B¤EZEN 2006

SLOVO ÚVODEM
SPLNÍ SE SEN KAÎDÉHO ¤EDITELE ·KOLY

Od nového ‰kolního roku 2006/2007 budou
v‰ichni Ïáci Z· ve Starém Plzenci pouze v budovû
‰koly na Masarykovû námûstí. První stupeÀ opustí
budovu ‰koly na Malé Stranû v ãervnu tohoto roku.
Zanikne tak vûãné pﬁecházení po nebezpeãn˘ch
pﬁechodech, vût‰ina dûtí bude mít podstatnû krat‰í a
bezpeãnûj‰í cestu do ‰koly, dojde také ke zlep‰ení
organizace v˘uky.
V‰ichni zamûstnanci budou mít stejné pracovní
podmínky. Îáci z prvního stupnû budou moci ãastûji vyuÏívat pûkné odborné uãebny, zejména audiovizuální, jazykovou a uãebnu informatiky. ·kola bude
spravovat pouze jednu budovu, u‰etﬁené finanãní
prostﬁedky budou investovány do budovy ‰koly na
námûstí.
Snem kaÏdého ﬁeditele bylo mít v‰echny dûti pod
jednou stﬁechou, velk˘ poãet ÏákÛ to ale znemoÏÀoval. V pﬁí‰tím ‰kolním roce bude ve ‰kole kolem
300 dûtí /sniÏování poãtu ÏákÛ je problém celoreâíslo úãtu veﬁejné sbírky na hrad Radynû
30015-725643329/0800
Stav konta k 28. 2. 2006 je 65. 466,82 Kã

publikov˘/, to je poãet, kter˘ se do budovy na
námûstí bez problémÛ vejde.
Pro srovnání nabízím zajímav˘ údaj, v roce 1994
chodilo pouze do ‰koly na námûstí 331 ÏákÛ… Tato
ãísla nepotﬁebují komentáﬁ.
Pﬁí‰tí ‰kolní rok koneãnû odstartuje pﬁístavba
‰koly, vznikne tak nová jídelna s kuchyní, nové
odborné uãebny a samozﬁejmû nová sportovní hala.
V‰ichni sportovci se tak mohou tû‰it na dÛstojn˘
sportovní stánek, po kterém tak dlouho volají. Nové
prostory ‰koly jistû roz‰íﬁí moÏnosti zájmové i sportovní ãinnosti. ·kola tak bude moci nabídnout nûco
nového, co se bude líbit dûtem i dospûl˘m.
Pﬁeji touto cestou panu starostovi P. Kondrovi,
sobû i celému Starému Plzenci, aby v‰echna jednání, t˘kající se pﬁístavby ‰koly, která se nyní vedou,
byla úspû‰ná!

PaedDr. Martin ·tekl, ﬁeditel ‰koly
Star˘ Plzenec 17. 2. 2006

O tom, co bude ve ‰kole na Malé Stranû, zatím
nikdo s nik˘m nejednal!!!
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• poskytnutí finanãního pﬁíspûvku Klubu ãesk˘ch turistÛ na znaãení turistick˘ch cest procházejících okolím mûsta ve v˘‰i 1000 Kã;
• uzavﬁení dodatku ke smlouvû s PlzeÀsk˘mi
mûstsk˘mi dopravními podniky, a.s. o závazku
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Mûsto Star˘ Plzenec prodá pozemky
v chatové oblasti V Cihelnû v k.ú. Sedlec
u Starého Plzence:

p.ã.237/106 o v˘mûﬁe 402 m2
p.ã. 237/144 o v˘mûﬁe 466 m2

p.ã. 237/145 o v˘mûﬁe 452 m2
p.ã. 237/146 o v˘mûﬁe 474 m2

jako parcely urãené pro individuální v˘stavbu k rekreaãním úãelÛm
za minimální cenu 450 Kã/m2.
Kontaktní osoba: Hana Provodová, t.ã. 377 966 504, e-mail: provodova@plzenec.cz

•

veﬁejné sluÏby ve veﬁejné linkové dopravû
(linka ã.52), jímÏ se sjednává cena za pﬁepravu
ve v˘‰i 33,50 Kã/km dle v˘poãtu prokazatelné
ztráty;
pﬁidûlení bytu ã.13 v bytovém domû v Sedlci ãp.
99 uchazeãi v poﬁadí navrÏeném sociální komisí;
uzavﬁení smlouvy o uzavﬁení budoucí smlouvy
o zﬁízení vûcného bﬁemene se spoleãností AP
TRUST a.s., jejímÏ pﬁedmûtem je závazek této
spoleãnosti zﬁídit mûstu za úplatu vûcné bﬁemeno spoãívající v právu mûsta vést na pozemcích v k.ú. Sedlec podzemní kanalizaãní
ﬁady a zﬁídit na nich potﬁebné revizní kanalizaãní ‰achty.

RM STANOVILA
• hlavní zásady vzájemn˘ch vztahÛ pﬁíspûvkové
organizace BH Star˘ Plzenec a mûstského
úﬁadu pﬁi v˘konu správy a údrÏby majetku
mûsta podle zﬁizovací listiny BH vãetnû termínÛ provádûní pravideln˘ch plateb, fakturací
a pﬁedávání v˘kazÛ, rozborÛ a uzávûrek;
• v˘‰i nájemného 220,- Kã vãetnû DPH za jednu
hodinu pﬁi pronájmu zasedací místnosti v pﬁízemí budovy MûÚ ve Smetanovû ulici ãp. 932
podle dﬁíve stanoven˘ch závazn˘ch.
RM SOUHLASILA
• s vyvû‰ením tibetské vlajky ve mûstû dne 10. 3.
2006 v rámci celosvûtové akce „Vlajka pro Tibet“
na Ïádost Obãanského sdruÏení Lungta.
RM ULOÎILA MùÚ
• na upozornûní pﬁedsedy mysliveckého sdruÏení zajistit vyklizení srubu v mûstském lese za
stﬁelnicí pﬁi ·tûnovické silnici neoprávnûnû
obydleném cizími bezdomovci;
• zmapovat a sestavit pﬁehled staveb ve mûstû
(vãetnû jejich vlastníkÛ), které nejsou dosud
napojeny na veﬁejnou kanalizaãní síÈ ani nemají na MûÚ podanou Ïádost o stavební povolení
kanalizaãní pﬁípojky.

Mûsto Star˘ Plzenec
Stavební úpravy komunikací
Odbor stavebního technika mûsta sdûluje obãanÛm bydlícím v ulicích Sládkova, Eli‰ky Krásnohorské a Tomá‰kova, Ïe ve druhém pololetí leto‰ního roku bude zapoãato s definitivní úpravou
povrchÛ v˘‰e uveden˘ch ulic v Ïiviãném provedení. Mûstem bude naﬁízena stavební uzávûra vstupu do silniãního tûlesa po dobu sedmi let, a proto je v zájmu majitelÛ, kteﬁí dosud nemají provedeny pﬁípojky sv˘ch nemovitostí (kanalizaãní, vodovodní, plynové), aby provedli jejich realizaci do
30. ãervence 2006.
Závûrem pﬁipomínám a upozorÀuji, Ïe ve‰keré pﬁípojky lze realizovat na základû projektu a vydaného stavebního povolení pﬁíslu‰n˘m stavebním úﬁadem. Náklady na pﬁípojku uhradí a realizuje stavebník, tedy majitel nemovitosti.
Zdenûk Cink, stavební technik mûsta
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ZASTÁVKA Č. 3 – SLOVANSKÉ HRADISKO

HÛrka – Stará PlzeÀ
Poãátek vzniku hradi‰tû, které sehrálo mimoﬁádnû
v˘znamnou roli pﬁi osidlování západních âech slovansk˘mi kmeny, je doloÏen archeologick˘m v˘zkumem do pﬁelomu 7. a 8. století. V údolí pﬁi ﬁece Úslavû v‰ak fáze osídlení sahají aÏ do doby eneolitu.
První historická zmínka o Staré Plzni je k roku 976
v kronice biskupa Thitmara z Merseburku, která
zaznamenala poráÏku BavorÛ pod hradiskem v souvislosti s vpádem nûmeckého císaﬁe OTTY II., a
dokládá v˘znamn˘ podíl hradiska pﬁi zaji‰Èování hranic v prÛbûhu formování ãeského státu.
Na základû její interpretace lze také pﬁedpokládat ﬁádné osídlení v opevnûném areálu (urbs)
a v˘znamné lokality jako stﬁediska oblasti, popﬁí-

padû správního a hospodáﬁského centra a zároveÀ
kníÏecího sídla. O skuteãnû silném hospodáﬁském
ruchu v podhradí informují kromû zprávy z roku
992 opût archeologické prameny. Osídlení se rozvinulo na obou bﬁezích ﬁeky a kromû staveb
románského zaloÏení si zachovalo pÛvodní radiální soubûh komunikací.
PlzeÀsk˘ hrad byl vybudován na protáhlé skalnaté ostroÏnû, strmû spadající na jihu k Úslavû a pﬁecházející pﬁi severozápadní stranû v hlubok˘ úval
Tymákovského potoka. Z ﬁíãního údolí a podhradí
vedla pﬁístupová cesta pﬁes podhradí s velkofarní
rotundou sv. Petra a hﬁbitovem. Nad ní za druhou
pﬁíãnou hradbou byl vybudován vnitﬁní hrad s palácem, sídlem kníÏete a jeho zástupce, oddûlen˘ dvojitou hradbou s hlubok˘m pﬁíkopem od ‰íje na
v˘chodû. Ve vnitﬁním hradû stál je‰tû kostel sv.
Vavﬁince, slouÏící dvoru a zaloÏen˘ patrnû Vratislavem II.. Ale základy odkryté v˘zkumem ukazují, Ïe
zbytky pozdûj‰í gotické stavby i nedaleko odtud od
nich objeven˘ ãtvercov˘ pÛdorys stavení, tzv. zvonice, jsou pozdûj‰í. Stejn˘m zpÛsobem byl odhalen
kostel sv. KﬁíÏe, stojící za hradbami a valem mimo
hradní území. Z jeho dodateãnû vybudované tribuny se vcházelo do sousední budovy opevnûného
dvora, numismaticky datovaného do poãátku 11.
století.
Moc správcÛ kraje a niÏ‰ích úﬁedníkÛ rostla
úmûrnû s roz‰iﬁováním kolonizovaného území.
Vedoucí místa správního aparátu zastávaly generace mocného západoãeského rodu DrslavicÛ,
pozdûj‰ích pánÛ na hradech Pot‰tejn u Îinkov
a Litice u Plznû. Zde také sídlil arcijáhen, kter˘

Kostel sv. Vavﬁince
Pﬁi v˘kopech v letech 1919-20 se na‰el pouze zbytek podélné lodi pod
mlad‰í stavbou gotického kostela ze 13. století a dlaÏdice z nûj s nápisem
NERO, stejné jako z kostela sv. Vavﬁince na Vy‰ehradû. Neronovi, jako symbolu v‰ech kﬁivd, utrpûn˘ch prvními kﬁesÈany, bylo nyní alespoÀ symbolicky
opláceno tím, Ïe po jeho obrazu vûﬁící ‰lapali. Tyto dlaÏdice se stﬁídaly ve sv.
Vavﬁinci je‰tû se dvûma dal‰ími typy. Kostel byl patrnû zaloÏen kníÏetem Vratislavem, kter˘ pﬁinesl r. 1074 ostatky sv. Vavﬁince do âech. DlaÏbu mohl
dostat pozdûji, je‰tû na konci 11. století, asi souãasnû s dlaÏbou vy‰ehradského kostela.

spravoval jeden z nejstar‰ích a nejvût‰ích církevních obvodÛ s dûkanáty plzeÀsk˘m, klatovsk˘m
a rokycansk˘m. ProtoÏe takovou správní situaci
mÛÏeme najít jen v Olomouci, v Brnû, Znojmû
a Bﬁeclavi, pﬁedpokládáme, Ïe i zde bylo údûlné
kníÏectví. Do odchodu DrslavicÛ v roce 1212 se
pouze Dalimil zmiÀuje o Spytihnûvovi, synu Bﬁetislava II. jako o správci PlzeÀska. V létech 1213
aÏ 1216 plnil stejnou funkci Dûpolt III., z vedlej‰í
pﬁemyslovské vûtve, a od roku 1224 s titulem
vévody plzeÀského pozdûj‰í král Václav I. Z této
doby vrcholného rozkvûtu se zachovaly zprávy
vedení desk, zaloÏen˘ch podle vzoru desk zemsk˘ch, doklady berních rejstﬁíkÛ i o mincovnû,
razící plzeÀsk˘ denár.
Rozpadem hradské správní struktury v âechách
do‰lo k úpadku starého plzeÀského hradiska, zﬁetelného jiÏ roku 1266, kdy patronát nad zdej‰ími
osmi kostely byl odevzdán klá‰teru v Chotû‰ovû.
Hospodáﬁskou i populaãní stagnaci pﬁedznamenalo
zaloÏení mûsta Nové Plznû v roce 1295, vybudovaného pouze 7 km na severozápad. PÛvodní PlzeÀ
pﬁestala b˘t i názvem Plzní ãi Starou Plzní, ovládána z hradu Radynû purkrabím, ale stal se z ní Plzenec, v 16. století pouhá vesnice.
Budovy na hradisku po opu‰tûní chátraly,
postupnû se rozpadaly a slouÏily je‰tû v 19. století k lámání kamene, k stavûní chalup. Lokalita si
dodnes uchovala ryzí stﬁedovûkou podobu i ﬁadu
cen˘ch architektonick˘ch památek, z hlediska
archeologického je v˘znamn˘m pramenem k ﬁe‰ení otázek zákonitostí spoleãenského v˘voje v dobû
ranného feudalismu v âechách.

Dvû pﬁíãné zdi, rozdûlující v pÛdorysu tribunu na tﬁi klenební pole, mohou
ukazovat buì na meziklenební pasy pod tribunou (pod oblouky se základy
vyzdívaly, jak je tomu napﬁ. u basiliky sv. Vavﬁince na Vy‰ehradû v Praze pod
arkádami) nebo na vûÏ nad tribunou.
Základové zdivo v dodnes zachovaném pÛdorysu nad zemí je lomové.
PÛdorysnû pﬁipomíná sv. KﬁíÏ napﬁ. kostely v Malínû, v Budûticích
a Bukovníku, tedy stavby nejrÛznûj‰ího stáﬁí.
Obdélník chóru s odsazenou apsidou ukazuje na vlivy Saska, které se k nám
dostaly se slavníkovsk˘m kostelem v Libici z 2.poloviny 10.století, jako vzpomínka na karolinsk˘ ãtverec chóru s apsidou, zredukovan˘ otónsk˘m Saskem
(kostel na Werle z doby Jindﬁicha I.). Podobné pÛdorysy k nám pﬁicházejí také
s hirsaursk˘m slohem v první tﬁetinû 13. století). Vzhledem k tomu, Ïe kostel
stál jiÏ mimo hrad, pﬁikláníme se spí‰e k pozdûj‰ímu datování.
MÛÏeme se domnívat, Ïe ‰lo o soukrom˘ tribunov˘ kostel DrslavicÛ, neboÈ
v letech 1192-1238 byl zde kastelánem Bﬁetislav, jehoÏ otec Dûpold tento rod
zaloÏil.

Kostel sv. Vavﬁince

Kostel sv. KﬁíÏe
Jde o jednolodí s obdélníkem chóru a odsazenou apsidou, jak je vidût na
vnûj‰ím zdivu základÛ a s patrnû dodateãnû vestavûnou tribunou na západû.
Loì má na severní stranû zesílené zdivo na spáru – byl tu snad pÛvodní portál. Pansk˘ dvorec se pravdûpodobnû spojoval s tribunou portálkem v prvním
patﬁe. Pﬁed západním kostelním prÛãelím se na‰el denár kníÏete Jaromíra
(1004-1012).

Kostel sv. KﬁíÏe
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Národní kulturní památka Hradi‰tû
HÛrka ve Starém Plzenci
Desatero pro náv‰tûvníky Národní kulturní památky
Jak se chovat v pﬁírodním parku:
- nepo‰kozujte popisy a oznaãení jednotliv˘ch zastávek nauãné stezky
- pouÏívejte jen vyznaãenou turistickou stezku
- nevstupujte zbyteãnû do travních
porostÛ
- neru‰te volnû Ïijící Ïivoãichy
- netrhejte kvûtiny
- voìte své psy na vodítku
- nehluãte
- nezapalujte ohnû
- odneste si pﬁinesené odpadky zpátky
s sebou
- dbejte pokynÛ správy hradiska
Cel˘ areál podléhá ochranû vypl˘vající
z ustanovení zákona ã. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péãi v platném
znûní.
V celém areálu je proto pﬁísnû zakázáno:
- táboﬁení a stanování
- jízda na motocyklech a kolech
– Mat –

✄
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ZMùNA J¤ K 26.ÚNORU 2006
VáÏení spoluobãané!
Dne 26. února 2006 vstupuje v platnost pﬁedem ohlá‰ená 1. zmûna J¤ 2005/2006. I v této
zmûnû se podaﬁilo provést, myslím si, nûkolik
zmûn k lep‰ímu. Sice se nám nepodaﬁilo pﬁevést
víkendové spoje ze Sedlce na linku MHD ã. 32,
jak jsme pÛvodnû pﬁedpokládali, a tak jsou spoje

o víkendech do a ze Sedlce beze zmûn. Po dobu
platnosti J¤ 2005/2006 uÏ dopravní komise
nepﬁedpokládá pﬁípravu dal‰ích zmûn. Pokud
budou zmûny, nebudou to zmûny ze strany mûsta
Star˘ Plzenec.
Komisi se podaﬁilo po dvou letech jednání
s âSAD pﬁesmûrovat spoje 17, 20, 21 a 24 na
lince 460170 z Nepomucké ulice v Plzni na ulici

Koterovskou a Slovanskou alej. Tyto spoje nezajíÏdí na zastávku v ul. U ‰kolky, ale zastavují na
Svûtovaru a na nám. M. Horákové. âasové polohy spojÛ se touto úpravou v podstatû nemûní.
Myslíme si, Ïe takto ﬁe‰ené vedení uveden˘ch
spojÛ povede ke spojenosti na‰ich obãanÛ. Pokud
budou pﬁíznivé ohlasy na tuto zmûnu, budeme se
snaÏit projednat i dal‰í spoje na pﬁesmûrování.
Naposledy zmûna k lep‰ímu, kterou projednal
KÚ PK, je zavedení nového spoje na lince
460170. Jedná se o vyrovnávací jízdu na spoj do
Sedlce, Tymákova a Plznû s odjezdem v 9.15 od
zeleniny ve Starém Plzenci. Z Plznû odjíÏdí spoj
v 8.45, a protoÏe kromû pondûlí a stﬁedy bude
navíc v˘‰e zmínûn˘ spoj do Tymákova jezdit
je‰tû v pátek, potom i v tyto dny kromû svátkÛ
bude jezdit tento nov˘ spoj k zeleninû ve Starém
Plzenci.
Aktualizované místní J¤ jsou téÏ k dispozici
na obvykl˘ch prodejních místech a v K-Centru
a také na internetové stránce mûsta.
Za dopravní komisi
Ing. Radek Jano‰ek, Ph.D.
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KULTURNÍ KALENDÁ¤ B¤EZEN
Hrad RADYNù: uzavﬁen
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: uzavﬁena
Mûstská knihovna Star˘ Plzenec
Otevﬁeno:
Po, St
9.00-12.00
13.00-17.00
Út, ât
9.00-12.00
13.00-14.00
Pá
zavﬁeno
3. 3. 2006 (pátek) Reprezentaãní ples spoleãnosti Autoservis Nedvûd
Místo: Lidov˘ dÛm na Malé Stranû
Slavnostní zahájení: 20:00- Tombola
Poﬁadatel: Autoservis Nedvûd
Kontakt: Jaroslav Nedvûd
Tel.: 377966390
9. 3. 2006 (stﬁeda) Star˘ Plzenec na star˘ch
fotografiích IV.
Zajímavá zákoutí a zapomenutá místa
17.00 vernisáÏ - Staroplzenecká galerie
V˘stava potrvá od 8. 3. – 31. 3. 2006
Otevﬁeno:
Po, St
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Út, ât
9.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Pá
9.00 – 12.00
Poﬁadatel: K-Centrum

ARCHIV

Kontakt: Helena Matasová
info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068
11. 3. 2006 (sobota)MA·KARNÍ
KARNEVAL PRO NEJMEN·Í
Místo: Lidov˘ dÛm Malá Strana
âas: 14.00 hod.
Poﬁadatel: PS Star˘ Plzenec
Kontakt: Markéta Korandová,
tel.: 777 835 972
manÏelé KﬁíÏkovi, tel.: 377 966 238
14. 3. 2006 (úter˘) Beseda s v˘znamn˘m
rodákem. Setkání s Josefem Glückseligem,
scénáristou a spisovatelem
Místo: restaurace Na Jízdárnû
âas: 16.30 hod
Poﬁadatel: Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû
a K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: 377 965 069, 377 965 068
Souãástí besedy bude v˘stavka knih autora
14. 3. 2006 (úter˘)ESTER TRIO
Anna Veverková, housle
Dominika Ho‰ková, violoncello
Ester Godovská, klavír

M ù STA

PLZNù

si Vás dovoluje pozvat na cyklus pﬁedná‰ek pro veﬁejnost

P¤EDNÁ·KY
7. bﬁezna 2006
úter˘:

âESK¯ KNÍÎE BOLESLAV II.

21. bﬁezna 2006
úter˘:

âESK¯ KRÁL VÁCLAV II.

12. dubna 2006
stﬁeda:

âESK¯ KRÁL P¤EMYSL OTAKAR II.

POZOR!

Pﬁedná‰ka dne 12. dubna 2006 bude konána
v˘jimeãnû ve stﬁedu v 16. 30 hod.

2. kvûtna 2006
úter˘:

âESK¯ KRÁL A CÍSA¤ ZIKMUND
LUCEMBURSK¯

Pﬁedná‰í prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Západoãeská univerzita PlzeÀ

Pﬁedná‰í doc. PhDr. Kateﬁina Charvátová, CSc.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Pﬁedná‰í PhDr. Vratislav Vaníãek
Katedra spoleãensk˘ch vûd âeského vysokého uãení
technického, Praha

Pﬁedná‰í prof. PhDr. Petr âornej, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Pﬁedná‰ky se konají vÏdy od 16.30 hod. v sále Velkého klubu
Magistrátu mûsta Plznû, nám. Republiky 1 (radnice).
Vstup voln˘!
Pﬁístupová cesta na webové stránky, na kter˘ch jsou uvedeny na‰e pﬁedná‰ky:
http://info.plzen-city.cz/article.asp?itm=5318
http://info.plzen-city.cz/article.asp?itm=6717

a Miroslav Kováﬁík – umûleck˘ pﬁednes
VII. koncert sezóny 2005/2006 KPH
Místo: obﬁadní síÀ radnice
ãas: 18.00 hod.
Poﬁadatel: K-Centrum Star˘ Plzenec a KPH
Vstupné na jednotlivé koncerty: dospûlí 40,Kã, dûti 10,- Kã
25. 3. 2006 (sobota)
V˘roãní schÛze MO âeského rybáﬁského
svazu
Místo: Lidov˘ dÛm
âas: 14.00 hod
Poﬁadatel: MO âRS
Kontakt: Josef Pospí‰il – ·Èáhlavice
28. 3. 2006 (úter˘)Koncert studentÛ dechového oddûlení Konzervatoﬁe v Plzni
Mimoﬁádn˘ koncert sezóny 2005/2006
KPH Star˘ Plzenec
Místo: obﬁadní síÀ radnice
âas: 18.00 hod
Poﬁadatel: K-Centrum Star˘ Plzenec a KPH
Vstupné na jednotlivé koncerty: dospûlí 40,Kã, dûti 10,- Kã
Kontakt: Helena Matasová
info.plzenec@plzenec.cz, tel.: 377 965 068

Za divadlem do ·eﬁíkovky
Divadlo Jezírko jako umûlecká scéna dûtského
diváka i velkohra pro dospûlé si vás, mírumilovní pﬁíznivci Thálie, dovoluje s laskavostí
pozvat k náv‰tûvû na bﬁeznová divadelní pﬁedstavení, která se konají v kulturním stánku
·eﬁíkovka v Plzni na Slovanech.
Nedûle 19. 3. od 15.00 hodin
O PTÁKU OHNIVÁKU A LI·CE RY·CE
Pohádková hra podle K. J. Erbena s pouÏitím
dramatizace Jana Jílka
Úprava a reÏie J. Pára
Délka pﬁedstavení cca 70 minut
Vûkové doporuãení: pro dûti od 10 let
V titulní roli Ohniváka v baletní choreografii
vystoupí Lucie Lörinczová z Divadla Jezírko
Pondûlí 20. 3. od 19.30 hodin
DVA MUÎI V ·ACHU
PﬁeloÏená premiéra z 27. 2.
Nejkrásnûj‰í komedie o lásce a válce druhé
poloviny 20.století od autora Miroslava Horníãka
ReÏie J. Pára
·esté veãerní pﬁedstavení pro dospûlé
diváky
Nedûle 26. 3. od 15.00 hodin
LÁSKA A POVIDLA
Premiéra pohádky
Volné zpracování Bohumila Kuãery
ReÏie: Petra Bartiãková
Vûkové doporuãení: pro dûti od 6 let
Pondûlí 27. 3. od 19.30 hodin
HODY DIV¯CH ÎEN ANEB
STRAKONICK¯ DUDÁK
Nejmilej‰í hraná lidová báchorka na ãeském
jevi‰ti od J. K. Tyla
Úprava a reÏie J. Pára
Pro v‰echny diváky bez rozdílu vûku. Závûr
divadelní sezóny pro dospûlé diváky.
Zmûna programu vyhrazena
Július Novák, Divadlo Jezírko PlzeÀ
tel.: 377 388 731
Jaroslav Pára,
umûleck˘ vedoucí souboru
tel.: 604 829 935
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Mateﬁská ‰kola Star˘ Plzenec

MATE¤SKÁ ·KOLA VE STARÉM PLZENCI OÎILA
Ve stﬁedu 8. února jste na chodbách, ale hlavnû
ve velké „spoleãenské tﬁídû“ mohli potkat celou
pohádkovou ﬁí‰i. Pod maskami se ukr˘valy i paní
uãitelky, a tak bylo o legraci postaráno. Sponzorsky celou akci podpoﬁili vûcn˘mi dary v podobû

hraãek ale i finanãními ãástkami rodiãe a pﬁátelé
‰kolky. Dûti mûly v bohaté tombole z ãeho vybírat. Na závûr celého rejdûní, soutûÏení a tancování si dûtsk˘m ‰ampaÀsk˘m pﬁipíjelo bezmála
sedmdesát dûtí.
–Mat–

Z· Sedlec
VzhÛru do druhého pololetí!
Na na‰í ‰kole v Sedlci byla v úter˘ 7. února slavnostní atmosféra. Konal se totiÏ zápis
budoucích prvÀáãkÛ. Od 14 hodin zaãali pﬁicházet se sv˘mi rodiãi. Vût‰ina z nich byla
je‰tû trochu nesmûlá a pﬁece zvûdavá na to, co je ãeká. První strach z nich v‰ak brzy
spadl. Byli slavnostnû uvítáni na‰í paní ﬁeditelkou Annou Císaﬁovou a paní uãitelkou
âepkovou. Ve vedlej‰í tﬁídû je pak ãekali Ïáci na‰í ‰koly s panem uãitelem, kteﬁí pro
nû pﬁipravili zábavné hry. V‰e se povedlo, v‰ichni pﬁed‰koláci obstáli, a tak v záﬁí
u nás uãiní první kroky 11 ÏákÛ.
Uãení je dÛleÏité, zvládneme v‰ak i kino a divadlo
Konec ledna a zaãátek února byly ve znamení mnoha aktivit. Na ‰kole se konalo
vystoupení divadla ·US a v pátek 10. února jsme shlédli v plzeÀském kinû Eden film
Andûl pánû. Hlavnû se v‰ak rozbûhlo dal‰í uãení na nové pololetí. U nás na ‰kole se
Ïáci uãí i pilnû i nad‰enû. Pomáháme si navzájem a chodíme sem rádi a neradi ze
‰koly odcházíme. A tak by to mûlo vÏdy b˘t!
Robert Jahl
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RINGO V MLADÉ BOLESLAVI
Tradiãní okresní kolo ringa v Mladé Boleslavi se odehrálo v duchu „druÏby“.
Dostavily se druÏstva z Dolního Slivna, Hlu‰ic a Starého Plzence. Turnaj byl
zahájen 4. února v jedné z tamních Z· úderem 11 hodiny. Tﬁicet úãastníkÛ hrálo
proti sobû po dvojicích, ve tﬁech vûkov˘ch kategoriích.
PS Star˘ Plzenec reprezentovaly pouze dvû hráãky, Pavlína Keslová a Katka
MaÈátková, ve své skupinû obsadily 3.místo. Ale v‰ichni to pojali jako víkendovku, a tak jsme se se‰li uÏ v pátek a domÛ odjíÏdûli aÏ v nedûli. Dal‰í turnaj
se odehraje jako
republikové mistrovství 22. dubna v Dolním Slivnû.
Franti‰ek Batûk
Foto: F. Batûk

CO DùLAJÍ PEJSKA¤I , KDYÎ JE SNÍH A MRÁZ ?
Na kynologickém cviãi‰ti to Ïije i v zimû.
Venku je mráz aÏ pra‰tí, na snûhu a ledu to klouÏe, a tak máme více ãasu na vym˘‰lení akcí pro
páníãky i pejsky, které nejsou zrovna podle zku‰ebních ﬁádÛ.
Ve stﬁedu 28.prosince 2005 jsme se se‰li na
Vánoãním závodu. KaÏd˘ donesl nûco na zub a o
pití také nebyla nouze. Z nebe se sice sypala snûhová nadílka, ale nám ani na‰im ãtyﬁnoh˘m
kamarádÛm to nevadilo. Obleãení mûlo b˘t “silvestrovské”, ale vzhledem k poãasí se mezi “civilisty” objevil pouze medvûd a král ·umavy. SoutûÏilo se v peãlivû pﬁipraven˘ch disciplínách jako
pﬁivolání psa k noze páníãka sedícího na Ïidli,
jízda v koleãku, stﬁelba ze vzduchovky atd.
V‰ichni se dobﬁe bavili.
Dal‰í akcí byly v sobotu 28. ledna Zabíjaãkové
hody. Nûkolik obûtavcÛ v ãele s Pepíkem Vítem
si vzalo den pﬁedem v pátek dovolenou a ãuníka

ze stavu – Ïiv˘ a divok˘, pﬁevedli do stavu –
jedl˘ a v˘teãn˘. V sobotu uÏ se jen konzumovalo
a se psy se pouze rozváÏnû chodilo po cviãi‰ti,
aby se jiÏ spoﬁádané pochutiny trochu setﬁásly a
udûlaly místo pro dal‰í dobroty.
- mfl -

Strana 10

RadyÀské listy – bﬁezen 2006

Z historie Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Sedlci II.
(dokonãení pﬁíspûvku z únorov˘ch RL)
V roce 1953 se zapoãalo s v˘stavbou nové
hasiãské zbrojnice, která byla pﬁedána do uÏívání
v roce 1955 pﬁi oslavách 65. v˘roãí zaloÏení
sboru. V roce 1954 byla zaloÏena v na‰em sboru
první druÏstva Ïactva, která pracují aÏ do dne‰ních dní, to uÏ je pﬁesnû pÛl století.
V roce 1965 byl postaven nov˘ su‰ák na hadice.
V roce 1971 se zapoãalo s úpravami areálu
hasiãské zbrojnice, byl zavezen rybníãek, bylo
zﬁízeno hﬁi‰tû a areál byl od hlavní cesty oplocen
a byla vysázena zeleÀ. Rok 1971 je dÛleÏit˘m
milníkem. V tomto roce Franti‰ek Chrastil zaãíná
soustﬁeìovat do Sedlecké zbrojnice hasiãskou
techniku. Jako první zakoupil starou hasiãskou
stﬁíkaãku z âíhané.
V roce 1975 pﬁibylo star‰í vozidlo GAZ a v tomto
roce vstupují do soutûÏí i na‰i dorostenci.
V roce 1981 dostává ná‰ sbor stﬁíkaãku PPS
12, byl zakoupen star‰í autobus a také byla uzavﬁena smlouva s b˘val˘m JZD Tymákov na pronájem budovy. Tato budova je dnes budovou
muzea, která tehdy slouÏila jako garáÏ autobusu.
V roce 1989 odkoupil tehdej‰í MûNV ve Starém
Plzenci budovu od JZD Tymákov a pﬁedal ji na‰emu sboru do uÏívání. BohuÏel nedo‰lo k zápisu
na katastrálním úﬁadû, a tak bylo vlastnictví
budovy opût v majetkoprávním jednání, které se
v‰ak protáhlo na 12 let, ale nyní mÛÏeme ﬁíci, Ïe
budova na‰eho muzea je ve vlastnictví mûsta Starého Plzence, které nám ji pﬁedalo do uÏívání.
Hasiãské muzeum bylo otevﬁeno v roce 1990
v rámci oslav 100. v˘roãí zaloÏení sboru. Za jeho
otevﬁení a za shromáÏdûní ve‰keré staré techniky
patﬁí nejvût‰í podûkování panu Franti‰ku Chrastilovi, na‰emu veliteli sboru. V tomto muzeu máme
uschovány rÛzné historické materiály i z doby
zaloÏení sboru, jako jsou staré fotografie, kroniky
atp. V souãasné dobû, zásluhou tvrdé práce a obûtavosti mnoha ãlenÛ, si jej dle zájmu mÛÏete opût
prohlédnout a, i kdyÏ je‰tû zdaleka nejsme
s rekonstrukcí budovy u konce, jiÏ v turistické
sezónû 2005 jsme stihli pﬁivítat náv‰tûvníky ze
v‰ech koutÛ âech i z ciziny. Dále v roce 1990 ke
100. v˘roãí ná‰ sbor dostal nové vozidlo Avie 31
s vybavením a na‰e stﬁíkaãka PPS12 byla pﬁedána do StﬁíÏovic.
Celá devadesátá léta jsou pro ná‰ sbor roky,
kdy se na‰i ãlenové zúãastÀovali ‰kolení strojníkÛ a ﬁidiãÛ a samozﬁejmû rÛzn˘ch soutûÏí jednak
muÏÛ tak i Plamene mládeÏe. V roce 1993 byl
odprodán autobus a v roce 1998 jsme se zúãastnili 1. celostátní v˘stavy v Litomûﬁicích v areálu
Zahrady âech.
V roce 2000 jsme zrekonstruovali kapliãku.
Velk˘ podíl na její dne‰ní podobû má nov˘ obãan
Sedlce ing. Jan Ma‰ek, kter˘ pﬁi pohledu z okna
svého domu mûl pﬁed sebou kapliãku s nevzhlednou v˘kladní skﬁíní. Po diskusi se vymyslelo
ﬁe‰ení a celou záleÏitost si vzal na starost. Na
MûÚ jsme projednali moÏnost nechat si namalovat projekt (dokonce byla vyhlá‰ena soutûÏ mezi
Ïáky stﬁedního uãili‰tû o nové podobû kapliãky)
a po schválení zaãala rekonstrukce, která se promûnila ve skuteãnost. Vchodové dveﬁe podle
dokumentace vyrobil ná‰ ãlen Jiﬁí Korbelík
a zabudoval je do objektu.
V roce 2001 jsme dokonãili rekonstrukci klubovny a na zrekonstruovanou kapliãku bylo nainstalováno automatické zvonûní, které ohla‰uje
poledne a 18. hodinu. Také jsme se v tomto roce
zúãastnili vysvûcení kaple zámku v Nebílovech

Msgr. Radkovsk˘m, kde byla v jeho zadní ãásti
zpﬁístupnûna ãást historické hasiãské techniky,
kde má ná‰ sbor zastoupení.
V roce 2002 se nám bohuÏel nevyhnuly povodnû. KdyÏ 8. srpna pﬁi‰la velká voda, vytopila
obytné domy u potoka a záhy opadla, nikdo si
nepomyslel, Ïe to byla jen pﬁedehra pohromy,
která pﬁi‰la 12. srpna. Po vyhlá‰ení pohotovosti
bylo pouÏito v‰ech dostupn˘ch prostﬁedkÛ
v˘zbroje a v˘stroje na‰eho sboru. Byli jsme bezmocní proti pﬁívalové vodû a jelikoÏ voda ﬁádila
v celém okrese, pomoci jsme si museli sami,
neboÈ v‰ichni profesionálové i dobrovolní hasiãi
mûli práci v místû svého bydli‰tû. VypÛjãen˘mi
ãerpadly z Bohemia Sektu, soukrom˘m ãerpadlem pana Císaﬁe a Procházky jsme pomáhali, jak
jsme mohli. Tyto povodnû nám zpÛsobily nemalé
problémy a strasti, kdyÏ nás pﬁipravily o most
pﬁes ﬁeku. Za odmûnu jsme mûli moÏnost nav‰tívit hasiãsk˘ areál Heidenreichstein v horním
Rakousku. Zájezd pro v‰echny dobrovolné hasiãe, kteﬁí pomáhali pﬁi záchrann˘ch pracích uspo-

ﬁádal MûÚ Star˘ Plzenec. Na zámku v Nebílovech se uskuteãnilo setkání hasiãÛ okresu PlzeÀjih, kde se zúãastnilo 8 ãlenÛ na‰eho sboru.
V tomto roce nás také nav‰tívili mladiství zlodûji, kteﬁí nás pﬁipravili o ve‰keré drahé kovy a rozbili nám hasiãsk˘ rozdûlovaã a znepojízdnili nám
vozidlo Gaz.
V roce 2003 nás postihlo nové územní uspoﬁádaní krajÛ a zru‰ení okresÛ. Ná‰ 9. okrsek byl
kontaktován Krajsk˘m HZS a OSH PlzeÀ-mûsto,
aby pﬁe‰el pod kﬁídla Plznû-mûsta. Tak jsme se
zúãastnili ‰kolení velitelÛ a strojníkÛ. V zimním
období jsme zrenovovali elektroinstalaci ve
zbrojnici a ke konci roku jsme zaãali pracovat na
rekonstrukci kuchyÀky a toalet v budovû muzea.
V tomto roce také u nás hojnû hoﬁelo. První poÏár
byl nahlá‰en na prvního máje na Vr‰ku pod VVN,
kde na pasece hoﬁel vﬁes a suché chrastí a ohnisko se za silného vûtru rychle ‰íﬁilo. První zásah
jsme provedli za pomoci lopat a vûtví, a tím jsme
zabránili ‰íﬁení poÏáru. Po pﬁíjezdu zásahové jednotky z Plznû, Plzence, ·tûnovic, Spáleného
Poﬁíãí a Blovic a za pouÏití vodních proudÛ se
podaﬁilo poÏár vãas zlikvidovat. Pﬁíãinou poÏáru
byl pravdûpodobnû nedopalek cigarety nebo hra
dûtí se zápalkami. Pﬁi veãerní kontrole bylo v‰e
v poﬁádku. Druh˘ den 2.5. byl hlá‰en poÏár asi
o 200m dále, kde si pravdûpodobnû udûlaly dûti
úkryt v lese a v tom si rozdûlaly oh˘nek, kter˘
nebyl dostateãnû uha‰en a roz‰íﬁil se mezi koﬁeny. Po ruãním zásahu byli poÏádáni plzeneãtí
kolegové, kteﬁí pﬁijeli s cisternou, aby ohni‰tû zlikvidovali. I pﬁi následné veãerní osobní kontrole
bylo v‰e v poﬁádku.
Dal‰í zahoﬁení bylo nahlá‰eno 6. 8. následkem
pravdûpodobnû nedbalosti dûtí nebo dospûl˘ch.
Místo poÏáru nahlásil Pavel Horáãek a to ve ·ka-

lici v nepﬁístupném terénu nad garáÏí. Ohni‰tû
bylo ulito vodou, která se doná‰ela vûdry a za
stálé kontroly bylo doha‰ováno na‰ím ãlenem
Pavlem Horáãkem.
V roce 2004 jsme byli opût pﬁijati do evidence
OSH PlzeÀ-jih. V tomto roce jsme vystavovali historickou techniku ve Smetanovû ulici pﬁi historickém Hodokvasu a na 3. celorepublikové v˘stavû
historické hasiãské techniky v Litomûﬁicích ve
dnech 3.-5. ãervna. Také jsme se pustili do v˘mûny
stﬁe‰ní krytiny na budovû muzea po pﬁedchozím
jednání s MûÚ. Celou tuto radikální opravu jsme
mûli hotovou za jeden mûsíc za vydatné pomoci
aktivních ãlenÛ sboru, kteﬁí pﬁi tom odpracovali
mnoho hodin a tato oprava stála mûsto 300.000 Kã.
Ke konci roku jsme se dali do renovace odpadu
a pﬁívodu vody do budovy muzea.
V roce 2005 jsme hlavnû pﬁipravovali areál na
slavnosti a dokonãili jsme rekonstrukci kuchyÀky
a toalet. Jak to u nás teì hezky vypadá, jste se
mohli pﬁesvûdãit pﬁi kvûtnov˘ch oslavách v˘roãí.
Ukonãení oslav 115. v˘roãí zaloÏení SDH probûhlo na slavnostní valné hromadû, která se konala 10. prosince a na které byl pﬁedán velitelem
sboru panem Franti‰kem Chrastilem sborov˘ prapor mlad˘m zástupcÛm SDH a to starostovi panu
Bohumilu BartÛ‰kovi a jednateli panu Janu Zajícovi s pﬁáním, aby tento prapor pﬁipomínal dne‰ní i budoucí generaci my‰lenku hasiãstva: „Bohu
ku cti, bliÏnímu ku pomoci“. V‰em ãlenÛm
popﬁál, aby jim dûlal radost a ctili ho jako zástavu sboru. K vidûní bude pﬁi kaÏdé slavnostní pﬁíleÏitosti a po cel˘ rok v na‰em hasiãském muzeu.
A co se stalo zajímavého ãi dÛleÏitého, jak vlastnû vypadá ná‰ normální rok? Po v˘roãní valné
hromadû, kterou máme vÏdy pﬁed Vánoci se pro
na‰e nejmen‰í vystrojí nadílka, ve spolupráci se
Z· se poﬁádá ve ‰kolní tûlocviãnû turnaj ve stolním tenise, leto‰ního 3. roãníku se zúãastnilo 26
závodníkÛ a oslaví se Vánoce pﬁi zpívání koled
u vánoãního stromu u hasiãky. V leto‰ním roce se
zde se‰lo 76 spoluobãanÛ. V zimû odklízíme
podle potﬁeby sníh, abychom mohli v pﬁípadû
potﬁeby vyjet. Na jaﬁe se zúãastÀujeme ‰kolení
a mladí hasiãi se pﬁipravují na hru Plamen. My
velcí se snaÏíme pomoci potﬁebám sboru, takÏe
sbíráme ‰rot ãi opravujeme v˘zbroj. Nezapomínáme v‰ak slavit májku ani Den dûtí. Pﬁes léto se
snaÏíme ze v‰ech sil trénovat a zúãastÀovat se
soutûÏí. V roce 2005 jsme v na‰em okrsku obsadili pûkné 4. místo. Na podzim pﬁichází dal‰í sbírání ‰rotu a úklid areálu a jeho pﬁíprava na zimu.
·típáme do zásoby dﬁevo na zimu a opût se
zúãastÀujeme ‰kolení. Celoroãnû se zúãastÀujeme schÛzí okrsku. Samozﬁejmû po cel˘ rok na‰i
mladí ãlenové vyuÏívají vybavenou posilovnu
v klubovnû u zbrojnice.
To je v‰e k mé zprávû o historii sboru. Pﬁál
bych si, abychom si v budoucnosti více váÏili
obûtavé práce na‰ich spoluobãanÛ a dovolil bych
si apelovat na obãany, aby se zapojili do aktivit,
které by zlep‰ili kulturní bohatství a Ïivotní prostﬁedí. Vím, Ïe je to v dne‰ní uspûchané konzumní spoleãnosti velk˘ problém, ale vûﬁím, Ïe
morální a kulturní bohatství na‰í obce je více
neÏli peníze. Také bych rád Vás, milí ãtenáﬁi RL,
pozval k náv‰tûvû na‰eho muzea, kde si mÛÏete
prohlédnout velikou spoustu exponátÛ a dobov˘ch materiálÛ o na‰em sboru od doby jeho zaloÏení.
Jan Zajíc, jednatel SDH Sedlec
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O HUSITSTVÍ S VÁCLAVEM FI·EREM

Pﬁidáte se???
Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû, spoleãnost pro zvelebování historick˘ch
a kulturních památek ve Starém Plzenci,

poﬁádá opût jarní úklid
NKP hradi‰tû HÛrka ve Starém Plzenci,
dne 25. bﬁezna 2006
(sobota)
(V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí se akce uskuteãní 1. dubna 2006.)

Sraz v‰ech pomocníkÛ u rotundy sv. Petra v 9.00 hod
(Uvítáme, pokud si pﬁinesete vlastní rukavice, kovové hrábû, vidle ãi jiné vhodné náﬁadí.)

V˘bor OSHR

Dûtsk˘ ma‰karní
karneval

SBÍRKA VùCÍ POT¤EBN¯CH
K ÎIVOTU

Dne 21.1.2006 se konal jiÏ 5. dûtsk˘ ma‰karní karneval. Jsme rádi, Ïe na tuto
akci se tû‰í nejenom dûti, ale i jejich rodiãe. Opût se zde se‰la spousta masek,
mezi kter˘mi bylo tûÏké vybrat ty nejlep‰í.
Dûti a rodiãe se zájmem sledovali vystoupení auto-modeláﬁÛ, kteﬁí ukázali, co
za rok postavili a pﬁipravili nového.
Na dûti ãekala bohatá tombola a hlavnû spousta krásn˘ch písniãek k tanci.
JiÏ nyní Vás mÛÏeme pozvat na ten pﬁí‰tí v roce 2007, kde se, doufám, opût
v‰ichni sejdeme.
– M· –

Podûkování
Dûkuji MûÚ Star˘ Plzenec za pﬁání k m˘m
narozeninám,které potû‰ilo.
Vladimír Treml, ·tûnovická 805

Je to uÏ 58 let
Bylo to v bﬁeznu 1948, tenkrát po Únoru, kdy
o rÛzná, víceménû nepﬁíjemná politická pﬁekvapení
nebyla nouze. Pﬁijel jsem z Plznû ze ‰koly a doma uÏ
na mne ãekal táta, konû zapﬁaÏené ve voze. Vezli
jsme fÛru hnoje na pole „za Handrej‰ky“, kde jsme
mûli vût‰inu na‰ich polností. Po ‰tûnovické silnici
nad obecní cihelnou – dne‰ní Stﬁelnicí – jsme odboãili na Beãváﬁky a zastavili u malého Ernestovic rybníãku. Táta se usmíval a poslal do trávy – staﬁiny –
na‰eho loveckého psa, aby hledal. A teì to pﬁi‰lo.
Myslivci mnû dají za pravdu, Ïe obvykle na psu
poznají, jakou zvûﬁ pes znaãí. Ale tentokrát byl projev na‰eho psa úplnû jin˘, neznám˘. Vrátili jsme se
na cestu a pﬁe‰li na na‰e pole, kde byla ãerstvá ora-

Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû pﬁipravilo dal‰í poutavou akci, na
kterou zavítali zájemci o historii i ze vzdálen˘ch mûst. Velk˘ zájem potû‰il poﬁadatele. Osobnost Václava Fi‰era pﬁitahuje na v‰echny besedy
o historii stále více lidí. V souvislosti s tím, s jak˘m zápalem prezentoval M. Jana Husa a dûjiny husitství, jen pﬁipomeÀme, Ïe pﬁed ãtyﬁmi roky
znovu objevil jeho dávno zapomenut˘ pomník na ‰kolní zahradû a zasadil se o jeho umístûní do parku ke kostelu na námûstí.
V pﬁíjemném teple salonku restaurace Na Jízdárnû mûli zároveÀ
náv‰tûvníci moÏnost poprvé sledovat pﬁedná‰ku ve spoleãnosti zasnûÏené
Ezoterické nauãné stezky Star˘m Plzencem. Film, kter˘ byl promítán na
velkoplo‰nou obrazovku, vyrobilo Centrum alternativní péãe ve Starém
Plzenci v únoru minulého roku.
Stejnû dobrou atmosféru podveãerních zimních setkání mûlo OSHR
pﬁipraveno i na 28. únor, kdy se uskuteãnila v˘roãní ãlenská schÛze sdruÏení.
Eva Suttnerová

KOLPINGOVA RODINA STAR¯ PLZENEC opût poﬁádá tradiãní
sbírku vûcí potﬁebn˘ch k Ïivotu ve dnech:
21. 4. 2006 (pátek)
od 14 do 16 hodin
22. 4. 2006 (sobota)
od 10 do 12 hodin
29. 4. 2006 (sobota)
od 10 do 12 hodin
v kostele sv. Jana Kﬁtitele na námûstí.
Za v‰echny vûci pﬁedem dûkujeme.
Za Kolpingovu rodinu
Martina ·teklová

Dne 19. bﬁezna oslaví nádherné
80. narozeniny v ‰irokém rodinném kruhu

paní Dagmar Opalecká
ze Sládkovy ulice,
b˘valá zdravotní sestra
K v˘znamnému Ïivotnímu jubileu hodnû zdraví, spokojenosti a Ïivotního elánu.

nice. A tam táta uÏ ráno vidûl, a teì i já, stopu divoãáka – dle velikosti asi lonãáka. Ná‰ pes se po tátovû pokynu rozbûhl po oranici severozápadním smûrem, kde tenkrát stál asi 15 m vysok˘ „triangl“ (stoÏár nad triangulaãním bodem –
pozn.red.). Psa táta odvolal zpût
a po sloÏení hnoje jsme se psem
hledali v obou smûrech. Divoãák
pﬁi‰el zﬁejmû z lesa od Radynû,
kde je teì vodojem v Andrej‰kách, pﬁe‰el jiÏ zmínûnou ‰tûnovickou silnici, od trianglu se
dal do borového lesa – Husté
mytû – a kolem kráteru po americké bombû smûﬁoval lesem na
Ostrou hÛrku.
Doma pak táta kamarádovi,

panu Sk˘vovi, vylíãil, co jsme vidûli – stopu divokého prasete prvnû v Plzenci.
Josef Trefn˘
Star˘ Plzenec, únor 2006
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Na‰e ulice
Do Smetanovy ulice se rád ve vzpomínkách
vracím
A potkávám tam tváﬁe, které si smrt dávno
vzala…
Dluh nezapomnûní já tûm mrtv˘m splácím,
Jak chtûl bych, aby pﬁítomnost mi je zpût dala…
Desítky let nám, Smetanko, bylas domovem –
co radostn˘ch i smutn˘ch pﬁíbûhÛ se v pamûti
stﬁídá –
kolika sousedÛm, star˘m i mlad˘m,
dávali jsme tam poslední sbohem…
Nûkdo se dobﬁe mûl, u jin˘ch zas dﬁina a bída.
KdeÏe je ãas kraviãek a selsk˘ch koní,
dnes uÏ jen zplodiny z motorÛ tam „voní“…
Dvû obûti nûmecké zlovÛle – páni Steiner
a JeÏek – to byli,
kteﬁí se do sv˘ch domovÛ v na‰í ulici více
nevrátili.
Té slávy – kdyÏ po jejím asfaltu dunûly USA
tanky a rovnûÏ, jak pestré kvítí tam kráãely
májové prÛvody,
V sokolovnû pﬁi házené padaly góly do soupeﬁovy branky!
Jak útulné byly tvoje – „U ·vajcrÛ, BeãváﬁÛ,

PlzeÀsk˘ kraj a „Internetizace knihoven“ a Bﬁezen – mûsíc internetu
Projekt Bﬁezen – mûsíc internetu vstoupil do
devátého roãníku. Jsou jiÏ známi v‰ichni partneﬁi
i harmonogram hlavních akcí. Zv˘raznûn˘m
tématem bude e-government, zejména komunikace úﬁadÛ s obãany pomocí internetu. Motto 9.
roãníku BMI Na úﬁad pﬁes internet ovlivní
i zamûﬁení akcí pro veﬁejnost v knihovnách.
V souãasn˘ch dnech je pﬁipravena Krajsk˘m
úﬁadem PlzeÀského kraje k podpisu partnerská
smlouva pro projekt „Inventarizace knihoven
v PlzeÀském kraji“ v jejímÏ rámci byl do na‰eho
mûsta bezúplatnû zapÛjãen a nainstalován zcela
nov˘ osobní poãítaã s pﬁíslu‰enstvím, programov˘m vybavením aa multifunkãním zaﬁízením,
barevnou tiskárnou a reproduktory. Finanãní pro-

JindrÛ“ – hospody…
Tak, jak to b˘vá, i smutek jsi Smetanko mûla –
to kdyÏ pohﬁební hudba do tvého okolí znûla.
A zemﬁelí – dûti i staﬁí – louãili se s tebou,
odcházeli tam, kam i dnes posmrtné cesty
vedou…
I domy zmizely a ty, co tam zbyly
âekají na to – co je jen otázkou ãasu…
Velk˘ dík manÏelÛm doktorÛm Pavlíkov˘m –
Jejich dÛm aÈ poslouÏí nám stále zdravím!
V b˘valé truhlárnû „U Voboﬁila“ –
dne‰ní Jitonû, by se v˘roba nábytku stále daﬁila!
A tam, kde staroplzeneck˘ pivovar stával –
by pﬁed prodejnou vína byl stále nával!
V místech, kde mÛj dûd Vávra praÏírnu kávy
a burákÛ míval –
A kde první po‰tovní úﬁad v domû „U BártÛ“
v Plzenci b˘val,
JakoÏ i svÛj ‰tít tam mûli –
hospodská sleãna ·vajcrová,
smí‰ené zboÏí U VávrÛ, lak˘rník Voboﬁil –
abych nezapomnûl – také krejãí Kalousek,
elektrikáﬁ Pﬁíhoda i Kilpergr ãalouník.
Proã nyní prázdn˘ prostor po zboﬁen˘ch
domech zahálí –
a jenom podnikaví Vietnamci tam teì „makají“?
KéÏ se najde na radnici moudrá hlava –

stﬁedky na tuto akci bude KÚ PK zaji‰Èovat
z dotace ze Strukturálních fondÛ Evropské unie
a veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ v rámci Spoleãného regionálního programu. Cílem projektu je umoÏnit
veﬁejnosti v knihovnách ãi jejich pracovi‰tích na
území PlzeÀského kraje pﬁístup k ‰irokopásmovému internetu a vytvoﬁit tak místa s veﬁejn˘m pﬁístupem k internetu. Pﬁedpokladem naplnûní cíle
projektu je nejen umístûní pﬁíslu‰né v˘poãetní
techniky v knihovnách, ale i udrÏení funkãnosti
tohoto pﬁipojeni po dobu 5 let.
V na‰í knihovnû tak vznikla jiÏ dvû místa
s pﬁístupem na veﬁejn˘ internet. Tuto sluÏbu
vyuÏívají pﬁedev‰ím studenti vysok˘ch ‰kol,
aby se pﬁihlásili ke studiu, ke zkou‰kám, kontrolují dosaÏené kredity. Pro stﬁedo‰koláky je to
dÛleÏit˘ zdroj informací pro referáty a roz‰íﬁení
studia. Pro nûkteré obãany je to i zpÛsob, jak si
dopisovat s potomky na zahraniãních studiích ãi
pobytech. V rámci mûsíce Bﬁezna – mûsíce
internetu nabízíme v‰em zájemcÛm moÏnost

Zajímavá zákoutí a zapomenutá místa
Ve stﬁedu 8. bﬁezna byla ve Staroplzenecké galerii zahájena dal‰í v˘stava ze série vzpomínkov˘ch fotografií o mûstû s názvem Zajímavá zákoutí a zapomenutá místa. Tentokrát se
autor v˘stavy pan Václav Vodiãka zamûﬁil na nejrozsáhlej‰í stavební úpravy posledního desetiletí, takÏe náv‰tûvníci mohou sledovat pﬁesun pomníkÛ a památníkÛ na Masarykovû námûstí pﬁi úpravách prÛtahu mûsta v letech 1995 aÏ 1997, pﬁestavbu vinaﬁsk˘ch závodÛ Bohemia
Sekt do dne‰ní moderní podoby, v˘stavbu nového Ïelezniãního viaduktu i pﬁeklenutí trati v
rámci budování dálniãního obchvatu Plznû a poslední velkou rekonstrukci Ïelezniãní stanice
Star˘ Plzenec na konci roku 2005. Vedle tûchto rozsáhl˘ch akcí jsou zveﬁejnûny fotografie
zmûn na fasádách a architektuﬁe nûkter˘ch domÛ, které neodmyslitelnû patﬁí a v nûkter˘ch pﬁípadech patﬁily k mûstu a najednou zanikly, zmizely. Mal˘m doplnûním jsou pak náladové
fotografie z rÛzn˘ch roãních období a vycházek do okolí mûsta. Slavnostní vernisáÏ zahájila
paní Helena Matasová, aby pﬁivítala sleãnu Irenu Velichovou, mladou nadûjnou básníﬁku,
která si pﬁipravila pásmo básní z tvorby staroplzenecké rodaãky, spisovatelky a poetiãky
Aleny Vrbové, od jejíÏ smrti uplynou 17. bﬁezna dva roky. V˘stava potrvá do konce bﬁezna.
Kontakt:
Staroplzenecká galerie
V˘stava potrvá od 8. 3. – 31. 3. 2006
Otevﬁeno:
Po, St 9.00 – 12.00
Út, ât 9.00 – 12.00
Pá
9.00 – 12.00

13.00 – 17.00
13.00 – 15.00

Kontakt:
Helena Matasová
info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068

a aÈ uÏ zleva nebo zprava, na tom prázdném place
–
Ó, kéÏ vyroste nûco EX pro pﬁí‰tí generace!!!
Závûr – sousedé – vzpomeÀte, i my jsme souãástí Smetanky byli…
Ano, potomci – to va‰i dûdové a báby tam své
mládí Ïili!
Smetanovû ulici od Jardy Hrubého –
Smetanko – NAZDAR!
10. 2. 2006
Poznámka: Sleãnû ·vajcrové padl v 1. svûtové
válce Ïenich, a uÏ se nevdala…

nav‰tívit knihovnu a seznámit se s tímto moderním komunikaãním fenoménem.

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
HZS PlzeÀského kraje oznámil zmûnu telefonních ãísel na krajské ﬁeditelství a stanice HZS
PlzeÀského kraje, která byla provedena dne 23. 2.
2006 na krajském ﬁeditelství HZS PlzeÀského
kraje a na poÏárních stanicích HZS v rámci
celého PlzeÀského kraje. Do‰lo k tomu v souladu se zámûrem na zprovoznûní konvergované
telefonní sítû HZS âR a v souladu s rozhodnutím
âeského
telekomunikaãního
úﬁadu
ã.j.
34905/2005-210 ze dne 6. 12. 2005. V roce 2006
je realizováno zprovoznûní homogenní telefonní
sítû HZS âR s neregionálním telefonním ãíslem
950 xxx yyy.
Na pÛvodních telefonních ãíslech je zﬁízena automatická hláska, která oznámí nové telefonní ãíslo.
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Na Va‰e dotazy odpovídá JUDr. Petra Lindová, advokátka v Plzni, Barrandova 19, tel. 377
455 401
Otázka (Milan V.):
Pﬁed pûti lety jsem pÛjãil kamarádovi z práce
ãástku 80.000,- Kã na koupi auta. Peníze jsem mu
pﬁedal hotovû a on mi na kus papíru potvrdil, Ïe je
pﬁevzal. Mûl mi je podle dohody vrátit do roka, ale
nevrátil. Napsal jsem mu dva doporuãené dopisy
s v˘zvami o vrácení pÛjãky (asi v roce 2003
a 2004). Co mám dál dûlat?
Odpovûì:
Je dobﬁe, Ïe máte k dispozici písemn˘ doklad
o tom, Ïe jste kamarádovi peníze pﬁedal – pokud
byste jej nemûl, v pﬁípadû sporu byste mohl mít
problém i s dokazováním tohoto faktu, pokud by
jej kamarád popíral. Ideální by bylo, aby Va‰e
potvrzení obsahovalo i údaj, Ïe jde o pÛjãku a termín, ve kterém budou peníze vráceny.
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Pokud Vá‰ pﬁítel peníze doposud nevrátil
z dÛvodu, Ïe je nemá k dispozici, mohl byste své
postavení upevnit tím, Ïe dluÏník podepí‰e uznání
dluhu, tedy Ïe písemnû potvrdí (s aktuálním
datem), Ïe Vám ãástku v urãité v˘‰i stále dluÏí
a uvede i dÛvod, tedy Ïe jste mu je pÛjãil.
Máte samozﬁejmû moÏnost podat proti dluÏníku
Ïalobu o zaplacení dluÏné ãástky, pﬁípadnû spolu
s pﬁíslu‰enstvím, kter˘m by byl úrok, úrok z prodlení a náklady soudního ﬁízení. Îalobu byste
podal u okresního soudu podle bydli‰tû dluÏníka
a mohl byste se domáhat i vydání takzvaného platebního rozkazu, coÏ je forma zkráceného soudního ﬁízení.
Musím Vás ale upozornit na existenci institutu
promlãení, coÏ znamená, Ïe za dané situace by se
Vá‰ dluÏník mohl úspû‰nû bránit Va‰í Ïalobû právû
námitkou promlãení – vzhledem na ãasov˘ odstup
od doby, kdy mûl b˘t dluh vrácen. S podáním Ïalo-

by k soudu není radno vyãkávat, pokud dluÏník
neplní své povinnosti.
Va‰e dotazy z právní oblasti mÛÏete adresovat
redakci, budou podle moÏnosti postupnû zodpovûzeny v dal‰ích vydáních RadyÀsk˘ch listÛ.

Právní poradna
Podle zájmu obãanÛ je v úter˘ kaÏd˘ lich˘
t˘den na MûÚ otevﬁena poradna ve vûcech
rodinného práva, bydlení, dûlení majetku, rozvodu…
Sazba za poradenství – 300,- Kã/ pÛl hodiny.
Náv‰tûvu nutno dohodnout alespoÀ 5 dní
dopﬁedu v K-Centru, nebo pﬁímo u JUDr. P.
Lindové.
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Fotbalov˘ turnaj
star‰ích ÏákÛ ovládla
Horní Bﬁíza

SK Star˘ Plzenec
poﬁádal turnaj
fotbalov˘ch základen
JiÏ popáté byla házenkáﬁská hala v Rokycanech dûji‰tûm memoriálu Václava Rej‰ka ve fotbale. Do Rokycan se sjelo 4. 2. 2006 8 muÏstev –
Ïákovsk˘ch základen, která byla rozdûlena do
dvou skupin. Ve skupinû „A“ vyhrála Horní Bﬁíza
nad Zbirohem 4:0, nad N˘ﬁany 1:0 a remizovala
se Spartou PlzeÀ 0:0. Druh˘m postupujícím byly
N˘ﬁany, které porazily Zbiroh 6:1 a Spartu 3:1.
V posledním zápase skupiny pak vyhrála Sparta
nad Zbirohem 2:1.
Ve skupinû „B“ bylo nejlep‰í M˘to, kdyÏ porazilo Bﬁasy 2:0, Chlumãany 2:1 a remizovalo se
Star˘m Plzencem 2:2. Star˘ Plzenec, jako druh˘
postupující, vyhrál s Bﬁasy 3:0 a remizoval
s Chlumãany 2:2. Zápas mezi Chlumãany a Bﬁasy
skonãil 2:1. V prvním semifinále pﬁehrála Horní
Bﬁíza Star˘ Plzenec 6:0. i v druhém semifinálovém zápase nebylo pochyb o vítûzi, duel mezi
N˘ﬁany a M˘tem skonãil jednoznaãnû 7:0.
Po tomto zápase se jiÏ rozhoﬁely boje o koneãné umístûní. 7. místo obsadil Zbiroh, kdyÏ porazil Bﬁasy po boji 1:0. O 5. místû rozhodovaly aÏ
penalty, ve kter˘ch byly ‰Èastnûj‰í Chlumãany
a to v pomûru 3:1 nad Spartou PlzeÀ. Bronzov˘
stupínek obsadilo muÏstvo M˘ta, a to v˘hrou 6:2
nad Star˘m Plzencem. Finále pak nejlépe vyznûlo pro Horní Bﬁízu, která stﬁílela góly aÏ v závûru
utkání, které skonãilo 3:0 v neprospûch N˘ﬁan.
Pﬁi závûreãném pﬁedávání cen byli odmûnûni
i nejlep‰í jednotlivci: Jakub Vajai z Chlumãan –
nejlep‰í hráã, Jan Krsek ze Starého Plzence . nejlep‰í brankáﬁ a nejlep‰í stﬁelec turnaje Tomá‰
Hatina z M˘ta, autor 8 branek.
Petr Li‰ka

Posledním turnajem, kter˘ poﬁádal SK Star˘
Plzenec v rokycanské hale, bylo setkání star‰ích
ÏákÛ. Do Rokycan se 19. 2. 2006 sjelo 7 muÏstev.
Poﬁadatelé pro nû pﬁipravili spravedliv˘ systém,
tj. hrál kaÏd˘ s kaÏd˘m. JiÏ od zaãátku bylo
jasné, Ïe favorité turnaje jsou muÏstva z Horní
Bﬁízy a Nepomuku. Tato muÏstva mûla navrch
fyzicky a hlavnû mnoho zku‰eností z halov˘ch
turnajÛ, které leto‰ní celou zimu hrají. Jejich vzájemn˘ souboj skonãil nerozhodnû 2:2, a tak
o vítûzi turnaje rozhodla neãekaná prohra Nepomuku s Bﬁasy 1:3. Za tûmito muÏstvy skonãilo
M˘to, které prohrálo jen s v˘‰e uveden˘mi muÏstvy, ostatní s pﬁehledem vyhrálo. Dal‰í úãastníci
turnaje svádûli mezi sebou vyrovnané boje
a v mnoha zápasech se rozhodovalo aÏ v posledních vteﬁinách utkání. VyloÏenû smoln˘ den mûli
plzeneãtí Ïáci, kteﬁí nedali branku ani z tûch nejvyloÏenûj‰ích ‰ancí. V jednom ze zápasÛ nastﬁelili 4 x tyã branky, ale do sítû se trefili jen jednou.
Díky této stﬁelecké nemohoucnosti (jen 6 gólÛ za
cel˘ turnaj) skonãili aÏ na sedmém místû. Pﬁi
závûreãném vyhla‰ování v˘sledkÛ se ceny rozdûlovaly podle tohoto koneãného poﬁadí: 1. Horní
Bﬁíza, 2. Nepomuk, 3. M˘to, 4. Raková, 5. Bﬁasy,
6. Mûãín, 7. Star˘ Plzenec.
Petr Li‰ka

POJëME NA FOTBAL
VáÏení ãtenáﬁi RadyÀsk˘ch listÛ, dovolujeme si Vás
pozvat po dlouhé zimní odmlce opût na staroplzeneck˘ fotbal. Po krátkém ohlédnutí za podzimní ãástí je zcela jisté,
Ïe na hﬁi‰ti pod Radyní se budou svádût tuhé a hlavnû velmi
dÛleÏité boje. Po polovinû sezóny je jak na‰e A muÏstvo, tak
i jeho rezerva ve spodních patrech tabulky, tudíÏ jiÏ vlastní
úvod „jara“ bude velice dÛleÏit˘ k tomu, abychom vykroãili tou správnou nohou k záchranû I.A tﬁídy. VÏdyÈ tato kvalitní soutûÏ zcela nepochybnû vzhledem k tradici fotbalu do
Starého Plzence patﬁí. Nejúspû‰nûj‰ím t˘mem oddílu jsou
po prvé polovinû soutûÏe Ïáci, kteﬁí jsou v tabulce na prvním místû, a budou bojovat o postup do krajské soutûÏe.
Zbylé celky – dorostenci a miniÏáci jsou v tzv. klidn˘ch
vodách, ale bezesporu budou chtít poskoãit v tabulce smûrem nahoru. Nejvût‰í pohoda pak panuje ve staré gardû,
která sice není pﬁihlá‰ena do Ïádné soutûÏe, ale chodí si
zahrát jak se ﬁíká „nûco pro zdraví a nûco na ÏízeÀ“. K fotbalu vÏdy neodmyslitelnû patﬁí dobrá divácká kulisa (a staroplzeneck˘ fotbal v tomto smyslu nikdy nebyl v˘jimkou),
a tak si Vás dovolujeme pozvat na úvodní zápasy. Jako
první se pﬁedstaví na domácím hﬁi‰ti na‰e B muÏstvo, které
19. bﬁezna pﬁivítá fotbalisty Sokola Letná B. O den dﬁíve
zajíÏdí ná‰ A t˘m k prvému mistrovskému utkání do Chodova a doma je poprvé spatﬁíme 25. bﬁezna, kdy se utkají se
Sokolem Kﬁimice. MládeÏnická druÏstva odstartují své
zápasy aÏ v dubnu.
BohuÏel, Ïádn˘ sport na jakékoliv úrovni se dnes neobejde bez sponzorÛ. Proto bychom chtûli i touto cestou podû-

FOTBAL

Plzenecká fotbalová
stará garda neobhájila
loÀské prvenství
Jubilejní 10. roãník Memoriálu Josefa Sutnara
probûhl v sobotu 11. 2. v házenkáﬁské hale v
Rokycanech. Pod taktovkou organizátorÛ ze SK
Star˘ Plzenec se 10 pozvan˘ch muÏstev rozlosovalo do dvou skupin. Mezi pozvan˘mi muÏstvy
byli v‰ichni vítûzové pﬁede‰l˘ch roãníkÛ, coÏ
zaruãovalo velice kvalitní a zajímavé fotbalové
boje. Úderem 14 hodiny se rozbûhl maratón 27
plánovan˘ch zápasÛ. Ve skupinû „A“ kralovaly
Bﬁasy a po v˘hrách 5:1 s H. Bﬁízou, 4:1 s Letnou,
1:0 s Radkovicemi a remíze 0:0 s Cerhovicemi
postoupily jako první do semifinále. Tam je z
druhého místa doprovodily Cerhovice, kdyÏ
vyhrály s Horní Bﬁízou 3:1, s Letnou 4:2 a s Radkovicemi remizovaly 0:0. Ve skupinû „B“ kralovalo muÏstvo Rakové, které porazilo D˘‰inou 4:1
a remizovalo se Star˘m Plzencem 3:3. O druhé
postupové místo svádûli tuh˘ boj fotbalisté Kozolup a Starého Plzence. ·Èastnûj‰í byli nakonec
Kozolup‰tí, kteﬁí díky v˘hﬁe nad Star˘m Plzencem 2:1 (vítûzn˘ gól padl 25 vteﬁin pﬁed koncem)
proklouzli do semifinále. Na Star˘ Plzenec tak po
v˘sledcích 6:2 s D˘‰inou a 3:3 s Kvaseticemi
ãekal boj o 5 místo. Oba semifinálové boje skonãily remízou 2:2, a tak rozhodovaly penalty. V
prvním semifinále byli ‰Èastnûj‰í fotbalisté Rakové (porazili Cerhovice), v druhém penaltovém
boji pak Bﬁasy (pﬁestﬁílely Kozolupy). V boji o
koneãné 9. místo porazily Kvasetice Horní Bﬁízu
4:3. 7. pﬁíãku si vybojovaly Radkovice po v˘sledku 3:0 s D˘‰inou. 5. místo obsadila Letná díky
vítûzství 2:1 nad Star˘m Plzencem. Bronz získaly Cerhovice aÏ po penaltách, kdyÏ v normální
hrací dobû remizovaly s Kozolupy 2:2. Dramatické finále vyhrály Bﬁasy 3:2, kdyÏ jejich soupeﬁe z
Rakové opustilo v tomto zápase stﬁelecké ‰tûstí.
Jejich závûreãnému drtivému tlaku chybûlo to
nejdÛleÏitûj‰í – góly.
Petr Li‰ka

kovat v‰em, v ãele s na‰ím hlavním sponzorem Bohemia
Sekt, a.s., kter˘m staroplzeneck˘ fotbal nebyl a není lhostejn˘. RovnûÏ tak je nutné podûkovat Mûstskému úﬁadu za
dosavadní vstﬁícnou spolupráci s klubem a za materiální
pomoc. Vûﬁíme, Ïe v ãase budoucím se tato souãinnost je‰tû
rozroste a prohloubí.
ZároveÀ bychom chtûli sportovní veﬁejnost informovat,
Ïe na valné hromadû dne 14. ledna 2006 odstoupil ze své
funkce pﬁedsedy oddílu Ing. Milan Fronûk. Zcela jistû je
v tomto okamÏiku namístû Milanovi podûkovat za v‰e, co
pro staroplzeneck˘ fotbal dosud udûlal, za spoustu ãasu,
kter˘ ze své pozice vûnoval a jak doufáme, vûnovat bude
i nadále, byÈ ne ve v˘borové funkci. Po jednání valné hromady byl zvolen nov˘ v˘konn˘ v˘bor, do jehoÏ ãela se
postaví pan Ing. Franti‰ek Sviták. Funkci místopﬁedsedy
bude i nadále vykonávat Karel Dolák, sekretáﬁem klubu je
Michal Sobota, jednatelem Ing. Roman Skala a pokladníkem Franti‰ek ·lajer. Sedmiãlenn˘ v˘bor doplÀují jako jeho
ãlenové Josef Lepi‰ a Zdenûk Ernest. Cílem práce v˘boru
pro nastávající jarní sezónu je udrÏení soutûÏe pro A muÏstvo, dal‰í zkvalitnûní práce s mládeÏí a v neposlední ﬁadû
i zvelebení celého sportovního areálu. Popﬁejme tedy v‰em
aktivním funkcionáﬁÛm, trenérÛm a pﬁíznivcÛm staroplzeneckého fotbalu, aÈ jim fotbalové dûní pﬁiná‰í uspokojení,
divákÛm pak radost z krásn˘ch sportovních záÏitkÛ, a pﬁedev‰ím pak hráãÛm v‰ech kategorií, aÈ jim to skvûle kope,
vyh˘bají se zranûní a dosahují co nejlep‰ích v˘sledkÛ.
Zdenûk Ernest
fotbalov˘ oddílu SK Star˘ Plzenec

Nové cyklistické
trasy v Plzni
PlzeÀ leÏí na mezinárodní
cyklistické trase z Regensburgu do Prahy, která se
poblíÏ Borské pﬁehrady setkává s dal‰ími stezkami vedoucími ze ·umavy a navazuje na
síÈ plzeÀsk˘ch stezek. Novinkou je trasa, protínající mûsto
od severu k jihu. Cyklisté se
tak
pohodlnû
dostanou
z atraktivní rekreaãní oblasti
Boleveck˘ch rybníkÛ pﬁes
plzeÀské centrum a jiÏní pﬁedmûstí aÏ pod hrad Radyni,
odkud mohou pokraãovat
k dal‰ímu vyhledávanému
turistickému cíli - zámku
Kozel. Cyklostezka vedoucí
z centra jiÏním smûrem pﬁes
Slovany k Radyni mohla b˘t
otevﬁena díky nov˘m lávkám
v Hradi‰ti a pﬁes dálniãní pﬁivadûã.
– red –
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INFORMAâNÍ SERVIS
Preventivnû informaãní skupiny
PâR O¤ PlzeÀ-jih
ze dne 2. února 2006
POLICEJNÍ PES AJAX UâÍ DRUHÁKY
A T¤EËÁKY
V leto‰ním roce opût pﬁipravila Policie âR pro
Ïáky druh˘ch a tﬁetích tﬁíd základních ‰kol preventivní pﬁedná‰ky. Jedná se o celorepublikov˘
program AjaxÛv zápisník. Na poãátku ‰kolního
roku obdrÏely dûti od Policie âR zápisníãky, ve
kter˘ch plní spoleãnû se sv˘mi uãiteli úkoly. V
jejich práci jim „pomáhá“ kreslen˘ policejní pes
Ajax. Bûhem ‰kolního roku nav‰tíví zúãastnûné
tﬁídy tisková mluvãí policie jiÏního PlzeÀska
(J.V.), která s dûtmi beseduje o jednotliv˘ch
tématech ze zápisníku. Îáci se pﬁi tûchto pﬁedná‰kách seznámí s policejní uniformou, hodnostmi, dozví se o ‰ikanû, drogách a nejdÛleÏitûj‰ích
telefonních ãíslech. V pﬁedná‰kách nechybí povídání o trestn˘ch ãinech, dopravní v˘chovû a
vlastním bezpeãí. Dûti jsou velice zvídavé, vÏdy
dostanou prostor, aby se zeptaly na to, co je zajímá. Na konci ‰kolního roku dostanou Ïáci od
policistky drobné propagaãní dárky a také ply‰ového pejska Ajaxe. Akce má u dûtí i uãitelÛ velk˘
úspûch. Leto‰ní rok se do tohoto programu zapo-

POLICIE âESKÉ REPUBLIKY
okresní ﬁeditelství PlzeÀ-jih
preventivnû informaãní skupina

RadyÀské listy
PlzeÀ 10. 2. 2006
Zpráva pro tisk

Losiná - Z trestného ãinu zanedbání povinné
v˘Ïivy je podezﬁel˘ dvaatﬁicetilet˘ otec z jiÏního
PlzeÀska. Neplní si totiÏ vyÏivovací povinnost na
svoji nezletilou dceru. Okresní soud PlzeÀ-jih
stanovil muÏi pﬁispívat mûsíãnû na v˘Ïivu dcery
ãástkou dvanácet korun. Podezﬁel˘ v‰ak neplatí a
matce dluÏí pﬁes osm tisíc korun.
Tymákov - Bezmála pût tisíc korun dluÏí ãtyﬁiaãtyﬁicetilet˘ otec na v˘Ïivném svojí dcery. PﬁestoÏe
muÏi byla rozsudkem Okresního soudu PlzeÀ-jih stanovena povinnost pﬁispívat mûsíãnû ãástkou 550,korun, otec si svojí povinnost neplní. Nyní ãelí podezﬁení z trestného ãinu zanedbání povinné v˘Ïivy.

Pﬁedná‰ka ze dne 1. 2. 2006 na Z· ve Starém Plzenci.
jilo celkem 950 dûtí. Na nûkteré ‰koly se policistka vydává spoleãnû s psovody, kteﬁí se slu-

Ïebními psy dûtem pﬁedvedou ukázku své práce.
kpt. Mgr. Jana Václavová

Star˘ Plzenec - Dal‰í osobní automobil shoﬁel
ve Starém Plzenci. Tentokrát neznám˘ pachatel
nezji‰tûn˘m zpÛsobem zapálil osobní vozidlo
Fiat Ducato, které majitel odstavil v Jedlové
ulici. Plameny ohnû napáchaly ‰kodu za pûtatﬁicet tisíc korun. Obdobn˘ pﬁípad vy‰etﬁují policisté od poãátku ledna, kdy zatím neznám˘ Ïháﬁ
zapálil jednatﬁicetiletému muÏi automobil ·koda
Superb. Oba pﬁípady policisté kvalifikovali jako
trestné ãiny po‰kozování cizí vûci. Vy‰etﬁování
nadále pokraãuje.

korun. Dal‰í pachatel se pokusil vloupat do Mercedesu ve Sportovní ulici, do automobilu se mu
vniknout nepodaﬁilo, ov‰em majiteli po‰kodil
zámky u obou pﬁedních dveﬁí.

Losiná - Dosud neznám˘ pachatel rozbil sklenûnou v˘plÀ v zadních prav˘ch dveﬁích automobilu Ford Mondeo, které bylo zaparkované v
objektu autobazaru v Losiné. Zlodûj z vozidla
odcizil autorádio. ZpÛsobená ‰koda byla odhadnuta na patnáct tisíc korun. Po pachateli policisté
stále pátrají.
JiÏní PlzeÀsko - Poslední dobou zaznamenali
policisté nárÛst krádeÏí vûcí z vozidel. Od poãátku leto‰ního roku ‰etﬁíme jiÏ devût pﬁípadÛ, kdy
se zlodûji do automobilu vloupali a zevnitﬁ sebrali vûci, nebo vozidlo ukradli celé. Nejvíce krádeÏí evidujeme v obci Dobﬁany. Zde dosud neznám˘ pachatel odjel osmatﬁicetileté majitelce s
automobilem Opel Kadett v hodnotû skoro ãtyﬁiceti tisíc korun. Na Tﬁídû 1. máje se vloupal zatím
neznám˘ chmaták do automobilu Mitsubishi Colt
a z vozidla ukradl autorádio s pﬁehrávaãem. V
Sokolovské ulici vnikl neznám˘ zlodûj do automobilu ·koda Fabia a zevnitﬁ si odnesl ãernou
koÏenou ta‰ku s dokumenty. Z nákladního automobilu v Hornické ulici ukradl zatím neznám˘
pachatel náﬁadí v hodnotû témûﬁ padesáti tisíc

Automobil WV Passat s nûmeckou registraãní
znaãkou zmizel z PlzeÀské ulice ve Spáleném
Poﬁíãí. Do vozidla Ford Siera, s kter˘m majitelka
zaparkovala pﬁed bytovou jednotkou ve Stodû
vnikl zlodûj, kter˘ z vnitﬁního prostoru odcizil
autorádio a videokazety. Neznám˘ lapka zavítal i
do Nepomuku. V Husovû ulici vnikl do vozidla
Santana, ze kterého si odnesl bourací kladivo,
náﬁadí s bra‰nou, pákové nÛÏky, halogenové svûtlo a autorádio.
Policisté na v‰ech pﬁípadech intenzivnû pracují a po pachatelích krádeÏí stále pátrají.
Vzhledem k nárÛstu této trestné ãinnosti doporuãujeme v‰em ﬁidiãÛm motorov˘ch vozidel, aby
pﬁi opu‰tûní zaparkovaného automobilu nenechávali uvnitﬁ Ïádné cenné vûci, doklady, kabelky, ãi
ta‰ky s nákupem, neboÈ tyto se stávají velk˘m
lákadlem a snadnou koﬁistí pro zlodûje. Parkujte
se sv˘m vozidlem pokud moÏno poblíÏ domu a na
osvûtleném místû, tak abyste na vozidlo pﬁípadnû
vidûli. KdyÏ automobil opou‰títe, vÏdy jej ﬁádnû
uzamknûte, zajistûte a zkontrolujte uzavﬁení oken
a zavazadlového prostoru. Nikdy neponechávejte
vozidlo odemãené s klíãky v zapalování a to ani
na velmi krátkou chvilku.
kpt. Mgr. Jana Václavová
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•

Koupím chatu s vlastním pozemkem cca do
600 m2 v okrese PJ do 30 km od Plznû. Vlastní
voda (studna), elektﬁina, WC , topení na tuhá
paliva podmínkou. V blízkosti les a ﬁeka. MoÏnost dopravy vlakem ãi autobusem. Tel. 776 688
984, e-mail: jarda.cink@seznam.cz

•

Koupím ‰icí stroj, staãí základní funkce – ‰ití,
entlování. Mob. 732 607 680.

•

Koupím kotel na uhlí do rodinného domku.

Tel. 377 966 992 nebo mob. 603 922 456.

• Potﬁebujete peníze? Úvûry, hypotéky,
oddluÏení – nízk˘ úrok, rychlé vyﬁízení.
Mob. 737 188 842.
• Hledám pronájem bytu 1+1 ve Starém Plzenci,
dlouhodobû, slu‰ná cena, spûchá. Dûkuji.
Mob. 608 701 398, kdykoli.

RadyÀské listy – bﬁezen 2006

• Pronajmu zaﬁízen˘ 1 + kk, Praha 6 – ¤epy, II.
patro, blízko MHD, 7.000,- Kã/mûsíãnû. Tel. 737
434 490.

•

•

•

Prodám dubové podlahy, schody, stﬁe‰ní okna.
Tel. 777 788 164.

•

Prodám 2 kﬁesla + stÛl. Dobr˘ stav, levnû. Tel.
731 464 532.

• Prodám pletené ko‰íky rÛzn˘ch velikostí a pﬁidávaãky vhodné na dﬁevo do krbu (listí, tráva,
seno). Star˘ Plzenec, mob. 604 687 838, po 18
hodinû.
•

Prodám dûtsk˘ bíl˘ pokoj: 2 x skﬁíÀka, prádelník s 1 zásuvkou, peﬁiÀák, postel vãetnû pruÏin.
Matrace, knihovna a psací stÛl. Jako nové.
Prosklenou vitrínu do jídelny ãi ob˘váku – ol‰e,
zánovní. Mob. 608 130 505.

Prodám akumulaãní kamna STIEBEL Eltron
ETS 408 S, v˘kon 4/3, 66/3, 33/3. Tel. 377 442
672, cena dohodou.
Prodám nevyuÏívan˘ bez‰ÀÛrov˘ telefon
PANASONIC, pÛvodní cena 2.100,- Kã, nyní za
390,- Kã. Tel. 377 966 992 nebo
mob. 603 922 456.

•

Prodám stavební parcelu ve Starém Plzenci
1.200 m2, voda, plyn, kanalizace, elektﬁina, kontakt v K-Centru na tel. 377 965 068.

• Prodám míchaãku na 2 koleãka, ãerpadlo na
vodu (nové) k dárlinku, cirkulárku, kotel na plyn
(postavit), kotel na plyn (zavûsit) znaãka Mora
673, masáÏní vanu pûti tryskovou (perfektní
stav). Mob. 604 758 367.

PRODEJ PALIV
Ladislav Hájek
Star˘ Plzenec

V¯KUP KOÎEK A PE¤Í
ve Starém Plzenci se uskuteãní kaÏdou
první sobotu v mûsíci
vÏdy od 10.25 – 10.50 hod.
Na obvyklém místû
(trÏnice u zeleniny – Smetanova ul.)
Václav ·lehofer
Ke sv. Jiﬁí 18, PlzeÀ

ST¤ÍBRSKÉ PEKA¤STVÍ
otevﬁelo novou prodejnu peãiva
a sladk˘ch v˘robkÛ ve Starém Plzenci
Masarykovo nám. 72 (zastávka MHD)
Po – Pá
6.00 – 17.00
So
7.00 – 10.30
Ne
13.00 – 16.30
Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU

nabízí sv˘m zákazníkÛm
prodej kvalitních
ekologick˘ch paliv
z produkce:
Mostecká uhelná,
SD Chomutov Bílina.
Sokolovské uhelné
brikety – 10 kg
Na Va‰e pﬁání sloÏení
pásem aÏ do sklepa.
Volejte ve v‰ední dny
i o So a Ne
377 966 321
444 915 161
775 915 154

