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NA RADYNI PADL REKORD
V sobotu 7. ãervence 2007 v rámci akce „âertovská sobota“ na hradû
Radyni, kterou poﬁádala agentura 3 Image, padl rekord v náv‰tûvnosti známého hradu. V hradní vûÏi, která pro‰la rozsáhlou rekonstrukcí, se v sobotu usadili ãerti a ukázali mal˘m i dospûl˘m náv‰tûvníkÛm, jak mÛÏe takové peklo vypadat. Prohlédnout hrad si tak pﬁi‰lo rekordních 700 náv‰tûvníkÛ. Agentura 3 Image touto cestou dûkuje mûstu Star˘ Plzenec, kter˘ akci
na hradû umoÏnil, a úãinkujícím skupinám Gloria a Lorika za vytvoﬁení
velmi poutav˘ch pekeln˘ch scének.
Gabriela ·mídová
Foto Gabriela ·mídová a Eva Vlachová

Davy pocestn˘ch proudily na ãertovsk˘ hrad Radyni.

Pekelnick˘ prapor vyvû‰en˘ nad vchodem do hradní
vûÏe dával na vûdomí v‰em pﬁíchozím, Ïe jsou tu ãerti,
a „s ãerty nejsou Ïerty.“

V ãertovské kuchyÀce pﬁipravila sliãná ãertice k ochutnávce
Ve vûÏi hráli ãerti s mal˘mi hﬁí‰níky pekelnick˘ mariá‰.
prav˘ „ãertovsk˘ gulá‰“ – jen pro ty nejodváÏnûj‰í labuÏníky.
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INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
14. schÛze – dne 14. ãervna 2007
RM
souhlasila s nav˘‰ením rozpoãtov˘ch
v˘dajÛ JSDH Sedlec o ãástku 37,2 tis. Kã
na poﬁízení plovoucího ãerpadla do v˘bavy jednotky;
nesouhlasila s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku Fondu ohroÏen˘ch dûtí;
nesouhlasila s prominutím místního
poplatku za likvidaci odpadÛ v roce 2007
Milu‰i Radové a Karlu Egermaierovi
z dÛvodu pozdního podání Ïádostí;
vzala na vûdomí Ïádost Barbory Vavﬁiãkové o prodej pozemku pro stavbu
rodinného domku;
vzala na vûdomí Ïádost manÏelÛ Tﬁe‰Àákov˘ch o prodej pozemkÛ mûsta v proluce ve Smetanovû ulici a v RadyÀské
ulici za radnicí za úãelem jejich zástavby
objekty se smí‰enou funkcí – obytnou,
administrativní a komerãní;
souhlasila s prodlouÏením pronájmu
ãásti pozemku p.ã. 288/1 v k.ú. Sedlec
Marii Vávrové na dal‰ích 5 let do 30. 6.
2012;
nesouhlasila se sníÏením dohodnuté
kupní ceny bytu Václavu Ptáãkovi
z dÛvodu mimoﬁádného dﬁívûj‰ího splacení kupní ceny ani s vrácením jiÏ splacené ãástky pﬁed stanoven˘m termínem
31. 3. 2010;
vzala na vûdomí informaci starosty
o investiãních akcích v Z· Star˘ Plzenec
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a v Máchovû a Sportovní ulici;
souhlasila s poﬁízením motorové pily
zn. Dolmar do v˘bavy technického vozidla JSDH Star˘ Plzenec;
schválila udûlení vyjímky z poãtu dûtí
Z· a M· v Sedlci o 4 z poãtu 24 na 28 pro
úplnou tﬁídu M· ve ‰kolním roce
2007/2008.
15. schÛze – dne 28. ãervna 2007
RM
schválila uzavﬁení nájemní smlouvy se
spoleãností Galileo Corporation, s. r. o.,
jejímÏ pﬁedmûtem je pronájem redakãního
systému webov˘ch stránek mûsta;
schválila poskytnutí finanãních darÛ
ãlenÛm komisí RM za jejich práci v prvním pololetí 2007 podle pﬁedloÏeného
návrhu;
nesouhlasila s prominutím prominutí
místního poplatku za likvidaci odpadÛ
v roce 2007 Kláﬁe Vítkové z dÛvodu pozdního podání Ïádosti;
vzala na vûdomí rozhodnutí Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
o zápisu rámcového vzdûlávacího programu 79-01-C/01 Základním ‰kolám ve
Starém Plzenci a Sedlci do ‰kolského rejstﬁíku v souladu s ustanovením ‰kolského
zákona;
stanovila termíny konání svatebních
obﬁadÛ na MûÚ ve II. pololetí 2007 na
dny: 7. ãervence, 25. srpna, 8. záﬁí, 20.
ﬁíjna, 24. listopadu a 15. prosince;
schvaluje vydání vnitﬁní smûrnice
ã. 3/2007, kterou se stanoví v˘‰e pﬁíspûvku na úpravu zevnûj‰ku pro oddávající
a matrikáﬁku MûÚ;
vzala na vûdomí zápis a usnesení ze
3. schÛze dopravní komise dne 25.5.2007;
uloÏila MûÚ poÏádat nejpozdûji do
30.6.2007 Krajsk˘ úﬁad PlzeÀského kraje
o pﬁezkoumání hospodaﬁení mûsta Star˘
Plzenec za rok 2007;
vzala na vûdomí informaci starosty
o investiãních akcích, o postupu v získávání dotací na dostavbu Z· Star˘ Plzenec,
o probûhlé kolaudaci nástavby Z· a o jednání s firmou Star a.s. a o pﬁípravû v˘bûrového ﬁízení na II. etapu kanalizace do
záﬁí 2007;
souhlasila s uspoﬁádáním Krajského
setkání turistÛ PlzeÀského kraje dne
24.11.2007 v Lidovém domû;
souhlasila, na Ïádost Petiãního v˘boru
v Kolárovû ulici, s umístûním tabule
„Nauãné stezky“ na skálu v této lokalitû;
nesouhlasila s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku taneãní ‰kole TORZO pí Charouzové na ‰kolní rok 2007/2008;
nesouhlasila s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku na opravy církevního majetku
ve mûstû pro nedostatek finanãních prostﬁedkÛ;
vzala na vûdomí stíÏnost na pﬁetrvávající parkování vozidel na chodníku v ÎiÏ-

kovû ulici pﬁed domem ãp. 191 vãetnû
známé skuteãnosti, Ïe v celém mûstû, ale
zejména na Masa-rykovû námûstí a v pﬁilehl˘ch ulicích, nejsou v‰eobecnû dodrÏována pravidla silniãního provozu pﬁi parkování vozidel, napﬁ. parkování cizích
vozidel na vyhrazen˘ch místech mûstského úﬁadu pﬁed radnicí a ve Smetanovû
ulici ãasto i v protismûru a uloÏila starostovi upozornit na tuto skuteãnost Policii
âR a poÏádat ji o spolupráci pﬁi zjednání
nápravy ve smyslu ustanovení zákona
o obcích;
vzala na vûdomí kalendáﬁ kulturních
akcí ve mûstû v ãervenci 2007 pﬁedloÏen˘
vedoucí K-Centra;
schválila zápis do kroniky mûsta za rok
2006 ve znûní konceptu pﬁedloÏeného
kronikáﬁkou Mgr. Fenclovou;
vzala na vûdomí v˘sledek konkurzního
ﬁízení na místo ﬁeditele Mateﬁské ‰koly
Star˘ Plzenec, které se uskuteãnilo dne
27.6.2007;
souhlasila s prodlouÏením pronájmu
ãásti pozemku p.ã. 1240 v k.ú. Star˘ Plzenec Ladislavu Fialovi do 31. 12. 2007;
schválila uzavﬁení dvou smluv o uzavﬁení budoucích smluv o zﬁízení vûcného
bﬁemene se spoleãností âEZ Distribuce,
a.s., jejichÏ pﬁedmûtem je závazek mûsta
ke zﬁízení vûcného bﬁemene strpûní umístûní, zﬁízení a provozování el. pﬁípojek na
pozemcích p.ã. 151/20 v k.ú. Sedlec a p.ã.
228/1 a 228/8 v k.ú. Star˘ Plzenec;
schválila uzavﬁení smlouvy o zﬁízení
vûcného bﬁemene práva chÛze a jízdy po
pozemku mûsta p.ã. 302/5 v k.ú. Star˘
Plzenec s Romanou Maxovou;
schválila pﬁijetí úãelové dotace od
PlzeÀského kraje na opravu hradu Radynû
ve v˘‰i 150.000 Kã.
16. schÛze – dne 13. ãervence 2007
RM
schválila uzavﬁení dodatku ke smlouvû
s PlzeÀsk˘mi dopravními podniky, a.s.,
o závazku ve veﬁejné linkové osobní
dopravû s úãinností od 1.7.2007;
jmenovala ZdeÀku StaÀkovou ﬁeditelkou pﬁíspûvkové organizace Mateﬁské
‰koly Star˘ Plzenec dnem 1.9.2007;
schválila uzavﬁení dodatku k mandátní
smlouvû se spoleãností STAR, a.s., jehoÏ
pﬁedmûtem je zorganizování v˘bûrového
ﬁízení na v˘bûr zpracovatele zadávací
dokumentace stavby II. etapy kanalizace
a roz‰íﬁení âOV;
schvaluje uzavﬁení tﬁí smluv s âeskou
spoﬁitelnou, a.s., o zastavení pohledávek
z pojistného plnûní, jejichÏ pﬁedmûtem je
zﬁízení zástavního práva k ve‰ker˘m
penûÏit˘m pohledávkám mûsta za Kooperativou poji‰Èovnou, a.s., vypl˘vajícím
z poji‰tûní bytov˘ch domÛ ãp. 1183
a 1184 v Hálkovû ulici, ﬁadov˘ch rodinn˘ch domkÛ ãp. 1250-1257 v Máchovû
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ulici a ãp. 158-1265 v Májové ulici a bytového domu ãp. 99 v Sedlci, na jejichÏ
v˘stavbu byly mûstu poskytnuty âeskou
spoﬁitelnou, a.s., dosud splácené úvûry;
vzala na vûdomí rozhodnutí Krajského
úﬁadu PlzeÀského kraje o zápisu zmûny
názvu Mateﬁské ‰koly Star˘ Plzenec do
‰kolského rejstﬁíku s úãinností od 25. 6.
2007;
schválila vydání organizaãního ﬁádu
organizaãní sloÏky Peãovatelská sluÏba;
vzala na vûdomí rozhodnutí Krajského
úﬁadu PlzeÀského kraje o registraci sociální sluÏby – peãovatelské sluÏby poskytované mûstem – org. sloÏkou Peãovatelská
sluÏba v souladu s ustanovením zákona
o sociálních sluÏbách;
vzala na vûdomí informaci Mgr. Ivo
ÎiÏkovského o jeho zámûru v˘stavby
rodinného domku na pozemku p.ã. 310/31
v k.ú. Star˘ Plzenec a uloÏila stavebnímu
technikovi mûsta podat jménem mûsta

kaple Andûla StráÏce v Su‰ici

odÛvodnûné námitky stavebnímu úﬁadu
podle ustanovení stavebního zákona;
bere na vûdomí Ïádost manÏelÛ Úlovcov˘ch a Jaroslava ·efla o prodej pozemkÛ mûsta na stavby RD;
schválila uzavﬁení smlouvy o uzavﬁení
budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene se spoleãností âEZ Distribuce, a.s.,
jejímÏ pﬁedmûtem je zﬁízení elektrické pﬁípojky k pozemku p.ã. 387/30 ve ·vestkové ulici na pozemku mûsta p.ã. 378/4
v k.ú. Star˘ Plzenec;
vzala na vûdomí informaci spoleãnosti
VODÁRNA PLZE≈ a.s. o zavedení pouÏívání nové smlouvy o dodávce vody
a odvádûní odpadních vod s obãany od
konce roku 2007 v rámci jednotného pﬁístupu k odbûratelÛm ve spoleãenství Veolia Voda;
vzala na vûdomí návrh Ilony Zdvoﬁanové na stanovení místní úpravy provozu
v Habrmanovû ulici spoãívajícího ve

vyznaãení vodorovné dopravní znaãky
ã. V 12c „Zákaz zastavení“ na protûj‰í
stranû ulice proti v˘jezdu z jejího pozemku p.ã. 338/9 a nesouhlasila se stanovením poÏadované místní úpravy, kterou
povaÏuje za nadbyteãnou;
vzala na vûdomí Ïádost spoleãnosti
GASTRO KAVKAZ s.r.o. o vyjádﬁení ke
stavebním úpravám objektu b˘valé prodejny ãp. 795 v ulici BoÏeny Nûmcové na
café – bar a nesouhlasila se zam˘‰lenou
zmûnou uÏívání kvÛli vesmûs negativnímu ohlasu obãanÛ k tomuto zámûru
z dÛvodÛ oãekávané hluãnosti a pﬁedpokládaného nepoﬁádku v okolí;
vzala na vûdomí informaci starosty
a ing. Wohlmuta o jednání s vedením
Mûstské policie PlzeÀ o moÏnosti jejího
vyuÏití k zaji‰tûní poﬁádku ve mûstû;
vzala na vûdomí vyúãtování a stoãného
za rok 2006 pﬁedloÏené spoleãností
VODÁRNA PLZE≈, a.s..

NABÍDKA AUTOBUSOVÉHO ZÁJEZDU NA ·UMAVU
Sociální komise RM s finanãní podporou Rady mûsta ve Starém Plzenci
uspoﬁádá v sobotu
22. záﬁí 2007 autobusov˘ zájezd na ·umavu.

Ant˘gl

kostel sv. Vintíﬁe

Program:
Náv‰tûva Muzea ·umavy v Su‰ici s mechanick˘m betlémem, kaple Andûla StráÏce nad
Su‰icí, Muzea Dr. ·imona Adlera v Dobré Vodû nad Hartmanicemi, kostela sv. Vintíﬁe se
sklenûn˘m oltáﬁem v Dobré Vodû, Kvildy a v pﬁípadû pﬁíznivého poãasí pÛjdeme pû‰ky asi
4 km z Horské Kvildy podél Hamerského potoka na Ant˘gl s tím, Ïe kdo s námi nepÛjde
pû‰ky, pojede na Ant˘gl autobusem.
Odjezd: v 7.00 hod. z autobusové zastávky u Ïelezniãního pﬁejezdu ve St.Plzenci.
Cena pro dÛchodce a dûti do 15 let je 160,- Kã. V cenû je zahrnuta doprava, vstupné
do Muzea ·umavy v Su‰ici,
Muzea Dr. ·imona Adlera a kostela sv. Vintíﬁe v Dobré Vodû.
Cena pro ostatní zájemce je 220,- Kã s tím,
Ïe vstupné si hradí z vlastních zdrojÛ (3 x 20,- Kã).
Zájemci se mohou pﬁihlásit v mûstské knihovnû v budovû MûÚ ve Starém Plzenci.
Za sociální komisi
Karel Smetana

Dotazy zodpovídá Advokátní kanceláﬁ JUDr. Petry Lindové, Barrandova
19, PlzeÀ, tel. 377 455 401, Îaneta
Nagyová.
Otázka:
Mohu vûc, kterou jsem si koupil
pﬁes internet, vrátit?
Odpovûì:
Koupû po internetu je tzv. distanãní
spotﬁebitelskou kupní smlouvou, pro
kterou platí odli‰n˘ právní reÏim, neÏ
jak˘ platí pro bûÏné spotﬁebitelské
kupní smlouvy. Podle § 53 odst. 7
obãanského zákoníku má spotﬁebitel

právo od takové kupní smlouvy odstoupit, aniÏ by musel uvádût jakékoliv
dÛvody odstoupení, a to ve lhÛtû 14 dnÛ
od pﬁevzetí. Za to nemÛÏe b˘t postiÏen
Ïádnou sankcí.
DÛleÏité je, jak˘m zpÛsobem tato
lhÛta bûÏí a kdy konãí. V tomto pﬁípadû
se jedná o lhÛtu urãenou podle dní.
BûÏet zaãíná dnem, kter˘ následuje po
dni pﬁevzetí vûci ãi plnûní, a konãí uplynutím 14 dnÛ. Pokud by poslední den
lhÛty pﬁipadl na sobotu, nedûli nebo
svátek, pak posledním dnem bude nejbliÏ‰í následující pracovní den. Napﬁíklad vûc bude pﬁevzata 20.1.2007, ãtrnáctidenní lhÛta zaãíná bûÏet dne násle-

dujícího, tj. 21.1.2007, a skonãí 5.2.2007,
neboÈ poslední den lhÛty v tomto pﬁípadû
pﬁipadá na sobotu, a lhÛta se tak prodluÏuje do pondûlí 5.2.2007, pﬁesnûji konãí ve
24.00 hodin tohoto dne.
Jinak je to se lhÛtami urãen˘mi podle
mûsícÛ. Takové lhÛty konãí dnem, kter˘ se
ãíslem shoduje se dnem, kdy bylo pﬁevzato plnûní, a pokud takov˘ den v posledním
mûsíci lhÛty není, pak lhÛta konãí jeho
posledním dnem. Napﬁíklad tﬁímûsíãní
lhÛta zaãíná bûÏet 31.1.2007 a skonãí
30.4.2007. O sobotách, nedûlích a sváteãních dnech platí to stejné, jako u lhÛt urãen˘ch podle dní.
(Pokraãování na str. 4)
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(Dokonãení ze str. 3) Existují v˘jimky,
kdy právo odstoupit od smlouvy má spotﬁebitel jen tehdy, pokud je to v˘slovnû ve
smlouvû sjednáno. Spotﬁebitel nemÛÏe
bez dal‰ího odstoupit od smlouvy, která
se t˘ká poskytování sluÏeb, kdy s jejich
plnûním bylo zapoãato pﬁed uplynutím
ãtrnáctidenní lhÛty a to se souhlasem spotﬁebitele, smlouvy ohlednû dodávky zboÏí
nebo sluÏeb, kde cena je závislá na
v˘chylkách finanãního trhu nezávisle na
vÛli dodavatele, smlouvy na dodávku
zboÏí, které bylo upraveno podle pﬁání
spotﬁebitele nebo speciálnû pro jeho
osobu, a stejnû tak i zboÏí podléhající
rychlé zkáze, opotﬁebení nebo zastarání.
Dal‰ími v˘jimkami jsou smlouvy ohlednû
dodávky audio a video nahrávek a poãítaãov˘ch programÛ, ale zde jen v pﬁípadû,
Ïe spotﬁebitel poru‰il jejich originální
obal. Spotﬁebitel nemÛÏe odstoupit ani od
smluv na dodávku novin, ãasopisÛ a rÛzn˘ch periodik a smluv, které spoãívají

DÛm ã.p. 114 jiÏ není. Stával ve Smetanovû ulici a byl postaven nûkdy koncem
18. století nebo na poãátku 19. století.
Pﬁesnûji to bohuÏel urãit nelze. Jednalo
se o pomûrnû rozsáhlou usedlost. Pro pﬁesnûj‰í pﬁedstavu lze ﬁíci, Ïe se rozkládala od
ã.p.138 do ã.p.126 (pﬁesnûji domy ã. 138,
64, 109, 126) stojících na protûj‰í stranû
Smetanovy ulice.
Na‰e reálné znalosti o vlastnících jsou
totoÏné s Pozemkovou knihou katastrálního úﬁadu.
Zde je v prvním zápisu uvedeno:
„…podle trhové a svatební smlouvy ze
dne 28. bﬁezna 1833 vkládá se právo vlastnické manÏelÛm Martinu Císaﬁovi a Kateﬁinû Císaﬁové, kaÏdému na polovici.“
NemÛÏeme z toho zjistit, kteﬁí rodiãové
pﬁipravili mlad˘m manÏelÛm Císaﬁov˘m
toto vûno. Jisté v‰ak je, Ïe zde manÏelé
Císaﬁovi hospodaﬁili témûﬁ ‰edesát let.
AÏ 7. srpna 1892 se zmûnili majitelé.
Chalupu koupili manÏelé Franti‰ek a Anna
Tolarovi.
Ti pﬁedali polovinu chalupy synovi
Franti‰kovi 16. ãervence 1901. Ten se oÏenil, vzal si BoÏenu Císaﬁovou, a proto jí
byla v dubnu 1902 pﬁipsána druhá polovina chalupy.
18. 2. 1931 si podali manÏelé Franti‰ek
a BoÏena Tolarovi Ïádost o povolení stavebních úprav svého domu ã.114 na krám
a byt. Kolaudace tûchto zmûn probûhla jiÏ
12. 10. 1931. To naznaãuje, Ïe zemûdûlství
jiÏ není prioritní v zaji‰Èování obÏivy.
V˘znamná zmûna nastala 10. 3. 1932.
Tento den Ïádá Franti‰ek Tolar mûstsk˘
úﬁad o povolení k pﬁestavbû stodoly na
dílnu pro truhláﬁe. Lze se jen dohadovat,
Ïe to bylo na popud nového podnájemníka, kter˘ u TolarÛ bydlel. Byl to truhláﬁ
Rudolf Voboﬁil ze ·Èahlav. S trochou nadsázky by se dalo ﬁíci, Ïe kdyby nebylo
Voboﬁila, nemûl by Plzenec pozdûji Jitonu.

RadyÀské listy – srrpen 2007
v urãité hﬁe nebo jiné loterii.
Zákon v‰ak spotﬁebiteli poskytuje
ochranu v pﬁípadech, kdy je obtûÏován
ze strany dodavatele tím, Ïe spotﬁebiteli
je zasíláno zboÏí, které si neobjednal.
Spotﬁebitel nemá povinnost takové
zboÏí zaplatit ani vrátit a ani dodavatele
Ïádn˘m zpÛsobem o tom vyrozumívat.
Dodavatel má povinnost poskytnout
spotﬁebiteli je‰tû pﬁi jednání informace
o svém obchodním jménu nebo firmû,
dále Iâ, své sídlo ãi bydli‰tû, údaj o zápisu v obchodním rejstﬁíku nebo jiném
registru, vãetnû spisové znaãky a údaje
dÛleÏité pro kontakt. Stejnû tak i název
a charakteristiku zboÏí nebo sluÏeb, které
mají b˘t pﬁedmûtem smlouvy, a jejich
cena, která má b˘t uvedena tak, aby bylo
jednoznaãné, zda je uvedena vãetnû daní
a poplatkÛ, náklady na dodání, zpÛsob
platby, dodání nebo plnûní, pouãení
o právu odstoupit od smlouvy a uvést
v pouãení také v˘jimky, kdy toto právo

spotﬁebitel nemá, náklady na pouÏití
komunikaãních prostﬁedkÛ na dálku
a doba, po kterou zÛstává nabídka nebo
cena zboÏí ãi sluÏeb v platnosti.
Pokud jiÏ k uzavﬁení smlouvy do‰lo,
má dodavatel povinnost nejpozdûji pﬁed
zapoãetím s plnûním poskytnout spotﬁebiteli písemnû informace o svém obchodním jménu nebo firmû, dále Iâ, sídlo ãi
bydli‰tû, o podmínkách odstoupení od
smlouvy, o sluÏbách, které jsou poskytovány po prodeji, a o zárukách, které se na
zboÏí ãi sluÏby vztahuj,í a podmínky pro
zru‰ení smlouvy, pokud doba platnosti
smlouvy není urãena nebo je její platnost
urãena na dobu del‰í neÏ jeden rok.
V pﬁípadû, Ïe dodavatel nedodrÏí svou
informaãní povinnost, kterou mu zákon
ukládá jiÏ v prÛbûhu jednání nebo po
uzavﬁení smlouvy, lhÛta pro odstoupení
od smlouvy se prodluÏuje a namísto 14
dnÛ platí lhÛta 3 mûsíce od pﬁevzetí
plnûní.

ZMIZELÉ MùSTO – DÒM â.P. 114
K tomu bude zamûﬁen nûkter˘ z budoucích
ãlánkÛ seriálu, popisující dÛm ã. 218. Faktem je, Ïe v tomto domû bylo nûjak˘ ãas
truhláﬁství.
Poslední zápisy v Pozemkové knize jsou
ze dne 1. srpna 1947, kdy se vkládá právo
vlastnické nezletilému Franti‰ku Tolarovi
na polovici, a ze 4. bﬁezna 1950, kdy bylo
vloÏeno právo vlastnické na polovici Franti‰ku Tolarovi mlad‰ímu. Tím na‰e znalosti o domû konãí.
NemÛÏeme stanovit datum jeho úplného
konce, protoÏe záznam o demolici v archi-

vu chybí. Tyto záznamy chybí u v‰ech
domÛ, které byly ve stﬁedu mûsta zlikvidovány.
MÛÏeme to odhadnout zhruba na sedmdesátá léta dvacátého století, kdy byla
vytvoﬁena ve Smetanovû ulici ta velká
dodnes prázdná plocha.
Svatopluk Mare‰,
historická sekce OSHR
BohuÏel nebyl v archivu k dispozici snímek, kter˘ by zachycoval zmiÀovan˘
dÛm.

Holá pláÀ ve Smetanovû ulici - toÈ souãasnost. V minulosti zde stával dÛm ãp. 114. A co bude na tomto
místû vybudováno v budoucnu, je velk˘m otazníkem.
Foto Eva Vlachová
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50 A JEDEN ROK LÉTA POD RADYNÍ
Na vernisáÏi v˘stavy se se‰la jak spousta
pamûtníkÛ, tak i pﬁím˘ch aktérÛ a dal‰ích
lidí pÛsobících v ochotnickém divadle
anebo jinak ãinn˘ch v kulturnû-spoleãenské
sféﬁe ve Starém Plzenci pﬁed mnoha lety.

KALENDÁ¤ SRPEN
Hrad RADYNù
OTEV¤ENO: ÚT – NE 10.00–18.00 hod.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla:
otevﬁena dle dojednání na tel.ã.:
377 183 662, 377 183 659.
K-Centrum, mûstská knihovna Star˘
Plzenec
Otevﬁeno:
Po, St
9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Út, ât
9.00–12.00 13.00–14.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel: 377 183 662, 377 183 659
K-Centrum, zavﬁeno v dobû
13. 8. do 24. 8. z dÛvodu dovolené

od

Po dobu prázdnin knihovna otevﬁena:
Po, St
9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
3. 8. 2007 (pátek)
VernisáÏ v˘stavy fotografií Miroslava
âadka – KVùTY
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
âas: 18.00 hod.
Poﬁadatel: Mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup voln˘
V˘stava potrvá do 5. 9. 2007

V˘stava pﬁipomnûla nám v‰em, Ïe Star˘
Plzenec opravdu velmi kvalitnû kulturnû Ïil.
Eva Vlachová
Foto Jiﬁí Vlach

Otevﬁeno:
Po, St
9.00–12.00
Út, ât
9.00–12.00
Pá
zavﬁeno

13.00–17.00 hod.
13.00–15.00 hod.

P¤IPRAVUJEME
7. 9. 2007 (pátek) – vernisáÏ v˘stavy
Jiﬁí Vlach
grafika, kresba, olejomalba, fotomontáÏ
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
âas: 18.00 hodin
Poﬁadatel: Mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup voln˘
V˘stava potrvá do 10. 10. 2007
Otevﬁeno:
Po, St
9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Út, ât
9.00–12.00 13.00–15.00 hod.
Pá
zavﬁeno
15. 9. 2007 (sobota)
Radou‰ovy hry
- pestr˘ zábavn˘ program, hry a soutûÏe pro náv‰tûvníky v‰ech vûkov˘ch
kategorií.
Místo: hrad Radynû a podhradí
âas: 13.30 – 20.00 hod
Poﬁadatel: OSHR a Mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Oznámení pro ãleny Kruhu pﬁátel
hudby a v‰echny pﬁíznivce pﬁeváÏnû
váÏné hudby:

Koncertní sezóna 2007/08 bude zahájena
I. koncertem v úter˘ 18. záﬁí 2007. Na
programu budou „Galantní doteky
s Miroslavem Kováﬁíkem“.
Abonentní vstupenky na celou sezónu
(celkem 9 koncertÛ) je moÏné zakoupit
v K-Centru, Smetanova 932. Cena jedné
abonentky je 300,- Kã. Vstupné bude ãinit:
50,- Kã/dospûlá osoba a 30,-Kã dûti od 6
do 15 let a studenti.
20. 9. 2007 (ãtvrtek)
Haydnovo hudební slavnosti –
15. roãník
Úãinkují: J. Branná – flétny, M. Rezek –
flétny, J. Krejãa – cembalo
Místo: kostel Narození Panny Marie na
Malé stranû
âas: 18.00 hod.
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15. ãervence oslavila v plné svûÏesti
krásné 80. narozeniny
paní Helena Dûdiãová ze Sedlce.
V‰e nejlep‰í a hodnû zdraví do dal‰ích let jí pﬁejí
Hana, Jirka a Jitka s rodinami.

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

Z· STAR¯ PLZENEC

SLAVNOSTNÍ VY¤AZENÍ ÎÁKÒ 9. T¤ÍD
V pondûlí 25. ãervna 2007 probûhlo slavnostní vyﬁazení ÏákÛ 9. tﬁíd Z· Star˘
Plzenec.
Vyﬁazení bylo o to slavnostnûj‰í, Ïe poprvé probûhlo v nové aule budovy
‰koly na námûstí.
Pan starosta Zdenûk Matas a pan místostarosta Ing. Jaroslav Wohlmut byli
pﬁítomni pﬁedávání pamûtních listÛ dnes jiÏ b˘val˘m deváÈákÛm. Slavnostní
nálada, slzy a kvûtiny dokreslily atmosféru celého aktu.V‰em vycházejícím
ÏákÛm pﬁejeme mnoho Ïivotních úspûchÛ, ‰tûstí a pevné zdraví.
PaedDr. Martin ·tekl
ﬁeditel ‰koly

VYSVùDâENÍ ZA MAL¯ KONCERT V ROTUNDù
ZU· STAR¯ PLZENEC
Jak uÏ se stalo tradicí, Ïáci flétnové tﬁídy Základní umûlecké
‰koly Star˘ Plzenec si dali dostaveníãko na konci ‰kolního roku ve
starobylé rotundû sv. Petra. KaÏd˘
ze svûﬁencÛ paní uãitelky Hany
Pumrové zahrál rodiãÛm i spoluÏákÛm nûkterou ze skladeb, které se
nauãil bûhem roku. A tak znûla
hudba Beethovenova, VaÀhalova,
Händelova i skladby moderní. Pﬁi
té pﬁíleÏitosti Ïáci dostávali
vysvûdãení a na závûr i malé pﬁekvapení pro prázdninov˘ trénink.
V‰ichni jsme odcházeli domÛ
s pocitem pﬁíjemnû stráveného
odpoledne.
Ing. Jaroslav BroÏ

Îákynû Nikolka Berdychová se svojí pí uãitelkou Hanou Pumrovou
pﬁi flétnovém duetu.
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PLZENECKÉ HOUSLIâKY

Na snímku Erik Koãandrle, kter˘ získal skvûlé druhé
místo.
Foto Miloslav Esterle

V roz‰íﬁen˘ch a obnoven˘ch prostorách
Základní umûlecké ‰koly a Lidového
domu ve Starém Plzenci se 26. kvûtna
uskuteãnil 15. roãník soutûÏe nejmen‰ích
houslistÛ „Plzenecké housliãky“. Po roãní
pﬁestávce se opût sjeli do Starého Plzence
‰ikovní malí muzikanti z cel˘ch âech, aby
pﬁedvedli své umûní ve hﬁe na krásn˘
a obtíÏn˘ nástroj – housle. V pûti vûkov˘ch kategoriích od 7 do 12 let se pﬁedstavilo 50 soutûÏících. S nimi do na‰eho
mûsta pﬁijelo na 150 dal‰ích úãastníkÛ,
uãitelÛ, rodiãÛ, ale i ﬁada zájemcÛ, pozorovatelÛ a fandÛ tohoto nároãného umûleckého oboru.
UÏ v nejmlad‰í kategorii sedmilet˘ch
houslistÛ jsme mohli sly‰et obdivuhodné
v˘kony, ãasto se ti nejmen‰í neumûjí je‰tû
podepsat, a pﬁitom dokáÏí krásnû rozeznít
svÛj nástroj. Velkou radostí pro plzeneckou ZU·ku je skuteãnost, Ïe se Ïáci na‰í
‰koly ve ‰piãkové konkurenci neztratili
a právû mezi nejmen‰ími vybojoval Erik
Koãandrle, Ïák ze tﬁídy p. ﬁed. M. Esterleho, 2. cenu. Krásné keramické kachle
s houslov˘mi motivy si jako ceny pro vítûze odvezli malí muzikanti ze Kdynû,
Prahy, Su‰ice a Letohradu, Hudební ‰kola
hlavního mûsta Prahy letos získala 6 prvních cen.
„Plzenecké housliãky“ jsou velmi
vyhledávanou a oblíbenou soutûÏí pro
svou nekonfliktní, radostnou a otevﬁenou
atmosféru. Základním pﬁedpokladem pro
úspû‰n˘ prÛbûh soutûÏe je dobrá práce
poroty, v jejímÏ ãele pÛsobí prof. Pavel
Kudelásek z praÏské konzervatoﬁe. Leto‰ní jubilejní 15. roãník byl velmi pozitivnû
ovlivnûn také nov˘mi prostorami vybudovan˘mi loni v ZU·, ãist˘m, upraven˘m
a vyzdoben˘m sálem Lidového domu
i vstﬁícn˘mi a perfektními sluÏbami rekonstruované restaurace. Díky v‰em tûmto
okolnostem a díky nasazení obûtav˘ch

organizátorÛ z plzenecké ZU·ky jsme
mohli vyslechnout mnohá slova díkÛ,
chvály a obdivu za na‰i soutûÏ. Snad se
podaﬁí její atmosféru a jejího ducha udrÏet
i pro pﬁí‰tí roãníky. Velkou podporou pro
poﬁádání této mimoﬁádné akce jsou pﬁíspûvky sponzorÛ, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í
ãástkou pﬁispívají PlzeÀsk˘ kraj a firma
EC Elektronik paní Ing. J. Matûjkové.
Díky jim se spolu se symbolick˘m úãastnick˘m poplatkem soutûÏících daﬁí témûﬁ
pokr˘t náklady na konání soutûÏe, organizátoﬁi v‰ak urãitû uvítají dal‰í podporu
pﬁedev‰ím ze staroplzeneck˘ch zdrojÛ.
Miloslav Esterle

Ilustraãní zábûr ze soutûÏe. Foto Miloslav Esterle

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í NA Z· STAR¯ PLZENEC
Dne 22. záﬁí 2007 probûhne na Základní ‰kole ve Starém Plzenci den otevﬁen˘ch
dveﬁí, kter˘ jsme nazvali DNEM ZDRAVÍ.
Srdeãnû zveme do na‰í ‰koly v‰echny, kteﬁí budou chtít vidût nejen novû vzniklé ‰kolní prostory pÛdní
vestavby. Tato akce probûhla naposledy v roce 2002 a veﬁejnosti se velmi líbila. Den zdraví zaãne v nové
klimatizované aule budovy ‰koly na námûstí v 10.00 hodin kulturním vystoupením dûtí z 1. stupnû. Pﬁíchozí si budou moci nechat bezplatnû zmûﬁit hladinu cholesterolu, mnoÏství tuku v organismu, kvalitu svalové hmoty, krevní tlak a urãit index tûlesné hmotnosti, v‰e za pﬁítomnosti lékaﬁe a zdravotnického personálu. Náv‰tûvníci budou moci ochutnat rÛzné racionální peãivo, pomazánky a nápoje. Dále uvidíte moderní vyuãovací pomÛcky, v nové aule Vám digitální projektor ukáÏe, jak stavba probíhala. Zájemci si budou
moci zasurfovat na internetu v nové klimatizované uãebnû informatiky, nebo se podívat do ozvuãené jazykové tﬁídy. Zajímavá jistû bude i v˘stava fotografií z minulosti ‰koly. Pﬁítomen bude psycholog, zástupce
policie ve Starém Plzenci odpoví na pﬁípadné dotazy obãanÛ. Kdo bude mít zájem, mÛÏe vyzkou‰et v˘robky ALOE VERA (aplikace pleÈov˘ch masek, pomoc pﬁi bolestech kloubÛ atd.). Budete si moci koupit krásnou knihu od Moudré sovy, moÏná pﬁijde i nûjaké to pﬁekvapení.
Srdeãnû zveme dûti s rodiãi a samozﬁejmû i co nej‰ir‰í veﬁejnost. Tû‰íme se na Vás!
Vedení ‰koly
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âERVNOVÉ TÁBO¤ENÍ
Koncem ãervna jsme se vydali táboﬁit do Polanky. Vlakem jsme se dopravili do
Nepomuka a dál jsme uÏ museli po sv˘ch. Na místû na nás ãekala louãka, na níÏ
vyrostla ﬁada na‰ich stanÛ. Po zabydlení jsme se pustili do programu, ve kterém
nechybûly soutûÏe, hry, ale ani zálesácké dovednosti jako napﬁíklad vaﬁení bramboraãky. Víkend ubûhl jako voda a my se uÏ tû‰íme na tábor, kter˘ probûhne koncem ãervence v Jableãnû u Zbiroha a zaãátkem srpna ve Slovenském rudohoﬁí.
Text a foto Radim Dankoviã

Veãerní poklid u ohnû.

Kluci vaﬁí bramboraãku.

OKRESNÍ SETKÁNÍ
PION¯RÒ
O víkendu 15. - 17.6.2007 jsme se
s dal‰ími pion˘rsk˘mi skupinami
z PlzeÀského kraje se‰li v táboﬁe
Máj v Plasích. Víkend byl zamûﬁen
na seznámení jednotliv˘ch skupin
mezi sebou. Se‰li se zde Pion˘ﬁi ze
Starého Plzence, Plznû, Su‰ice, Klatov, Stra‰ic, Dobﬁan, DomaÏlic atd.
Dûti mûly moÏnost si zahrát mnoho
zábavn˘ch her, zasoutûÏit si v zajímav˘ch soutûÏích, prohlédnout si
nedaleké mûsto Plasy a jeho klá‰ter,
veãer se mohly vyﬁádit na diskotéce
a zazpívat si v karaoke soutûÏi. Na
konci víkendového srazu následovalo vyhodnocení soutûÏí a my jsme se
umístili na krásném tﬁetím místû
z devíti skupin. Dûti si odvezly nûjaké maliãkosti a hodnû hezk˘ch záÏitkÛ. V‰ichni doufáme, Ïe se na dal‰í
podobné akci zase brzy sejdeme.
Za PS Star˘ Plzenec
Pavlína Keslová

Plzeneãtí pﬁi soutûÏi v Plasích.

Foto Pavlína Keslová

dokumentRL08_07.qxd

29.7.2007

19:10

Str. 9

Strana 9

RadyÀské listy – srpen 2007

M. JAN HUS DÒSTOJNù UCTùN VE STARÉM PLZENCI
âeská píseÀ také letos zavítala do Starého Plzence, aby v kostele sv. Jana Kﬁtitele na námûstí uctila
památku mistra Jana Husa. âást souboru pﬁipravila pﬁítomn˘m velmi siln˘ a nezapomenuteln˘ záÏitek. Podûkování patﬁí v‰em úãinkujícím a zvlá‰tû panu Karlu Ulmanovi,
jenÏ se ujal kromû dirigování také
prÛvodního slova.
Po koncertu jsme poloÏili kytici
rÛÏí k památníku M. Jana Husa,
kter˘ je umístûn u kostela. Poﬁádající Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû stejnû jako v pﬁedchozích letech
pﬁipravilo opût vatru. Tentokrát oheÀ
vzplál u rotundy sv. Petra a Pavla.
Pﬁí‰tí rok nám bude ctí uvítat ve
Starém Plzenci âeskou píseÀ
v plném sloÏení. Máme se opravdu
naã tû‰it. KaÏdé její vystoupení nám
zÛstává v srdci. Dûkujeme.
Eva Suttnerová

Pûveck˘ sbor âeská píseÀ navodil pﬁíjemnou atmosféru sv˘m
vystoupením v kostele sv. Jana Kﬁtitele.
Foto Eva Sutnerová

Vatra k uctûní památky mistra Jana Husa vzplála
u rotundy sv. Petra a Pavla. Foto Eva Sutnerová

RADOU·OVA SKALKA

NÁV·TùVA ZÁMKU, P¤ÍJEMN¯ ZÁÎITEK NEBO ·OK?

Zaãátkem ãervna byla umístnûna
tabule na nauãné stezce v Kollárovû
ulici s názvem zastávky Radou‰ova
skalka. Na snímku je i pan Ladislav
Sedlák, kter˘ vypomáhal pﬁi upevnûní
tabule.
Za OSHR
Jiﬁí Dinda
VáÏení ãtenáﬁi,
Na základû ãlánkÛ paní BoÏeny Pa‰kové ze Sedlce v kvûtnovém a ãervencovém vydání RadyÀsk˘ch listÛ sociální komise RM v zájmu zlep‰ení své
práce pozvala vãas paní Pa‰kovou na
svou schÛzi dne 10.7.2007. Paní Pa‰ková se na tuto schÛzi bohuÏel nedostavila. Je zﬁejmû snaz‰í písemnû obviÀovat,
neÏ osobnû pﬁijít, svÛj názor vysvûtlit
a celou záleÏitost si vzájemnû objasnit.
Za sociální komisi RM
Karel Smetana

O víkendu jsem s pﬁítelkyní nav‰tívil
zámek Kozel a jeho okolí. V˘let byl
v pohodû a prima jen do chvíle, neÏ jsme
se vrátili k autu, kde nás ãekalo nemilé
pﬁekvapení. Mûli jsme vypu‰tûné pneumatiky, pﬁední i zadní na stranû spolujezdce, kde nebyl ani ventilek. No coÏ, to
pﬁiná‰í doba a mladí se nudí, pomyslel
jsem si. Náhradní ventilek mám a pumpiãku mi jistû nûkdo z okolí pÛjãí... První
kolem jeli dva cyklisté a jeden z nich mi
pumpiãku pÛjãil. ¤íkali, Ïe ·Èáhlavicemi
projíÏdí ãasto a Ïe je to jiÏ po nûkolikáté,
kdy vidí auto „kleãet“. Vzhledem k tomu,
Ïe cyklistickou pumpiãkou ‰lo hu‰tûní
obtíÏnû a pomalu, s podûkováním jsem ji
vrátil a rozhodl se, Ïe pomoc vyhledám
jinde.
KdyÏ jsem obcházel zdej‰í obyvatele,
s údivem jsem zjistil, Ïe se skuteãnû
v Ïádném pﬁípadû nejedná o první pﬁípad
vypu‰tûn˘ch pneumatik! „Víte, dûlá to
jeden zdej‰í podnikavec, dnes jsem ho
vidûl i u Va‰eho auta. Je to takov˘ divn˘
ãlovûk, urostl˘ usmûvav˘ blonìák, nûkdy
to s ním jde, ale jindy je jak... postar‰í
muÏ mávne rukou. Vãera na Va‰em místû
stála mladá paní, mûla s sebou tﬁi malé
dûti, musela si zavolat servisní sluÏbu, asi
jí to vy‰lo draho... Víte, my tady ale Ïijeme dohromady, neprozraìte mû, nejsem
uÏ nejmlad‰í a pan Ba..le, by mi ze Ïivota
udûlal peklo.“ Bylo znát, Ïe místní obãan,
je sice rozãilen jednáním svého spoluobãana, ale souãasnû i má obavu, aby jeho
jméno nebylo prozrazeno.
Nedalo mi to a ‰el jsem za panem
Ba..lem, kter˘ ãepoval pivo zﬁejmû

v garáÏi (obsluhovala nûjaká paní
v ãemsi, ãemu ﬁíkali obãerstvení). Nechci
úroveÀ a kvalitu ani komentovat, nejenom, Ïe by to ne‰lo, protoÏe cenová skupina takového zaﬁízení ani nemÛÏe existovat, kdo to tam znáte, víte oã jde! KdyÏ
jsem se dotyãného zeptal pﬁímo, aniÏ
bych prozradil zdroj informace, klidnû mi
s úsmûvem odpovûdûl: „Kdybys nebyl
lakomej a dal mi ãtyﬁicet korun... ,musí‰
to dávat na „MOJE“ parkovi‰tû.“ To byl
‰ok! Byl jsem jako opaﬁen˘! Tak takhle se
to v této republice má dûlat, nebo nûkteﬁí
si to tak pﬁedstavují!!
Je smutné, kdyÏ na tak krásném a hojnû
nav‰tûvovaném místû jsou pro náv‰tûvníky dokonalé sluÏby v podobû krásného
zámku, k tomu patﬁí upraven˘ rybník,
udrÏované cesty a trávník, pûkné asfaltované parkovi‰tû, pﬁíjemná ãajovna, zrekonstruované minigolfové hﬁi‰tû, zajímavá restaurace pod zámkem, zahradní
zámecká cukrárna, pﬁíjemní a ochotní
lidé, na stranû druhé jeden podnikavec
kazící pﬁíjemné záÏitky náv‰tûvníkÛ, mj.
hyzdící okolí jak˘msi zﬁejmû jevi‰tûm
(odstaven˘ valník) pﬁímo u pû‰í zóny
smûrem k zámku a „JEHO” v˘nosné
(neudrÏované ani ﬁádnû neoznaãené) parkovi‰tû.
Vzhledem k tomu, Ïe se nejedná o první
pﬁípad vypu‰tûn˘ch pneumatik, vyz˘vám
v‰echny slu‰né lidi, aby pﬁipojili své
poznatky ãi zku‰enosti, pﬁípadnû se obrátili na mûsto a pﬁíslu‰né orgány, aby
pomohli k tomu, Ïe v˘lety a vzpomínky
na zámek Kozel budou uÏ jenom pﬁíjemné. Dûkuji.
P. Frãek
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Gymnázium, Blovice, DruÏstevní 650, 336 13 Blovice, tel./fax. 371 52 20 53
VáÏení pﬁátelé,
dovolte mi, abych Vám pﬁedstavil ucelenou nabídku vzdûlávacích aktivit. ¤ada z Vás jiÏ absolvovala na‰e vzdûlávací programy,
vût‰inou dlouhodobé jazykové nebo ICT kurzy, nynûj‰í nabídka pﬁiná‰í i spoustu dal‰ích aktivit, které by Vás mohly oslovit.
Pﬁihlá‰ku na vzdûlávací aktivity naleznete na webov˘ch stránkách. Zpracujte ji a za‰lete na adresu vzdûlávacího centra do 22. 8.2007.
Do stejného data mÛÏete vyuÏít i webového formuláﬁe na stránkách Vzdûlávacího centra v sekci Vzdûlávání dal‰ích zájemcÛ, k dispozici je i hromadn˘ formuláﬁ pro pﬁihlá‰ení nûkolika úãastníkÛ najednou.
Forma, termín a dal‰ích organizaãní záleÏitosti vzdûlávacích aktivit s Vámi budou v dostateãném ãasovém pﬁedstihu konzultovány
a budou zveﬁejnûny na webov˘ch stránkách a v regionálním tisku.
V‰echny tyto informace o vzdûlávacím centru vãetnû seznamu plánovan˘ch, skonãen˘ch a právû realizovan˘ch akcí a pﬁihla‰ovacího formuláﬁe najdete na webov˘ch stránkách gymnázia www.blovice.cz nebo pﬁímo stránkách Vzdûlávacího centra www.blovice.cz/esf
Pﬁipomínáme, Ïe úãast na vzdûlávacích aktivitách je pro v‰echny zájemce zcela ZDARMA!
Pavel Vlach, garant projektu
NABÍDKA VZDùLÁVACÍCH AKTIVIT (záﬁí – leden)
¤ízení, psychologie, komunikace
Informatika a v˘poãetní technika
Anglick˘ jazyk
Nûmeck˘ jazyk
Francouzsk˘ jazyk
Pﬁírodopis, biologie, environmentální v˘chova Zemûpis
Matematika a fyzika
âesk˘ jazyk
Dûjepis
Hudební v˘chova
Ostatní
Detailní informace o vzdûlávacích aktivitách získáte na stránkách Vzdûlávacího centra!
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK¯M SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOâTEM âESKÉ REPUBLIKY

NEâEKAN¯ ÚSPùCH TENISTÒ
SK SPORTteam DOLI
JSOU NEJLEP·Í V OKRESE
Velmi pûkn˘ úspûch se povedl tenistÛm
z SK SPORTteam DOLI Star˘ Plzenec.
Zvítûzili totiÏ v leto‰ním roãníku DAVIS
CUPU neregistrovan˘ch hráãÛ. Tato soutûÏ se hraje stejn˘m systémem jako mezistátní Davis cup druÏstev. Ná‰ oddíl byl
zaﬁazen do sdruÏeného pﬁeboru okresÛ
PlzeÀ – jih a PlzeÀ – sever. SoutûÏe se
zúãastnilo celkem 14 druÏstev, která byla
rozdûlena do dvou skupin. Davis cup je
sice vypsán pro neregistrované hráãe, ale
jelikoÏ se jedná o jedinou soutûÏ okresního formátu, je její kvalita velmi vysoká
a úãastní se jí hodnû hráãÛ, kteﬁí by uspûli
i mezi registrovan˘mi tenisty.
Ná‰ úspûch je o to cennûj‰í, Ïe jsme ho
dosáhli hned v druhém roce pÛsobení
v této soutûÏi. Po loÀském 5. místû ve skupinû jsme letos posílili o jednoho velmi
kvalitního hráãe Martina Váchala, kter˘
nám dopomohl k celkovému vítûzství. Na
nûm se dále podíleli Marcel Havlíãek,

Tomá‰ DoleÏel, Milan DoleÏel, Vladislav
Váchal a Petr Voves.
V na‰í skupinû jsme obsadili 2. místo,
kdyÏ jsme porazili Chlumãany 5:0, N˘ﬁany 3:2, Pﬁe‰tice 3:1, Línû 3:0 a prohráli
s Tymákovem 2:3. V semifinále jsme
vyhráli v Nové Vsi 4:1 a v závûreãném
finále jsme Tymákovu oplatili prohru ze
skupiny pﬁi vítûzství 3:2. Tímto vítûzstvím
navázali tenisté z SK SPORTteam DOLI
na úspûch ze zimní halové sezóny, kdy
dvojice Martin Váchal – Milan DoleÏel
obsadila 3. místo v krajském pﬁeboru neregistrovan˘ch hráãÛ ve ãtyﬁhﬁe. Díky prvnímu místu v okresní soutûÏi Davis cupu
jsme se probojovali do krajského kola, kde
se budeme snaÏit podat co nejlep‰í v˘kony.

Zábûr z finálové ãtyﬁhry.
Foto Milan DoleÏel

TAKÉ MLÁDEÎ
MùLA SVÉ TURNAJE
SK SPORTteam DOLI Star˘ Plzenec
peãuje také o mladou generaci. Pravidelnû
poﬁádáme TENISOVOU ·KOLU pro
mládeÏ. Letos nám poãasí dopﬁálo zahájit
jiÏ v dubnu, takÏe jiÏ máme za sebou tﬁi
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mûsíce v˘uky a pilného
tréninku. Leto‰ních kurzÛ
se úãastní rekordní poãet
jedenadvaceti dûtí Ïákovského a dorosteneckého
vûku, které se na na‰em
kurtu stﬁídají pod vedením
trenérÛ pûtkrát v t˘dnu.
Navíc dal‰í dûti vyuÏívají
hﬁi‰tû ke sportování v prÛbûhu roku nepravidelnû.
Pro v‰echny jsme na
konci ãervna pﬁipravili
tenisové turnaje, na kter˘ch dûti mohly zúroãit, co
se v prÛbûhu tenisové
‰koly nauãily. Jejich vítûzi
se po jednotliv˘ch kategoriích stali:
Nejmlad‰í Ïactvo:
Mlad‰í Ïáci:
Star‰í Ïáci:
Mlad‰í Ïákynû:
Star. Ïákynû a dor.

je ROTUNDA CUP urãeného pro neregistrované hráãe tenisu.
Kategorie: muÏi do 50 let, muÏi nad 50
let, ãtyﬁhra, v pﬁípadû zájmu také Ïeny.
Informace a pﬁihlá‰ky: p. DoleÏel, telefon
605 987 754.
Milan DoleÏel

Vyhlá‰ení vítûzÛ kategorie mlad‰í Ïáci.

Dominik Voves
Petr ·esták
David Kodalík
Pavlína Rej‰ková
Karolína Su‰anková

TENISOVÁ ·KOLA
bude nyní pokraãovat ke konci srpna.

Foto Milan DoleÏel

Informace a pﬁihlá‰ky na adrese: p. DoleÏel, Herejkova 1031, Star˘ Plzenec, tel.:
605987754, 377965213.
POZVÁNKA NA TURNAJ
TK Spartak Sedlec a SK SPORTteam
DOLI Star˘ Plzenec poﬁádají v sobotu
1. záﬁí 2007 III. roãník tenisového turna-

Vítûzka dorostenecké kategorie Karolína Su‰anková.
Foto Milan DoleÏel

JE VZDÁLENOST XBR RADARU OD NA·Í OBCE DOSTATEâNÁ?
Zam˘‰lená v˘stavba radarové základny
v Brdech s sebou pﬁiná‰í velká znepokojení. BohuÏel nezveﬁejÀování v‰ech parametrÛ, nedostateãná informovanost, sloÏitost
dané problematiky a mlãení oficiálních
míst znemoÏÀují ﬁádnû se orientovat
v zam˘‰leném zámûru a získat nezávisl˘
názor na moÏná zdravotní rizika, které by
mohla nastat v pﬁípadû realizace radarové
základny. Problém radarové základny je ve
Starém Plzenci o to závaÏnûj‰í, Ïe plánované místo v˘stavby je ve vzdálenosti
nûkolika desítek kilometrÛ (cca 30 km) od
na‰í obce a radar tudíÏ mÛÏe ovlivÀovat
na‰e zdraví a zdraví na‰ich dûtí.
PRINCIP RADARU
Princip radaru spoãívá v tom, Ïe vysílaãem jsou vytváﬁeny vysokofrekvenãní
elektromagnetické impulsy energie o velkém v˘konu (v˘kon je urãující pro dosah
a vlastnosti zobrazení radaru) a v pauzách
mezi jednotliv˘mi impulsy jsou pﬁijímány
odraÏené vlny. PouÏívané frekvence se
pohybují podle urãení radiolokátoru od
30MHz aÏ po desítky GHz. Základním
prvkem vysílaãe je zpravidla v˘konová
elektronika generující potﬁebnou elektromagnetickou energii. Tato energie je vysílána anténou v urãitém svazku a ‰íﬁí se pﬁímoãaﬁe pﬁibliÏnû rychlostí svûtla
(299793km/s). Narazí-li na nûjak˘ pﬁedmût, odrazí se pod stejn˘m úhlem, pod kter˘m na pﬁedmût dopadla. Proto pouze vysílací impulsy, které dopadnou na objekt pod
úhlem 90°, se odrazí tak, Ïe se vrátí zpût do
antény. Ostatní vysílací impulsy nedospûjí
zpût do antény a nemohou proto vytvoﬁit
Ïádn˘ obraz odraÏeného signálu. Dosah
radiolokátoru je pak dán v˘konem vysílaãe, velikostí efektivní odrazné plochy cíle,
charakterem vysílaného signálu (intenzitou
a opakovací frekvencí), útlumem prostﬁe-

dí, citlivostí pﬁijímaãe a zpracováním signálu. Vysílací svazek si lze pﬁedstavit jako
kornout poloÏen˘ na zem ve smûru, kter˘
má radar sledovat. Pokud má radar vidût co
nejdále, je potﬁeba ho umístit na vyv˘‰ené
místo a smûrovat ho tûsnû pﬁi zemi. Kromû
hlavního svazku se zde vyskytují je‰tû
postranní laloky, které jdou do ostatních
smûrÛ. Tyto laloky jsou neÏádoucí a je
snaha, co nejvíce je omezit. Otázkou v‰ak
je, jak se souãasnou technologií daﬁí tyto
postranní laloky tlumit. Pokud má radar
chránit i pﬁed útokem z pohybliv˘ch cílÛ
(lodû, ponorky atd.), bude muset sledovat
ve‰keré svûtové strany (ne pouze JV smûr
Irán, Korea). Také pﬁímoãaré ‰íﬁení prostorem je idealizovan˘ stav. Vlivem atmosféry dochází pﬁi ‰íﬁení paprskÛ k jejich „oh˘bání“. Pﬁi pouÏití lokátoru na del‰í vzdálenost se proto bere v úvahu i vliv Zemû.
Nûkdy se tûchto efektÛ i vyuÏívá - „zahorizontální radiolokace“. Vliv radaru bude
velmi znateln˘ i u obcí, které nebudou
v pﬁímé viditelnosti radaru, neboÈ ani pﬁírodní pﬁekáÏky nemohou ideálnû odstínit
vysílanou elektromagnetickou energii.
V¯JIMEâNOST XBR RADARU
Zam˘‰len˘ radar je v˘jimeãn˘ tím, Ïe
vysílan˘ signál musí sledovat mezikontinentální balistické rakety pohybující se za
hranicí atmosféry ve v˘‰kách 400 km –
800 km nad zemsk˘m povrchem. V˘kon
takového radaru musí b˘t podstatnû silnûj‰í neÏ u bûÏn˘ch radarÛ pouÏívan˘ch pro
leteck˘ provoz. Signál musí projít 2x ionosférou, coÏ je vrstva ve v˘‰ce 60 km 500 km nad zemsk˘m povrchem, která vût‰inu elektromagnetického záﬁeni odrazí
obdobnû jako zrcadlo, a dochází tím k velk˘m ztrátám. V pﬁípadû zam˘‰leného radaru se bude jednat o v˘kon ﬁádovû v MW
nebo více. Z toho vypl˘vá, Ïe rozdíl inten-

zity záﬁení ve vesnicích 5 km od radaru
a Plzencem (20km), Plzní (30km) nebude
podstatn˘, pokud má dan˘ radar sledovat
oblast ve vzdálenosti 7000 km je‰tû nad
ionosférou.
ZDRAVOTNÍ HLEDISKO
Zdravotní normy âeské republiky urãují
maximální pﬁípustné hodnoty pro elektromagnetické záﬁení, a to velikost elektrické
pole a hustotu záﬁivého toku. Obû uvedené
veliãiny mají vliv na lidské zdraví, konkrétnû je v této souvislosti sledován zv˘‰en˘ v˘skyt dûtské leukémie a mozkov˘ch
tumorÛ, ale není vyvrácen ani vliv na dal‰í
onemocnûní. Studie o vlivu lze nalézt
napﬁíklad na www.microwavenews.com,
w w w . d a t a d i w a n . d e ,
www.elektrosmog.com.
Je zaráÏející, Ïe normy pro maximální
pﬁípustné hodnoty tûchto veliãin byly zv˘‰eny ve stejném roce, kdy pan Payne,
místopﬁedseda zahraniãního v˘boru,
napsal dopis prezidentu republiky ohlednû
umístûní radaru v âeské republice. PÛvodnû platná vyhlá‰ka Ministerstva zdravotnictví ã. 408/1990 Sb. byla zmûnûna naﬁízením vlády ã. 480/2000 Sb., o ochranû
zdraví pﬁed neionizujícím záﬁením, ze dne
22. listopadu 2000. Maximální pﬁípustná
hodnota elektrické pole o frekvenci do 1,8
GHz byla zv˘‰ena z 4,3 V/m. na 58V/m,
tj.13x. Obdobnû hraniãní hustota záﬁivého
toku byla zv˘‰ena z 0,25 mW/cm2 na 1,0
mW/cm2, tj. 4x. Pro srovnání, napﬁíklad
Itálie, ·v˘carsko, Polsko mají hraniãní
limit elektrického pole ve v˘‰i 6 V/m,
oproti na‰im 58 V/m.
Navíc v uveden˘ch naﬁízeních se jedná
o stﬁední hodnotu odpovídající vysílání
nepﬁetrÏitému, tj. napﬁ. televiznímu. V pﬁípadû radaru se nejedná o vysílání nepﬁetr-
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Ïité, n˘brÏ pulsní. To znamená, Ïe v krátkém ãasovém úseku je vyslán implus
a v nûkolikrát del‰ím ãasovém úseku není
vysílán Ïádn˘ signál a radar vyhodnocuje
odraÏené signály. IkdyÏ radar bude splÀovat stﬁední hodnotu (vypoãítanou jako prÛmûr) uvedenou v hygienick˘ch normách,
jeho okamÏitá hodnota záﬁení v momentû
vysílání signálu bude mnohonásobnû pﬁekraãovat hodnotu prÛmûrnou. Tuto okamÏitou hodnotu ov‰em normy nestanovují,
pﬁestoÏe je v pﬁípadû vlivu na lidské zdraví klíãová.
V NÁVAZNOSTI NA V¯·E UVEDENÉ VYVSTÁVÁ MNOHO OTÁZEK

RadyÀské listy – ãervenec 2007
Proã, kdyÏ se o v˘stavbû jedná od roku
2000, není veﬁejnû ﬁe‰ena otázka vlivu na
lidské zdraví a taktnû se o tomto problému
mlãí? Proã nikdo nedokáÏe odpovûdût
pravdivû na otázku, jak˘ bude mít radar
skuteãnû okamÏit˘ v˘kon, zisk antény,
charakteristiku antény, úroveÀ potlaãení
boãních smyãek a tím v˘konovou hustotu
vyzaﬁování mimo hlavní svazek?
Co se stane v pﬁípade, Ïe se prokáÏe
negativní vliv záﬁení radaru na obyvatelstvo?
Bude lokalita u radaru povaÏována za
americké území a âR tedy nebude mít
moÏnost, v pﬁípadû zji‰tûní negativního
vlivu záﬁení na obyvatelstvo, cokoliv dûlat,

stejnû jako Kuba se základnou Guantanamo?
ZÁVùREM
V tuto chvíli je‰tû má smysl pokou‰et se
zámûr v˘stavby radarové základny odvrátit. V momentû, kdy bude umístûní radaru
jiÏ vládou schváleno, pﬁípadnû radar sám
vybudován, bude prosazování jak˘chkoliv
námitek mnohem tûÏ‰í, moÏná dokonce
nemoÏné. Je proto na kaÏdém z nás, jak se
za pár let vyrovná se sv˘m svûdomím “co
udûlal pro to, aby vylouãil rizika, zamezil
moÏn˘m negativním dopadÛm na lidské
zdraví, nebo odvrátil v˘stavbu radarové
základny”.
Pavel KﬁíÏ

Areál Hájek ve ·Èáhlavech
pﬁijme:
ãí‰níky, servírky, kuchaﬁe a kuchaﬁky
na HPP i na brigádu.
Nástup moÏn˘ ihned.
Areál Hájek s.r.o.
Hotel***, Restaurace, Autocamp
tel: +420 377 969 369
fax: +420 377 969 135

• Daruji osamûlé mamince nebo potﬁebné rodinû koãárek 4-kombinaci po 2
dûtech vãetnû doplÀkÛ, nafukovací kola.
Jako nov˘. Tel.: 602 120 135.
• Prodám „indukãní vaﬁiã“ – nov˘,
nepouÏit˘. Cena dohodou.
Tel.: 723 018 865.

• Douãím/nauãím nûmeck˘ jazyk. Mám
dlouhodobou praxi v Nûmecku, zkou‰ku
Zertifikat Deutsch a dal‰í studium nûmãiny na pedagogické fakultû. Místo a ãas
v˘uky dle domluvy. Cena 150,- Kã/hod.
Tel.: 723 300 352 nebo e-mail:
sstrakov@centrum.cz.

Restaurace Na NádraÏí na prodej. Pro bliÏ‰í info: www.stary-plzenec.cz nebo p. Vávra tel.: 731 040 601.

