DUBEN 2006

SLOVO ÚVODEM

Osvûtlení hradu Radynû
la spoleãnost PEGISAN, s.r.o., PlzeÀ. Technologickou ãást – rozvod el. energie, vybavení
osvûtlovacích bodÛ a montáÏ reflektorÛ realizovala Elektrofirma Ryba a Viterna z Tachova.
Práce byly provedeny v minimálním ãase,
i kdyÏ poãasí zaãátkem prosince 2005 bylo
nepﬁíznivé. Osvûtlení poprvé zapnul 6. 12.
2005 generální ﬁeditel nejv˘znamnûj‰ího podniku ve mûstû – Bohemia Sekt, a.s., Ing. Josef
Vozdeck˘ pﬁesnû v 17.00 hod.
Technické parametry osvûtlení:
Svûtelné zdroje – vysokotlaké rtuÈové v˘bojky
s pﬁíkonem 1000 W, 400 W, 250 W zaji‰Èují
maximální svûteln˘ tok a intenzitu v kaÏdém
místû (minimálnû 150 luxÛ). Za pﬁízniv˘ch
podmínek zaji‰Èují viditelnost ze vzdálenosti aÏ
20 km. Dvanáct osvûtlovacích stoÏárÛ (v˘‰ka
4 aÏ 6 m) je rozmístûno kolem hradu tak, aby
pokryly celou plochu obvodov˘ch stûn hradu.
Po dokonãení projektu bude instalováno celkem 40 ks reflektorÛ s pﬁíkonem 23 kW.
Osvûtlená Radynû uÏ patﬁí k noãnímu horizontu nad Star˘m Plzencem. Nasvícen˘ hrad se stal pﬁedmûtem soutûÏe „O nejkrásnûj‰í fotografii osvûtleného hradu“, kterou K-Centrum vyhlásilo
7. ledna a uzávûrka byla 10. února. Nyní je ve fotogalerii na internetov˘ch stránkách mûsta www.staryplzenec.cz vyvû‰ena anketa „Radynû osvûtlení“ se sedmi fotografiemi od ãtyﬁ autorÛ, kde mÛÏete do
24. dubna hlasovat pro nejzdaﬁilej‰í snímek.
– Mat –
Foto M. Berná‰ek

Zámûr nasvítit a zv˘raznit dominantu a symbol
PlzeÀska, hrad Radyni, ve veãerních hodinách
byl v minulosti zvaÏován nûkolikrát. S pokraãující v˘stavbou dálniãní sítû okolo Plznû se
tento plán jevil ãím dál opodstatnûnûj‰í. V roce
2001 nabyl konkrétní podoby v projektu, kter˘
nechal vypracovat MûÚ Star˘ Plzenec. K realizaci v‰ak pro nedostatek financí nedo‰lo a celá
záleÏitost byla znovu odloÏena.
MoÏnost uvaÏovat o realizaci osvûtlení se naskytla aÏ ve II. polovinû roku 2005, kdy starosta mûsta
pan Pavel Kondr dokázal získat konkrétní pﬁíslib
pomoci jak na Krajském úﬁadu PlzeÀského kraje,
tak i na Magistrátu mûsta Plznû. Následnû byli
kontaktováni i dal‰í potenciální sponzoﬁi z ﬁad
pﬁedstavitelÛ v˘robních spoleãností na území
mûsta, ale i podnikatelé v okolí. Pﬁislíben˘ rozsah
prostﬁedkÛ pak umoÏnil zahájit instalaci osvûtlení
je‰tû pﬁed závûrem roku 2005.
âíslo úãtu veﬁejné sbírky na hrad Radyni
30015-725643329/0800.
Stav konta 65.470,- Kã

Chtûl bych reagovat na ãetné dotazy a zájem
veﬁejnosti o osvûtlení a pokusím se shrnout ty
nejdÛleÏitûj‰í body do tohoto svého pﬁíspûvku.
Jak jsem jiÏ uvedl, k pﬁipraven˘m projektÛm
z roku 2001 jsme se vrátili v prÛbûhu mûsíce
záﬁí 2005. Celá dokumentace byla aktualizována Ing. P. Mal˘m z VPÚ PlzeÀ a pﬁizpÛsobena souãasn˘m technick˘m moÏnostem
a reáln˘m podmínkám objektu hradu. V‰e, co
souviselo s osvûtlovací technikou, zaji‰Èoval
specialista pan M. Berná‰ek z HL-Systému,
s.r.o., Buchlovice-stﬁedisko PlzeÀ. K rychlému
zpracování byla nutná i spolupráce s dodavatelem elektrické energie ZâE PlzeÀ, neboÈ velk˘m oﬁí‰kem se ukázala uÏ základní podmínka
celé realizace, kterou byl elektrick˘ pﬁíkon.
Opût probûhla jednání s památkáﬁi, a poté se
zvaÏovaly moÏnosti a kapacity dodavatelÛ.
Po splnûní v‰ech nutn˘ch administrativních
podmínek byla stavba zahájena zaãátkem
mûsíce ﬁíjna 2005. Zemní práce, kabelové rozvody a základy pro osvûtlovací stoÏáry zajisti-

Realizovaná I. etapa (osvûtlení západní stûny
vûÏe a celé severní strany hradu) dovoluje
vidût záﬁící Radyni z trasy dálnice, z vût‰í ãásti
teritoria mûsta Plznû, ze Starého Plzence
a okolí (instalováno bylo 23 ks reflektorÛ s pﬁíkonem 14 kW, náklady cca 800 000,-Kã).
II. etapa – osvûtlení jiÏní a v˘chodní stûny
hradu – bude dokonãena v první polovinû roku
2006. Stavebnû (vãetnû elektrick˘ch rozvodÛ)
je realizována. MontáÏ stoÏárÛ, reflektorÛ
a dílãích doplÀkÛ je podmínûna zaji‰tûním
chybûjících finanãních prostﬁedkÛ cca
600 000,-Kã. Souãasnû bude realizováno osvûtlení pﬁístupové cesty k hradu a parkovi‰tû.
Provozní doba osvûtlení je ﬁízena automaticky
s moÏností nastavení rÛzn˘ch reÏimÛ, napﬁ.
podle svûteln˘ch podmínek, podobnû jako
veﬁejné osvûtlení v ulicích mûsta, ve zvolen˘ch ãasov˘ch úsecích s rozli‰ením jednotliv˘ch ãástí hradu apod. Skuteãn˘ reÏim a doba
provozu osvûtlení jsou závislé pﬁedev‰ím na
koneãné cenû elektrické energie a finanãních
moÏnostech mûsta v pﬁí‰tích letech.
Zdenûk Ulã
Star˘ Plzenec 19. 2. 2006
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Informace ze 4. schÛze RM
konané dne 13. ledna 2006
RM vzala na vûdomí
• Ïádost Obãanského sdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch Staroplzenecko o finanãní pﬁíspûvek na jeho
ãinnost v roce 2006;
• zápis ze schÛze sociální komise dne 13.2.2006;
• pﬁedloÏené finanãní rozvahy pﬁíspûvkov˘ch organizací BH Star˘ Plzenec a ZU· Star˘ Plzenec
k 31.12.2005;
• zápis z prÛbûÏné kontroly hospodaﬁení v mûstsk˘ch lesích provedené lesní komisí dne 24. 1.
2006;
• Ïádosti Ing. Miloslava Engelthalera, Jitky Ch˘lové, manÏelÛ âepiãkov˘ch, Michala Ka‰para a Ing.
Petra Ka‰para o prodej stavebních pozemkÛ pro
stavbu rodinn˘ch domkÛ.
RM schválila
• poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i prokazateln˘ch nákladÛ, maximálnû v‰ak 1.500 Kã taneãní ‰kole TORZO Rokycany na akci Ma‰karní rej
s Torzem poﬁádanou v restauraci Na Jízdárnû ve
Starém Plzenci dne 10. 3. 2006;
• bezúplatn˘ pronájem zasedací místnosti v budovû
MûÚ ve Smetanovû ulici pro schÛzky KrouÏku
dovedn˘ch rukou Obãanského sdruÏení zdravotnû
postiÏen˘ch Staroplzenecko;
• zprávu o v˘sledcích finanãních kontrol hospodaﬁení mûsta za rok 2005, rozbor plánu vnitﬁní správy
dle usnesení ZM a poloÏkov˘ rozpis rozpoãtu
mûsta na rok 2006;
• prodlouÏení pronájmu ãásti pozemku p.ã. 155/1
v k.ú. Sedlec spoleãnosti SIPA, s.r.o.;
• prodlouÏení pronájmu nebytov˘ch prostor v domû
ãp. 68 ve Smetanovû ulici Rudolfu Hubaãovi;
• prodlouÏení pronájmu ãásti pozemku p.ã. 336
v k.ú. Sedlec manÏelÛm Pelí‰kov˘m;
• ukonãení pronájmu pozemku p.ã. 288/29
v k.ú. Sedlec dohodou s Libu‰í Havloviãovou na její vlastní Ïádost;
• uzavﬁení smlouvy o pronájmu nebytov˘ch prostor
v Lidovém domu s Marií Luke‰ovou.
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RM souhlasila
• se zaji‰tûním pouti ve mûstû v záﬁí 2006 Vlastimilem Lagronem za stejn˘ch podmínek jako v roce
2005;
• s náv‰tûvou konvoje historick˘ch vozidel ve mûstû
dne 5. 5. 2006 pﬁi poﬁádání tradiãní akce
„CONVOY OF REMEBRANCE 1945“;
• s instalací tûlesa veﬁejného osvûtlení na kﬁiÏovatce
ulic Dobrovského a 28.ﬁíjna na Ïádost Miroslava
âerného;
• s pﬁidûlením bytu ãíslo 13 v bytovém domû ãp. 99
v Sedlci pí Hanû Harmáãkové podle doporuãení
sociální komise;
• s umístûním zastávek autobusové linky ã.460170
Tﬁemo‰ná – PlzeÀ – St.Plzenec – ·Èáhlavy ve
mûstû dle pﬁedloÏeného návrhu;
• s prominutím místního poplatku za likvidaci odpadÛ v roce 2006 Ladû Hrdliãkové, Kamile Brandové, Janû Luká‰ové, Petﬁe Brzicové Hanzlovské,
Lucii Cílové, Dagmar Dindové, Marku Hodinovi
a Emilii Mourkové a se sníÏením poplatku na
polovinu Lence Kasalové;
RM uloÏila MûÚ
• zv˘raznûnou nabídku prodeje oddûlen˘ch parcel
pro v˘stavbu chat v lokalitû V Cihelnû v Sedlci
opûtovnû zveﬁejnit na v˘vûskách, www-stránkách
mûsta a v RadyÀsk˘ch listech;
• vypovûdût pronájem ãásti pozemku mûsta p.ã.
436/3 v lokalitû U Stﬁelnice pﬁi ‰tûnovické silnici
Franti‰ku Krátkému z dÛvodu jejího uÏívání
v rozporu s podmínkami nájemní smlouvy.

Informace z 5. schÛze RM
konané dne 27. února 2006
RM vzala na vûdomí
• v˘zvu odboru Ïivotního prostﬁedí MMP k pﬁepojení odpadních spla‰kov˘ch vod na veﬁejnou kanalizaci zaslanou obãanÛm ulic Náprstkovy a Eli‰ky
Krásnohorské;
• Ïádost obãanÛ Podhradní ulice o zavedení vodovodu z dÛvodu havarijního stavu pitné vody ve
studních;
• Ïádost Aleny KÛsové o prodej pozemku v prÛmyslové zónû za úãelem v˘stavby haly pro prodej
nábytku a bytov˘ch doplÀkÛ.
RM schválila
• rozdûlení hospodáﬁského v˘sledku pﬁíspûvkové
organizace ZU· Star˘ Plzenec za rok 2005;
• mimoﬁádné otevﬁení hradu Radynû dne 25. 3. 2006
od 9 do 14 hodin a poskytnutí 50% slevy ze vstupného dûtem – úãastníkÛm 22.roãníku jarního
pochodu poﬁádaného Klubem ãesk˘ch turistÛ
Fakultní nemocnice PlzeÀ;
• uzavﬁení pojistné smlouvy s âSOB Poji‰Èovnou,
a.s., ve vûci poji‰tûní rozestavûn˘ch 32 BJ
v Máchovû ulici;
• plán odpadového hospodáﬁství mûsta na období
2006 – 2011;
• uzavﬁení mandátní smlouvy se spoleãností GES
ELECTRONICS, a.s., k zaji‰tûní technick˘ch
operací s anténami umístûn˘mi na hradu Radyni.
• RM stanovila závazné ukazatele rozpoãtu mûsta
v roce 2006 pro pﬁíspûvkové organizace mûsta.
• RM souhlasila s prominutím místního poplatku za
likvidaci odpadÛ Kateﬁinû Egermaierové, Pavlu
Matûjkovi a Janû Bene‰ové se sníÏením poplatku
na polovinu Ing. Václavu Trojanovi.
• RM uloÏila MûÚ provûﬁit legálnost ukládání stavební suti na pozemku p.ã. 331/60 v RadyÀské
ulici.

Informace ze 6. schÛze RM
konané dne 13. bﬁezna 2006
RM vzala na vûdomí
• Ïádost obãanÛ o prodlouÏení vodovodního ﬁadu
v ulicích Spojovací a Turistické v Sedlci z dÛvodu
nedostatku vody z vlastních zdrojÛ;
• Ïádost manÏelÛ Apolínov˘ch o vybudování pﬁístupové komunikace v ulicích Akátová a Topolová ve
Starém Plzenci podle závazku mûsta v kupní
smlouvû ze dne 15. 8. 2003;
• Ïádost spoleãnosti ELS, s.r.o., PurkyÀova 21, PlzeÀ
o pronájem pozemku p.ã.455/1 v k.ú. Star˘ Plzenec
za úãelem v˘stavby rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ.
RM souhlasila
• s postoupením práv a povinností Martiny Rauchové k bytu 2B v bytovém domû ãp. 1184 v Hálkovû ulici Kláﬁe Brejchové;
• s bezúplatn˘m pronájmem sálu Lidového domu
Kolpingovû rodiné na ma‰karní ples konan˘ dne
25. 2. 2006 a s prominutím místního poplatku ze
vstupného;
• s bezúplatn˘m pronájmem sálu Lidového domu
Obãanskému sdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch Staroplzenecko na v˘roãní ãlenskou schÛzi 6.4.2006,
ãlenskou schÛzi v ﬁíjnu 2006 a Mikulá‰skou zábavu v prosinci 2006 a s bezúplatn˘m pronájmem
zasedací místnosti v budovû MûÚ ãp. 932 ve Smetanovû ulici na konání v˘borov˘ch schÛzí;
• s ukonãením pronájmu nebytov˘ch prostor v domû
ãp. 138 ve Smetanovû ulici dohodou s Irenou
Rybáﬁovou k 31.3.2006;
• se sníÏením roãního nájemného Rudolfu Hubaãovi v jeho prodejnû ve Smetanovû ulici ãp. 68
z dÛvodu poklesu trÏeb v dÛsledku otevﬁení
obchodního centra Olympie v Plzni;
• s obnovením stávající velkoplo‰né mapy mûsta
u autobusové zastávky v NádraÏní ulici a s poﬁízením dal‰í této mapy na Masarykovû námûstí spoleãností RAFFAEL INFO ART, s.r.o., kdyÏ poﬁizovací náklady budou uhrazeny firmami, jejichÏ
reklamy budou na uveden˘ch mapách zveﬁejnûny;
• se zapojením mûsta do procesu komunitního plánování sociálních sluÏeb zavádûného Ministerstvem práce a sociálních vûcí âR v souvislosti
s pﬁipravovan˘m vládním návrhem zákona o sociálních sluÏbách;
• RM nesouhlasila s umístûním koÀské bryãky Dagmar Kordové na pozemku mûsta pﬁed restaurací
Na Jízdárnû na Masarykovû námûstí.
RM schválila
• uzavﬁení dodatku ã.1/2006 ke smlouvû s PlzeÀsk˘m krajem o zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti
veﬁejnou linkovou dopravou v roce 2006;
• podání Ïádosti mûsta PlzeÀskému kraji o dotaci na
poskytování peãovatelské sluÏby v roce 2006
v rámci jím vyhlá‰eného programu.
RM uloÏila MûÚ
• zajistit opravu povrchu komunikace v Luãní ulici;
• pro‰etﬁit stíÏnost obãanÛ Malé Strany na ru‰ení
noãního klidu pﬁi zábavách v Lidovém domû a na
nepoﬁádek a skladování nebezpeãn˘ch odpadÛ
v okolí domu Michala Kubce Dandá‰e a sjednat
nápravu v rámci platn˘ch pﬁedpisÛ;
• zveﬁejnit zámûr o pronájmu uvolnûn˘ch nebytov˘ch prostor v domû ãp.138 ve Smetanovû ulici;
• v souvislosti s pﬁípravou opatﬁení, které by mûsto
bylo nuceno pﬁijmout pﬁi v˘skytu ptaãí chﬁipky,
zveﬁejnit informaãní letáky a vyzvat drobné chovatele drÛbeÏe ve mûstû k nahlá‰ení poãtÛ jimi
chovan˘ch kusÛ na MûÚ z dÛvodÛ v˘poãtu náhrady ‰kody pﬁi pﬁípadném nutném utracení zvíﬁat
podle naﬁízen˘ch veterinárních opatﬁení;
• provûﬁit seznam nemovitostí ve mûstû nepﬁipojen˘ch dosud na kanalizaãní ﬁady nebo pﬁipojen˘ch
nelegálnû a majitele nepﬁipojen˘ch nebo nelegálnû
pﬁipojen˘ch nemovitostí vyzvat ke zﬁízení kanalizaãních pﬁípojek nebo k jejich legalizaci.
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA STARÉHO PLZENCE
24. zasedání – dne 20. bﬁezna 2006
ZM vzalo na vûdomí
• informace o plnûní usnesení z posledního
zasedání ZM;
• rozbor hospodaﬁení mûsta a rozpoãtu vnitﬁní
správy za rok 2005.
ZM schválilo
• rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2006 v pﬁedloÏeném
znûní, kter˘m dochází k nav˘‰ení celkov˘ch roãních pﬁíjmÛ mûsta o 26,302.800,- Kã a v˘dajÛ
o 29,397.210,- Kã;
• uzavﬁení nov˘ch smluv o zaji‰tûní poskytování peãovatelské sluÏby s obcemi Letkov, Tymákov, Mokrou‰e, LhÛta, ·Èáhlavy, Nezbavûtice,
Chválenice, Losiná, ·tûnovice a ·tûnovick˘
Borek v pﬁedloÏen˘ch znûních;
• ukonãení smluv o zaji‰tûní peãovatelské sluÏby s obcemi Nezvûstice a Nebílovy, uzavﬁen˘mi
ve dnech 20.2.2003 a 31.1.2003, dohodou nebo
jednostrannou v˘povûdí mûsta dle ustanovení
ãl.V smlouvy a povûﬁuje starostu mûsta ke sjednání dohod o ukonãení obou smluv ãi k podání
v˘povûdí obcím Nezvûstice a Nebílovy;
• vydání obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 1/2006
o zmûnû obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 1/2000
v pﬁedloÏeném znûní;
• zpoplatnûní nekomunálních odpadÛ ve sbûrném dvoﬁe ve Starém Plzenci s úãinností od
1.4.2006 podle návrhu pﬁedloÏeného RM, vyjma
zpoplatnûní zneãistûn˘ch obalÛ a vyjma navrÏené ceny stavební suti, kterou stanovuje ve v˘‰i
0,60 Kã vãetnû DPH za 1 kg;
• vydání úplného znûní zﬁizovací listiny pﬁíspûvkové organizace Bytové hospodáﬁství Star˘
Plzenec ze dne 27.4.1994 ve znûní zmûn schválen˘ch Radou mûsta usneseními ã. 55 ze dne
9.2.2000 a ã. 288 ze dne 26.7.2000 a ve znûní
dodatkÛ ã. 3 ze dne 20.6.2001 a ã. 4 ze dne
19. 12. 2005.
ZM revokovalo
• své usnesení ze dne 19.12.2005 – bod C 3
z dÛvodu zmûny stanoviska spoluvlastníkÛ pﬁevádûn˘ch pozemkÛ.
ZM souhlasilo
• se vzdáním se pﬁedkupního práva mûsta
k domu ãp. 44 postaveném na pozemku p.ã. st.
127/2 a k pozemkÛm p.ã. st. 127/2 a p.ã. 77/2
v k.ú. Star˘ Plzenec ve vlastnictví manÏelÛ Kr˘slov˘ch;
• s rovnocennou smûnou pozemkÛ mûsta p.ã.
195/12 o v˘mûﬁe 123 m2 v k.ú. Star˘ Plzenec

a p.ã. 310/5 o v˘mûﬁe 84 m2 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence za pozemek spoleãnosti
KANALIZACE A VODOVODY Star˘ Plzenec,
a.s., p.ã. 309/5 o v˘mûﬁe 192 m2 v k.ú. Sedlec
u Starého Plzence;
• s koupí novû oddûleného pozemku p.ã.
710/10 o v˘mûﬁe 660 m2 v k.ú. Star˘ Plzenec od
jeho spoluvlastníkÛ, veden˘ch v KN na LV ã.
1026, za cenu 360,- Kã za m2;
• s prodejem ãásti pozemku vedeného v KN ve
zjednodu‰ené evidenci p.ã. 195/1 – pÛvod
Pozemkov˘ katastr v k.ú. Star˘ Plzenec, která
bude oddûlena geometrick˘m plánem, Michalu
Hru‰kovi za cenu 150,- Kã za m2;
• s prodejem ãásti pozemku p.ã. 86/33 v k.ú.
Sedlec u Starého Plzence, která bude oddûlena
geometrick˘m plánem, Ivanu Kilbergrovi za
cenu 70,- Kã za m2;
• s prodejem ãásti pozemku p.ã. 719/40 v k.ú.
Star˘ Plzenec, která bude oddûlena geometrick˘m plánem, Karlu Poláãkovi za cenu 120,- Kã
za m2;
• s prodejem pozemku p.ã. 237/113 o v˘mûﬁe
18 m2 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence manÏelÛm
Novákov˘m za cenu 150,- Kã za m2;
• s prodejem ãásti pozemku vedeného v KN ve
zjednodu‰ené evidenci p.ã. 237/8 – pÛvod
Pozemkov˘ katastr o v˘mûﬁe 14 m2 v k.ú. Sedlec
u Starého Plzence, oznaãené v geometrickém
plánu ã. 566-261/2005 jako díl „c“, manÏelÛm
Tolarov˘m za cenu 1.200,- Kã;
• s prodejem nezastavûn˘ch ãástí pozemku p.ã.
370/22 v k.ú. Star˘ Plzenec, které budou oddûleny geometrick˘m plánem, vlastníkÛm bytov˘ch
domÛ ãp. 1193-1196, 1211-1214, 1222-1225
a 1228-1231 ve Starém Plzenci za cenu 60,- Kã
za m2;
• s uzavﬁením smlouvy o budoucí kupní smlouvû a s následn˘m prodejem nebytové jednotky ã.
3 v domû ãp. 24, spoluvlastnického podílu
4767/21839 na spoleãn˘ch ãástech domu a spoluvlastnického podílu 4767/21839 na zastavûném pozemku p.ã. st. 207/1 v k.ú. Star˘ Plzenec
Etele Balogové za cenu 12.000,- Kã.
ZM nesouhlasilo
• s navrÏen˘m prodejem ãásti pozemku
vedeného v KN ve zjednodu‰ené evidenci p.ã.
250/1 – pÛvod Pozemkov˘ katastr v k.ú. Sedlec u Starého Plzence Janu Ma‰kovi s tím, Ïe
o prodeji rozhodne aÏ po schválení nového
územního plánu mûsta.

ZM zvolilo
• ve smyslu ustanovení § 64 odst. 1 zákona ã.
6/2002 Sb., Václava Háka, trvale bytem Friãova
1056, Star˘ Plzenec pﬁísedícím Okresního soudu
PlzeÀ-jih na dal‰í ãtyﬁleté období 2006 – 2010.
ZM stanovilo
• na základû naﬁízení vlády ã. 50/2006 Sb.,
následující v˘‰e mûsíãních odmûn neuvolnûn˘m
ãlenÛm ZM podle naﬁízení vlády ã. 37/2003 Sb.:
místostarostÛm: 11.100,- Kã,
ãlenÛm rady mûsta: 1.640,- Kã,
pﬁedsedÛm v˘borÛ ãi komisí: 1.340,- Kã,
ãlenÛm v˘borÛ ãi komisí: 1.170,- Kã,
ãlenÛm zastupitelstva: 550,- Kã.
V pﬁípadû soubûhu nárokÛ dle odstavcÛ a) aÏ e)
náleÏí neuvolnûnému ãlenovi ZM jen ãástka,
která je nejvy‰‰í. Tyto odmûny se poskytnou
poprvé za mûsíc bﬁezen 2006, souãasnû se neuvolnûn˘m ãlenÛm ZM poskytne rozdíl mezi
dosavadní a nyní stanovenou v˘‰í odmûny za
období od 1.1. do 28.2.2006.
ZM uloÏilo
• kontrolnímu v˘boru projednat zprávu starosty „ProtipovodÀová opatﬁení“ a koneãné stanovisko pﬁedloÏit ZM do 20. 4. 2006;
• starostovi svolat nejpozdûji do 20.4.2006
zasedání ZM, na kterém bude ZM informovat
o pﬁíãinách vedoucích k vydání platebního rozkazu Okresním soudem PlzeÀ-jih a posléze
k rozsudku odsuzujícímu mûsto k úhradû cca 715
tisíc Kã spoleãnosti K+V stavitelství, s.r.o.,
a pﬁedloÏí konkrétní opatﬁení, které mûsto podniklo v souladu s právními kroky k odvrácení
uvedené platby;
• k zaji‰tûní pﬁíjmÛ uveden˘ch v rozpoãtovém
opatﬁení ã. 1/2006 pﬁedloÏit ZM na tomto zasedání návrh smlouvy o pronájmu novû vybudované kanalizaãní sítû spoleãnosti Vodárna PlzeÀ,
a.s., a k podpisu smlouvy pﬁistoupit aÏ po jejím
projednání v ZM;
• pﬁedloÏit ZM na tomto zasedání souhrnnou
zprávu o stavu investiãních akcí mûsta roz‰íﬁenou o informaci o v˘‰i koneãn˘ch nákladÛ vynaloÏen˘ch na rekonstrukci bytu ‰kolníka v budovû
základní ‰koly ãp. 96 v Raisovû ulici.
• starostovi a radû mûsta uvést do souladu
pﬁípravné projektové práce na rekonstrukci
‰kolní jídelny Z· Star˘ Plzenec a pﬁíslu‰ného
zázemí s názvem dotaãního programu uveden˘m v dopise Ministerstva financí âR ze dne
19.1.2006 a zajistit podmínky pro zahájení
této akce v roce 2006.

Informace mûstského úﬁadu
Na základû usnesení rady mûsta ze dne 13. bﬁezna 2006, kter˘m rada uloÏila na‰emu úﬁadu provûﬁit pﬁipojení staveb a stavebních pozemkÛ ve mûstû
na kanalizaãní síÈ, vyz˘váme vlastníky tûchto nemovitostí, na kter˘ch vznikají odpadní vody a které nejsou dosud pﬁipojeny na dﬁívûj‰í nebo novû vybudovanou kanalizaãní síÈ, aã takovou moÏnost mají, aby si neodkladnû vybudovali kanalizaãní pﬁípojky ke sv˘m nemovitostem.
Na poﬁízení kanalizaãní pﬁípojky poskytuje mûsto úvûr ve smyslu platné
obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 1/2000 o vytvoﬁení a pouÏití úãelov˘ch prostﬁedkÛ „Fondu rozvoje bydlení“. Îádost se podává do podatelny MûÚ ve stanovené lhÛtû na základû vyhlá‰eného v˘bûrového ﬁízení – viz oznámení na
jiném místû tûchto listÛ. Usnesením zastupitelstva mûsta ze dne 20. bﬁezna
2006 byly „zmûkãeny“ stávající podmínky pro poskytování tohoto druhu
úvûru tak, aby úvûr byl obãanÛm co nejpﬁístupnûj‰í. Úvûr se nyní poskytuje
aÏ do v˘‰e 35 tisíc Kã s 3 % úrokem a dobou splatnosti 5 let.
UpozorÀujeme, Ïe podle platného ustanovení zákona o vodovodech
a kanalizacích mÛÏe ná‰ úﬁad správním rozhodnutím uloÏit vlastníkÛm sta-

vebních pozemkÛ nebo staveb, na kter˘ch vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, povinnost pﬁipojit se na kanalizaci v pﬁípadech, kdy je to technicky moÏné. Tuto svûﬁenou pravomoc v‰ak hodláme pouÏít pouze v nejzaz‰ím pﬁípadû na pokyn rady mûsta, a to aÏ tehdy, neuposlechne-li vlastník pﬁíslu‰né nemovitosti v˘zvy mûsta.
Vlastníky kanalizaãních pﬁípojek vybudovan˘ch jiÏ dﬁíve bez stavebního
povolení rovnûÏ vyz˘váme, aby neprodlenû tyto stavby dodateãnû zlegalizovali (potﬁebné informace získají na odboru v˘stavby MûÚ) a zbyteãnû se tak
nevystavovali moÏnému postihu ze strany na‰eho úﬁadu. Pﬁipomínáme, Ïe
podle platn˘ch ustanovení stavebního zákona je moÏné v pﬁípadû uÏívání
nezkolaudované kanalizaãní pﬁípojky vybudované bez stavebního povolení
uloÏit fyzické osobû pokutu v rozmezí 25 aÏ 50 tisíc Kã a právnické osobû ãi
fyzické osobû podnikající pokutu v rozmezí od 500 tisíc do 1 miliónu Kã.
Ing. Zdenûk Kugler, tajemník mûstského úﬁadu
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Mûsto Star˘ Plzenec
Mûstsk˘ úﬁad, Smetanova 932, 332 02 Star˘ Plzenec
odbor finanãní a majetkoprávní

Veﬁejná vyhlá‰ka
Na základû rozhodnutí rady mûsta ze dne 13. 2. 2006 a zastupitelstva mûsta
ze dne 20. 3. 2006 vyhla‰uje mûsto Star˘ Plzenec

KRÁDEŽ PRO ZISK NEBO
VANDALISMUS!?
Osvûtlení hradu pﬁineslo na jedné stranû radost z
úspûchu, na druhé pak zklamání a rozãarování. Zdá
se, Ïe reflektory jsou v˘nosn˘m artiklem. Jak jinak
si vysvûtlit, Ïe poté, kdy byl v úter˘ 21. bﬁezna
v ranních hodinách dopaden policií ve Starém
Plzenci pachatel krádeÏí prvních tﬁí reflektorÛ pﬁímo
pﬁi ãinu, ztratily se ve ãtvrtek 23. bﬁezna, opût v ranních hodinách, dal‰í dva reflektory, které osvûtlovaly v˘chodní vûÏ - hladomornu.
Opu‰tûné stoÏáry a ustﬁihané kabely, zmaﬁené
dílo, ‰koda jen na odcizeném zaﬁízení je vy‰‰í neÏ
60 tisíc korun, to je v˘sledek, nad kter˘m zÛstává
velk˘ vykﬁiãník i otazník.
Po zji‰tûní stavu zadrÏen˘ch reflektorÛ a pﬁíslu‰enství autorizovanou zku‰ebnou a po zpûtné montáÏi
dodavatelskou firmou v‰ech chybûjících ãástí bude
moÏné vyãíslit v˘‰i koneãné ‰kody, ale morální a etickou hodnotu vloÏeného úsilí uÏ nikdo nenapraví.
– Mat –

v˘bûrové ﬁízení
na poskytování úvûrÛ za úãelem opravy a zvelebení domÛ a bytÛ ve smyslu
obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta ã. 1/2000, ve znûní jejích dodatkÛ ã. 1 – 4.
Îádosti o úvûry podle ãl. IV, odst. 3 v˘‰e uvedené vyhlá‰ky doloÏené doklady
podle ãl. V, odst. 3 vyhlá‰ky mohou vlastníci obytn˘ch domÛ a bytÛ na území
mûsta podávat písemnû
nejpozdûji do 10. 5. 2006
a to po‰tou na adresu Mûstsk˘ úﬁad, finanãní a majetkoprávní odbor, Smetanova
932, 332 02 Star˘ Plzenec nebo osobnû do podatelny mûstského úﬁadu v kanceláﬁi starosty v budovû radnice na Masarykovû námûstí ã.p. 121
v úﬁedních dnech v pondûlí a ve stﬁedu
v dobû od 7.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00.
Ve Starém Plzenci, 21. 3. 2006
Hana Provodová
referentka odboru

ZA LIKVIDACI VYJMENOVANÝCH
ODPADŮ VE SBĚRNÉM DVOŘE
ZAPLATÍME
Z dÛvodÛ zneuÏívání sluÏeb sbûrného dvora, které vedlo k neúmûrnému nav˘‰ením cen za likvidaci odpadÛ, pﬁistoupilo zastupitelstvo mûsta k zdánlivû nepopulárnímu, ale z hlediska ﬁádného hospodaﬁení nutnému ﬁe‰ení, a proto za nûkteré vyjmenované sluÏby ve
sbûrném dvoﬁe zaplatíme.
Nejedná se o komunální odpady, jejichÏ likvidace je hrazena
poplatkem (poplatek za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ), ale
poplatku budou od 1. 4. 2006 podléhat zejména odpady, které mají
obãané moÏnost likvidovat jin˘m vhodnûj‰ím zpÛsobem:
pneumatiky – zpûtn˘ odbûr je v pneuservisech zdarma
stavební odpad a suÈ – v souladu se stavebním povolením likvidovat v souladu se stavebním povolením na ﬁízen˘ch skládkách
odpadu (Vysoká, Nûmãiãky u Rokycan…)
Ceník za likvidaci tûchto odpadÛ pro fyzické osoby – obãany
mûsta ve sbûrném dvoﬁe platn˘ od 1. 4. 2006
(Podnikatelé mají zpoplatnûnu likvidaci ve‰kerého odpadu.)
Pneu z lehkého nákladního auta
Pneu z tûÏkého nákladního auta
Stavební suÈ a zemina

80,– Kã/ks
220,– Kã/ks
0,60 Kã/kg
Helena ·a‰ková
odbor ÎP
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ZASTÁVKA Č. 4 – PŘÍRODNÍ PAMÁTKA ČERNÁ STRÁŇ
v prostoru stﬁedních âech. Star‰í prvohory
(kambrium a ordovik) pﬁekr˘vají algonkium
v protáhlém území elipsovitého tvaru mezi
Brand˘sem nad Labem a Star˘m Plzencem.
Severní okolí Plzence je nejzápadnûj‰ím územím v âechách, kde jsou zachovány pﬁirozené odkryvy ordovick˘ch vrstev barrandiensk˘ch star‰ích prvohor. Nejv˘znamnûj‰ím
zdej‰ím pﬁirozen˘m odkryvem je âerná stráÀ
a její okolí, a to jak svojí rozlohou, tak pﬁedev‰ím bohatstvím zkamenûlin. S ohledem na
jedineãnost a pﬁírodovûdeckou hodnotu je
proto chránûna podle zákona ãís. 114/1992 Sb.
o ochranû pﬁírody a krajiny, jako pﬁírodní
památka âerná stráÀ.
Okolí Starého Plzence je velmi zajímavé
i po stránce geologické. Území je souãástí
v˘znaãné geologické jednotky – Barrandienu
– a je budováno horninami stﬁedovûkého
algonkia a horninami star‰ích prvohor, v nichÏ
se zachovaly stopy dávno zaniklého Ïivota.
V období starohor a star‰ích prvohor bylo
území stﬁedních âech oblastí velk˘ch teologick˘ch promûn, stﬁídalo se období poklesÛ
a v˘zdvihÛ zemské kÛry, doprovázené vznikem nebo zánikem sedimentaãních oblastí
moﬁsk˘ch nebo sladkovodních a nûkdy
i sopeãnou ãinností.
V rozsáhlém, hlubokém starohorním moﬁi,
které pokr˘valo území dne‰ních stﬁedních
a západních âech, se zpoãátku usazoval
mocn˘ komplex vrstev pﬁeváÏnû písãito-jílovitého materiálu. Tato celkem jednotvárná
sedimentace byla pﬁeru‰ena neklidem v zemské kÛﬁe doprovázeném podmoﬁskou vulkanickou ãinností – v˘levy bazick˘ch hornin
(spilitÛ) a stﬁídáním zmûlãování a zahlubování moﬁského dna. Z moﬁsk˘ch usazenin vznikly jílovité bﬁidlice a droby.
V prvohorách vniklo moﬁe do stﬁedních
âech poprvé ve stﬁedním kambriu. Zatopilo
jiÏ existující sladkovodní sedimentaãní pánev
v oblasti Skryjí a T˘ﬁovic. Je‰tû ve stﬁedním
kambriu toto moﬁe ustoupilo, ale sladkovodní
sedimentace je‰tû urãitou dobu trvala. Z moﬁsk˘ch a sladkovodních usazenin se vytvoﬁily
bﬁidlice, pískovce a slepence. Koncem kambria do‰lo k mohutn˘m suchozemsk˘m v˘levÛm magmatu – porfyrÛ a porfyritÛ kﬁivoklátsko-rokycanského pásma.
Podruhé vniklo moﬁe do stﬁedních âech
v ordoviku. Proniklo sem jako úzk˘, nehlubok˘ záliv rozlehlého moﬁe, které se rozkládalo
ve v˘chodních a severov˘chodních âechách.
Z jeho usazenin vznikly bﬁidlice, pískovce,
kﬁemence a Ïelezné rudy. O mohutné sopeãné
ãinnosti svûdãí polohy diabasÛ.
Vody obou prvohorních moﬁí byly obydleny
hojnou zvíﬁenou, jejíÏ zbytky dnes v horninách nacházíme.
Pﬁehledná mapa stﬁedoãesk˘ch star‰ích
prvohor a starohor podává struãn˘ obraz
o rozloÏení jednotliv˘ch geologick˘ch útvarÛ

Geologick˘ substrát lokality tvoﬁí ãerno‰edé jílovité bﬁidlice a slídnaté pískovce stﬁedního ordoviku. V západní ãásti vytváﬁejí pískovce a jílovité bﬁidlice skalky, ve vy‰‰í ãásti jsou
ve skalkách zastoupeny pískovce. Toto souvrství obsahuje ãetné zkamenûliny, zvl. v bﬁidlicích. Vyskytují se zde pﬁeváÏnû trilobiti,
konulárie, ostnokoÏci, plÏi a dal‰í skupiny.

DÛkaz toho, Ïe Star˘ Plzenec byl kdysi moﬁsk˘m dnem.

Úhel sklonu svahu âerné stránû zpÛsobuje
neustálé drolení a splavování jejího povrchu.
Pﬁírodní památka âerná stráÀ se nachází na
severov˘chodním okraji Starého Plzence
v nadmoﬁské v˘‰ce 338 – 430 m. Byla zﬁízena
vyhlá‰kou ONV PlzeÀ-jih ze dne 15. 11. 1990
a novelizována naﬁízením ã. 3 Okresního
úﬁadu PlzeÀ-jih ze dne 29. 3. 1999 na plo‰e
8,2952 ha.
DÛvodem ochrany je hojn˘ v˘skyt zkamenûlin stﬁedního ordoviku.
K nejv˘znamnûj‰ím druhÛm zkamenûlé
fauny patﬁí:
Trilobiti
Eoharpes benignensis
Dionidella incisa
Barrandia crassa
Ectillsenus benignensis
Zbirovia arata
Ormathops Zelizkella oriens
Placoparis zippei
RamenonoÏci Paterula bohemica
Leptallina primula
Graptolit
Cryptograptus tricornis

Drobné úlomky bﬁidlice daly stráni jméno.

Svahy âerné stránû jsou orientovány od
jihov˘chodu k jihozápadu, takÏe lokalita je
pomûrnû bohatá, zvl. na sucho- a teplomilnûj‰í rostlinné druhy. Spoleãenstva keﬁÛ tu spolu
s vtrou‰en˘mi stromy tvoﬁí trnky (Prunus spinosa), hlohy (Crataegus sp. div.), rÛÏe (rosa
sp. div.), stﬁemcha (Padus avium), brslen
evropsk˘ (Euonymus europaea), habr (Carpinus betulus), ﬁe‰etlák poãistiv˘ (Rhamnus catharticus), bez hroznat˘ (Sambucus racemosa),
babyka (Acer campestre), dub letní (Quercus
robur), dub zimní (Quercus petraea), jeﬁáb
ptaãí (Sorbus aucuparia), jilm ladní (Ulmus
minor), keﬁ posed bíl˘ (Brionya alba). Z dal‰ích stromÛ se objevuje umûle vysazen˘ (introdukovan˘) smrk (Picea abies), borovice
lesní (Pinus sylvestris), modﬁín (Larix decidua). Na úpatí stránû pﬁi v˘chodním okraji
obce roste doubrava s dubem letním (Quercus
robur).
V území se
dále usídlilo
spoleãenstvo
s dominantním
a cizím akátem
(Robinia pseudoacacia). Tento
strom, pÛvodem
ze stﬁední a v˘chodní ãásti severní Ameriky,
zde dokázal vyhubit témûﬁ ve‰kerou dﬁívûj‰í
vegetaci bylinného patra;
Vedle divoce rostoucích
navíc jeho listo- keﬁÛ a náletov˘ch dﬁevin zde
v˘ opad nevy- vegetují stromy, které byly
tváﬁí humus.
vysazeny ve 20. letech minulého století.
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AÏ neuvûﬁitelné bizarní koﬁenové kreace
vytváﬁí letité akáty.
V bylinném patﬁe stránû se nacházejí napﬁ.
zbûhovec Ïenevsk˘ (Ajuga genevensis),

Na Va‰e dotazy odpovídá JUDr. Petra Lindová, advokátka v Plzni, Barrandova 19,
http://advokatka.vplzni.cz,
tel. 377 455 401
Otázka (pan B. S.):
V minulém ãlánku bylo zmínûno promlãení,
které mÛÏe vést k neúspûchu v soudním sporu
o vrácení pÛjãené finanãní ãástky. Nerozumím
tomu, mÛÏete to, prosím, blíÏe vysvûtlit?
Odpovûì:
V minulém ãlánku jsem odpovídala na dotaz
ãtenáﬁe, kter˘ pﬁed ‰esti lety pÛjãil peníze
kamarádovi a ten mu je dodnes nevrátil. Poukazovala jsem na skuteãnost, Ïe v ãeském
právním ﬁádu existuje takzvané promlãení,
které mÛÏe za urãit˘ch okolností vést k tomu,
Ïe tazatel (vûﬁitel) nakonec v soudním sporu
neuspûje, i kdyÏ peníze prokazatelnû pÛjãil.
Promlãení souvisí s plynutím ãasu a je upraveno v obãanském zákoníku v § 100 aÏ 114
(pro obchodní záleÏitosti je speciální úprava
v obchodním zákoníku). Zákon stanoví, Ïe
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srpek obecn˘ (Falcaria vulgaris), jahodník
trávnice (Fragaria viridis), kyselka obecná
(Acetosella multifida), ﬁebﬁíãek obecn˘
(Achillea millefolium), ﬁepík lékaﬁsk˘ (Agrimonia eupatoria), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), huseník lys˘ (Arabis glabra),
píseãnice dou‰kolistá (Arenaria serpyllifolia),
kozinec sladkolist˘ (Astragalus glycyphyllos), bukvice lékaﬁská (Betonica officinalis),
kostﬁavice vzpﬁímená (Bromopsis erecta),
sveﬁep mûkk˘ (Bromus hordeaceus), zvonek
ﬁepkovit˘ (Campanula rapunculoides), zvonek okrouhlolist˘ (Campanula rotundifolia),
krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum),
‰karda dvouletá (Crepis biennis), vrbovka
horská (Epilobium montanum), svízel bíl˘
(Galium album), svízel syﬁi‰Èov˘ (Galium
verum), medynek vlnat˘ (Holcus lanatus),
tﬁezalka teãkovaná (Hypericum perforatum),
‰tírovník rÛÏkat˘ (Lotus corniculatus), chlupáãek zední (Pilosella officinarum), bedrník
obecn˘ (Pimpinella saxifraga), lipnice
smáãknutá (Poa compressa), chmerek vytrval˘ (Scleranthus perennis), vikev ãtyﬁsemenná
(Vicia tetrasperma), toﬁice japonská (Torilis
japonica) a ãetné dal‰í.
Zoologickou pozoruhodností území je nález
tesaﬁíka Phymatodes rufipes, kter˘ se vyskytuje pouze v teplomiln˘ch doubravách.

právo se promlãí, pokud nebylo vykonáno
v dobû stanovené zákonem, a Ïe promlãené
právo nemÛÏe soud vûﬁiteli pﬁiznat, uplatní-li
dluÏník u soudu dÛvodnû námitku promlãení.
Obecná promlãecí lhÛta v obãanském právu
je tﬁíletá a bûÏí od data, kdy mohlo b˘t právo
vykonáno poprvé (tj. v diskutovaném pﬁípadû
poãíná bûÏet promlãecí doba dnem následujícím po dni, kdy mûla b˘t pÛjãená ãástka vrácena dluÏníkem vûﬁiteli).
Vûﬁitel tedy mûl podat Ïalobu do tﬁí let ode
dne, kdy se dluÏník dostal do prodlení se splnûním dluhu. Pokud vûﬁitel podá Ïalobu aÏ
nyní, jsou moÏné dvû varianty v˘sledku sporu
– dluÏník namítne promlãení práva a vûﬁitel
(byÈ je podle „selského rozumu“ v právu) svÛj
spor prohraje, anebo (pokud bude dluÏník
neãinn˘) soud povinnost zaplatit dluÏnou
ãástku dluÏníku stanoví. V˘sledek sporu je
tak ãásteãnû v rukou dluÏníka, coÏ by se vûﬁiteli nestalo, pokud by vûc ﬁe‰il vãas. Je nutno
také vyvrátit ãastou povûru, Ïe upomínkou
(nebo doporuãenou upomínkou) zaslanou
dluÏníkovi se zamezí promlãení dluhu.

Sbûraãi zkamenûlin pﬁestupují zákon a jejich
poãínání je trestné!
Nehledejte zkamenûliny! Pro odborné pracovníky jsou tyto pozÛstatky vyhynulé
fauny dÛleÏit˘m ãlánkem poznání v˘voje
Ïivota na Zemi – dovolují rekonstruovat celkové sloÏení zvíﬁeny i stupeÀ jejího v˘voje.
Pro laika jsou to pouze zajímavé kameny,
které pro nûho po ãase zpravidla stejnû
pozb˘vají v˘znamu. Neodborn˘m sbûrem
bychom mohli zniãit nenahraditelné doklady
o Ïivotû pﬁed cca 450-500 miliony let. Sbírky pﬁírodovûdecké ãásti Západoãeského
muzea v Plzni a Oblastního muzea v Rokycanech Vám mohou poskytnout dal‰í pouãení o historii zemû.
– Mat –

Shora uvedené platí pro závazky z obãanskoprávních smluv, v pﬁípadû obchodních
smluv je promlãecí doba ãtyﬁletá, u práva
na náhradu ‰kody a vydání bezdÛvodného
obohacení je naopak krat‰í, soudem pﬁiznané ãi dluÏníkem uznané pohledávky se promlãí v desetileté lhÛtû. Je na vûﬁiteli, aby
vãas podnikl kroky ve vymáhání sv˘ch
splatn˘ch pohledávek.
Va‰e dotazy z právní oblasti mÛÏete adresovat
redakci, budou podle moÏnosti postupnû zodpovûzeny v dal‰ích vydáních RadyÀsk˘ch listÛ.

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 je
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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PﬁeváÏnû hudba Smetanova a Dvoﬁákova zaznûla na VII. koncertu sezóny 2005/2006 KPH dne 14.
bﬁezna v obﬁadní síni radnice v podání tﬁí krásn˘ch mlad˘ch dívek Anny Veverkové, Dominiky Ho‰kové a Ester Godovské. Spolu s Ester triem vystoupil pan Miroslav Kováﬁík s v˘bûrem z díla Jana
Nerudy, dal‰ího velikána ãeské kultury.
–Mat–

Hrad RADYNù:
Otevﬁeno So, Ne od 10 do 18 hodin.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla:
Otevﬁena dle dojednání na tel. 377 965 068
(od 6 osob)
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
1. 4. 2006 (sobota)
Zahájení turistické sezóny na
památkov˘ch objektech
Otevﬁení hradu Radynû
Poﬁadatel: K-Centrum
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068
3. 4. 2006 (pondûlí)
Fotografická konfrontace dvou generací
Autorská v˘stava fotografÛ Petra Altmana (52 let)
a Petra Altmana (18 let)

Místo: Staroplzenecká galerie
V˘stava potrvá od 3. 4. – 30. 4. 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
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068
6. 4. 2006 (ãtvrtek)
V˘roãní ãlenská schÛze Obãanského sdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch Staroplzensko
Místo: Lidov˘ dÛm na Malé Stranû
âas: 16.30 hod.
Poﬁadatel: OSZP Staroplzensko
13. 4. 2006
Velikonoãní pﬁání – s bochánkem do DPS
Poﬁadatel: Kolpingova rodina Star˘ Plzenec
Kontakt: Martina ·teklová
Tel.: 603 473 442

21.–22. a 29. 4. 2006 (pátek, sobota)
Sbûr vûcí potﬁebn˘ch k Ïivotu
Místo: kostel sv. Jana Kﬁtitele na námûstí
V pátek od 14.00 do 16.00 hod
V sobotu od 10.00 do 12.00 hod
Poﬁadatel: Kolpingova rodina Star˘ Plzenec
Kontakt: Martina ·teklová
Tel.: 603 473 442
22. 4. 2006 (sobota)
V¯LET NA ZÁMEK HLUBOKÁ
Poﬁadatel: PS Star˘ Plzenec
Kontakt: manÏelé KﬁíÏkovi, tel.: 377 966 238
25. 4. 2006
MUSICA AD GAUDIUM
IX. 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
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25. 4. 2006 (úter˘)
Diskotéka pro star‰í a pokroãilé
Místo: Lidov˘ dÛm na Malé Stranû
âas: 16.00 hod.
Poﬁadatel: OSZP Staroplzensko

28. 4. 2006 (pátek)
PÁLENÍ âARODùJNIC
Místo: klubovna pod lesem
Poﬁadatel: PS Star˘ Plzenec
Kontakt: manÏelé KﬁíÏkovi, tel.: 377 966 238

28. 4. 2006 (pátek)
Uzávûrka VII. roãníku v˘tvarné a literární soutûÏe
„Hurá bra‰i, na Radyni stra‰í!“
Téma roku 2006:
Radynû dominanta kraje – Ïivoãi‰ná ﬁí‰e v lese
pod Radyní
âestn˘m patronem soutûÏe je pan Václav Chaloupek
Oznaãené práce je nutno odevzdat do K-Centra,
Smetanova ul. 932 do 14.00 hod.
Poﬁadatel: K-Centrum pod zá‰titou starosty mûsta
Kontakt: Helena Matasová
info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068

29. 4. 2006 (sobota)
PÁLENÍ âARODùJNIC V SEDLCI
ukázky bojového umûní, modelÛ autíãek,
hry pro dûti
Zaãátek: 16.30 hod., místo Hasiãská zbrojnice Sedlec
Poﬁadatel: SDH Sedlec a dûti ze Z· a M· Sedlec
Kontakt: Franti‰ek Chrastil
Tel.: 377 966 468
30. 4. 2006 (nedûle) – STAVùNÍ MÁJE
A POSEZENÍ U TÁBOROVÉHO OHNù
Zaãátek: 17.00 hod.
Místo: Hasiãská zbrojnice Sedlec
Poﬁádá: SDH Sedlec
Kontakt: Franti‰ek Chrastil
Tel.: 377 966 468

ZA DIVADLEM DO
ŠEŘÍKOVKY
Divadlo Jezírko jako umûlecká scéna dûtského diváka i velkohra pro dospûlé si vás, mírumilovní pﬁíznivci Thálie, dovoluje s laskavostí pozvat k náv‰tûvû na dubnová divadelní
pﬁedstavení, která se konají v kulturním stánku ·eﬁíkovka v Plzni na Slovanech.

Nedûle 9. 4. od 15.00 hodin
STRA·IDLO BUBLIFUK
Pohádka Stanislav Oubrama
a Vlastimila Nováka
Úprava a reÏie J. Pára
Délka pﬁedstavení cca 50 minut
Vûkové doporuãení: pro dûti od 6 let

Nedûle 23. 4. od 15.00 hodin
KOHO SI VEZME âERT
Veselá hra na motivy V. âtvrtka „Malá zlá
kouzelnice“ v úpravû J. Páry.
ReÏie inscenace: J. Pára
Délka pﬁedstavení: 70 min.
Po pﬁedstavení vyhodnocení VII. roãníku
kreslíﬁské soutûÏe dûtí „O nejhezãí obrázek –
Z pohádek Jezírka“.
Závûr divadelní sezóny 2005/2006.
Zmûna programu vyhrazena
Július Novák, Divadlo Jezírko PlzeÀ
tel.: 377 388 731
Jaroslav Pára, umûleck˘ vedoucí souboru
tel.: 604 829 935

ODE·LA DIVADELNÍ LEGENDA
Na zaãátku pﬁedjarního t˘dne Divadlo Jezírko zastihla smutná zpráva, Ïe
zemﬁel ve vûku 78 let Vlastimil Vacek.
Od svého mládí mûl u‰lechtilou lásku k divadelním prknÛm, která znamenají svût. Osudn˘m se mu stalo historické ko‰utecké jevi‰tû, na kterém pÛsobil do
druhé poloviny 20. století. Jako dlouholet˘ ãlen a herec Jezírka vytvoﬁil celou
ﬁadu krásn˘ch a nezapomenuteln˘ch rolí v divadelních inscenacích Tylov˘ch,
Jiráskov˘ch, Klicperov˘ch, StroupeÏnického, ·vamberkov˘ch, Thomasov˘ch,
Nestroyov˘ch, Shakespearov˘ch a dal‰ích autorÛ. Do povûdomí pamûtníkÛ se
nesmazatelnû zapsal v sugestivní roli doktora Galena v âapkovû dramatu Bílá
nemoc. Byl velice mil˘ a pozorn˘ k vdûãnému dûtskému diváku, kterému rozdával radost a moudrost do posledních chvil plodného divadelního Ïivota. Vní-

mavé publikum ho naposledy spatﬁilo na scénû 15.
ledna t.r. v jeho nejmilej‰í roli krále v pohádkovém pﬁíbûhu Cesta do pohádky a zpátky. Divadelní opona se za ním zavﬁela a zprovodila tam, do
divadelního nebe, odkud není návratu.
Július Novák
V ãervnu roku 2005 se Vlastimil Vacek pﬁedstavil na
Zámeckém divadelním festivalu v Kﬁimicích v roli Poﬁíze v Shakespearovû komedii Sen noci svatojánské. Na
snímku je vedle nûho hereãka Ivana Malatová jako Puk
a v pozadí Libor Nesvadba, kter˘ ztvárnil postavu
mûchaﬁe ·tûbence.

ROZLOUČENÍ
SE ZIMOU
Dûti z M· v Sedlci postavily posledního snûhuláka,
zvíﬁátkÛm nanosily poslední zásoby jablíãek a suchého chleba. Zamávaly „paní
Zimû“ a s radostí a hravostí se tû‰í na jaro.
Uãitelky M·
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Novou, super, krásnou a útulnou tﬁídiãku mají dûti v Mateﬁské ‰kolce v Sedlci. Pﬁesto se ale uÏ tû‰í, aÏ budou moci chodit ven na zahradu a uÏívat si jarního
sluníãka. Leto‰ní zima byla i pro nû moc dlouhá. V sedlecké ‰kole se s ní v‰ichni Ïáãci i Ïáci ﬁádnû rozlouãili na divokém karnevalovém reji.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÝ PLZENEC

VZÁCNÁ
NÁV·TùVA
V pondûlí 6. února nás a 1. stupeÀ
nav‰tívili ãerní jihoafriãtí obyvatelé.
Nejdﬁíve nám vyprávûli o své
rodné zemi, Jihoafrické republice,
pak jsme jim mohli dávat otázky, na
které nám s chutí odpovídali. Zahráli
jsme si i soutûÏ, kde jsme si vyzkou‰eli na‰e znalosti o Africe. Za správné znûní odpovûdi jsme získali dle
v˘bûru pﬁívûsky a náramky z dﬁevûn˘ch korálkÛ.
Kdo chtûl, mohl si zahrát na bubínky. Spoleãnû jsme si zazpívali africkou lidovou píseÀ.
V závûru nás na‰i hosté pﬁesvûdãili, Ïe v hraní na bubny jsou doopravdy dobﬁí.
B. Hofrichterová
K. âikotová
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VÍTùZNÁ CESTA KO·ÍKÁ¤Ò Z· STAR¯ PLZENEC – POSTUP DO KRAJSKÉHO FINÁLE!
Z· Pﬁe‰tice, Z· Chlumãany, Z· Nepomuk, Z· Star˘ Plzenec.
Turnaj se hrál systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m. Po vyãerpávajícím boji se na‰e
druÏstvo umístilo na 1.místû a vybojovalo si tím postup do krajského finále.
Koneãná v˘sledková tabulka:
1.
2.
3.
4.

místo Z· Star˘ Plzenec
místo Z· Pﬁe‰tice
místo Z· Nepomuk
místo Z· Chlumãany

Na vynikajícím úspûchu se podíleli tito
hráãi Z· ve Starém Plzenci:
Jan Houdek, Jan Vyskoãil, Pavel Florian, Filip Ramajzl, Luká‰ Hurt, Roman
Kroft, Václav Klik, Milan âepelák, Míla
Kopec, Michal Votﬁel a Ondﬁej BroÏík.

Úspûchy basketbalistÛ Z· Star˘ Plzenec zaãaly na okrskovém turnaji v Blovicích, kde se umístili na druhém postupo-

HÒRKA

Lucie Nepodalová

Na jednom kopci jménem HÛrka
Ïila krásná muchomÛrka.
Mûla ruãky, noÏiãky
a hnedka dvû hlaviãky.
Mûla malé bydlení,
i kdyÏ na její velikost
tohle její stavení
bylo pro ni velké dost.
Byla to stavba magická
i kdyÏ trochu komická.
A jednoho dne se stalo,
nûco jí ven vylákalo.
To ãarodûj Hﬁíbek a jeho poddaní
ji vyhnali z jejího bydlení.
¤íkalo se, Ïe tu chtûli
tajná kouzla dûlati,
a tak museli muchomÛrku
z jejího domku vyhnati.
Domeãku pak ﬁíkali MÛrka,
ale ãasem se z nûj stala HÛrka.
Od té doby na‰e HÛrka
je ve vzduchu samá mÛrka
a kaÏdá krásná muchomÛrka
je od mÛrky samá ìÛrka.

vém místû za Z· Nepomuk. Okresní turnaj se odehrál dne 14. bﬁezna 2006
v Pﬁe‰ticích za úãasti tûchto druÏstev:

Dûkujeme tímto panu uãiteli Miroslavu
Trojancovi za skvûlou pﬁípravu, trénink a
podporu!
F. Ramajzl a L. Hurt, 8.B
Foto Martin ·tekl

BÁSNIâKA POD ROTUNDOU
Ve ãtvrtek 9. bﬁezna se uskuteãnilo v Základní ‰kole ve Starém
Plzenci na Malé Stranû ‰kolní kolo
jiÏ 6. roãníku recitaãní soutûÏe
"Básniãka pod rotundou". Za kaÏdou tﬁídu se zúãastÀují vÏdy dva
zástupci, kteﬁí byli vybráni v tﬁídním kole. Samostatnou kategorii
mají prvÀáãci, druháci a tﬁeÈáci
tvoﬁí druhou kategorii a poslední
skupina jsou Ïáci ãtvrt˘ch a pát˘ch
roãníkÛ. Ti nejlep‰í postupují do
okrskového kola, které se uskuteãní
ve ãtvrtek 16. bﬁezna v obﬁadní síni
radnice, kam organizátorky ze staroplzenecké ‰koly pozvaly své
kolegynû a jejich Ïáky ze Z· Sedlec, Z· ·Èáhlavy a Z· Tymákov.
Obû kola soutûÏe jiÏ tradiãnû
podpoﬁilo K-Centrum Star˘ Plzenec
symbolickou odmûnou pro vítûze
jednotliv˘ch kategorií.
– Mat –

VÍTùZOVÉ ·KOLNÍCH KOL SE SE·LI NA RADNICI
VE STARÉM PLZENCI
Okrskové kolo soutûÏe Básniãka pod rotundou 2006 ve Starém Plzenci se poprvé v historii uskuteãnilo v obﬁadní síni radnice. Ve ãtvrtek 16. bﬁezna se zde se‰li
dvacet dva recitátoﬁi, vítûzové ‰kolních kol ze Z· Sedlec, Star˘ Plzenec, ·Èáhlavy a
Tymákov. Pûtiãlenná porota nemûla jednoduché rozhodování, protoÏe ‰koly vyslaly skuteãnû své nejlep‰í zástupce, pﬁesto pﬁi koneãném urãení poﬁadí panovala vzácná shoda a ceny si odnesli ti nejlep‰í z nejlep‰ích.

I. KATEGORIE
1. Simona Hejlová – Star˘ Plzenec ( Jarní louka)
2. Tereza Lepíãková – ·Èáhlavy
( Hana Vrbová: Kukla)
3. Martina Mahdalíková – Star˘
Plzenec (J. Îáãek: Zpívající studánka)
II. KATEGORIE
1. Tomá‰ Pa‰ek – Star˘ Plzenec
(Roman ·mejkal: Extrémní sport)
2. Kateﬁina Miltová – Tymákov

(J. Kainar: Velryba)
3. Krist˘na âechurová – Star˘
Plzenec (Jan âarek: O veselé
ma‰ince)
III. KATEGORIE
1. Tereza Nolãová – ·Èáhlavy
(Leporelo)
2. Valent˘na Bene‰ová – Star˘
Plzenec (Dimitar Stefanov:
LékaﬁÛv syn )
3. Martin BroÏ – Tymákov
(Z. Svûrák: Brouci na jaﬁe)
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Vítûzové II. kategorie.

Vítûzové III. kategorie.

ŠKOLNÍ DRUŽINA POŘÁDALA KARNEVAL PRO DĚTI
V pátek 3. 3. 2006 se ‰kolní tûlocviãna
promûnila v ples pirátÛ, indiánÛ, princezen, stra‰idel a dal‰ích postaviãek. Ma‰karní ples odstartoval prÛvod dûtí ze ‰kolní druÏiny z Malé Strany v ãele s Moranou. KdyÏ prÛvod do‰el do ‰koly na
námûstí, pﬁevlékly se dûti, i paní vychovatelky do sv˘ch masek a následovala diskotéka. Paní vychovatelka Jana Hermanová pﬁipravila spoustu soutûÏí, do kter˘ch
se zapojily v‰echny dûti a po zásluze byly
odmûnûny. V‰em se nám karneval moc
líbil, uÏili jsme si spoustu legrace a nikdo
neodcházel s prázdnou.
Bc. Kateﬁina Vlachová Khaurová
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MAŠKARNÍ KARNEVAL
Dne 11.3. 2006 uspoﬁádala na‰e organizace Pion˘r Star˘ Plzenec ma‰karní karneval
pro nejmen‰í v opût otevﬁeném Lidovém
domû na Malé Stranû.
Jsme rádi, Ïe tyto prostory zaãaly opût
fungovat, protoÏe je to jedno z mála míst
v na‰em mûstû, kde lze poﬁádat kulturní
akce, jako byla ta na‰e.
Tímto bychom rádi podûkovali v‰em, kteﬁí
nám toto umoÏnili.
Zaãátek karnevalu jsme zahájili malou besedou s pracovníkem plzeÀské ZOO p. Martinem Votrubou, kter˘ se pﬁijel mezi nás podívat, neboÈ na‰e pion˘rská skupina je patronem
jednoho ze zvíﬁat v ZOO, konkrétnû se jedná
o v˘ra velkého, a také proto, Ïe letos oslavila
zahrada 70 let svého trvání.
Tû‰ili jsme se, Ïe nám pﬁiveze na‰eho svûﬁence – v˘ra, ale nebylo tomu tak, pravdûpodobnû z dÛvodu nebezpeãí ptaãí chﬁipky.
Místo toho pﬁivezl uÏovku.
Po krátké besedû se s námi rozlouãil. Jednotlivé pasáÏe taneãního reje byly proloÏeny

soutûÏemi, mezi nimi mimo jiné tanãení
s balonkem mezi ãely párÛ, pinkání si s balonkem ve dvojici co nejdéle a nakonec tradiãní
oblíbená hra „Ïidliãkovaná“.
Poslední soutûÏ byla pro velik˘ zájem opakována tﬁikrát, aby se v‰ichni vystﬁídali.
Jako první zaãali soutûÏit star‰í, druzí se
zúãastnili ti nejmen‰í a nakonec dostali
‰anci i rodiãe.
V‰echny soutûÏe byly odmûnûny sladkostmi.
Bûhem soutûÏí a taneãních pasáÏí jsme
pomocí na‰í nezávislé poroty vyhodnotili
i nejlep‰í masky – víly a muchomÛrka.
A jelikoÏ ãas kvapil a po nás nastupoval
dal‰í program, museli jsme se s na‰imi hosty
rozlouãit a tû‰it se na to, Ïe nás pﬁí‰tû opût nav‰tíví na dal‰ím ma‰karním mumraji.
Na závûr bych rád podûkoval v‰em, kteﬁí
tuto akci zorganizovali a vypomohli pﬁi její
realizaci.
Za PS Star˘ Plzenec
Petr STEINER

OSLAVA MDŽ
Základní organizace KSâM ve Starém Plzenci si pﬁipomnûla MDÎ
8. bﬁezna v jídelnû PRONAPu, s.r.o.
Popﬁát Ïenám, k dnes bezdÛvodnû
opomíjenému svátku, pﬁi‰ly také
dûti básniãkou a tancem. Proã si
nepﬁipomenout, jak dlouhou cestu
musela Ïena v dûjinách ujít, neÏ si
vydobyla odpovídající postavení?

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 8. dubna 2006
(sobota)

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

Všem, všem, všem… ,
kteﬁí se chtûjí zúãastnit oslav mûsta (1030 let od první písemné zprávy).
V‰em, kteﬁí jsou ochotni se aktivnû do oslav zapojit, je urãena tato v˘zva.
âlenové OSHR si myslí, Ïe na‰e mûsto si zaslouÏí v tak v˘znamné
v˘roãí uspoﬁádat oslavu za úãasti co nejvût‰ího poãtu Staroplzeneck˘ch.
Abychom nebyli jen pasivními diváky, chtûli bychom spoleãnû s Vámi
pﬁipravit akci, kde bychom mohli bavit sami sebe a pokud se akce podaﬁí
i v‰echny, kteﬁí pﬁijdou a zúãastní se.
Máme urãitou pﬁedstavu zábavného odpoledne, které mÛÏeme pracovnû nazvat „Hry s Radou‰em“. Ty budou vycházet z povûstí kraje pod
Radyní. Zatím je program ve stavu zrodu a kaÏd˘, kdo má trochu fantazie, mÛÏe pﬁispût sv˘m nápadem. Poﬁadatelé pﬁijmou pomoc v‰ech spoleãensk˘ch organizací, sdruÏení, stran i jednotlivcÛ, jak pro vlastní zabezpeãení oslav, tak i pomoc technickou.
Prosíme tedy Vás v‰echny, kteﬁí jste ochotni se do akce zapojit, abyste se
pﬁihlásili v K-Centru ãi knihovnû.
Spoleãná informativní schÛzka se uskuteãní v úter˘ 11. dubna v 17.00
hod. v K-Centru.
Hlavním poﬁadatelem „RadyÀsk˘ch her“ je OSHR a v‰ichni, kteﬁí se do
akce zapojí.
Za OSHR Jitka Sutnarová
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POZVÁNKA
Hasiãi Sedlec spolu s folklórním souborem Úslaváãek si Vás dovolují pozvat
na

„Májovou veselici“
která se koná v sobotu dne 13. kvûtna 2006 od 14.00 hod. v areálu
hasiãské zbojnice v Sedlci.
Veselici zahájí sv˘m vystoupením folklórní soubor Úslaváãek a poté bude
k dobré pohodû a k tanci hrát hudební skupina „Sedmihorka“.

POZVÁNKA NA 1. ROâNÍK

SEDLECKÉ DÎBEROVKY
VáÏená paní, váÏen˘ pane,
dovolujeme si vás pozvat na 1. roãník soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ,
která se koná 22. dubna 2006 od 14.00 hod. v areálu Hasiãské
zbrojnice SDH Sedlec. Tato soutûÏ je téÏ zaãlenûna do ligy OSH Pj.

Vûﬁíme, Ïe svou úãastí podpoﬁíte kulturní Ïivot v na‰í obci.
Obãerstvení pro úãastníky bude zaji‰tûno.

Poﬁadatel: SDH Sedlec, okrsek Star˘ Plzenec

Za organizaãní v˘bor Oto Procházka

Program:

POZVÁNKA NA P¤EDMÁJOV¯ TURNAJ
V NOHEJBALE,

13.00 hod.
13.30 – 13.50 hod.
13.50 hod.
14.00 hod.

pﬁíjezd a registrace
prezentace
losování
start soutûÏe

kter˘ poﬁádá SDH Sedlec v hasiãárnû 30. dubna
od 15,00 hod.
Po turnaji mohou zájemci posedût „U Májky“.
Obãerstvení bude zaji‰tûno.
Zveme v‰echny pﬁíznivce sportovního
ducha a dobré nálady.

1) ·tafeta poÏárních dvojic dle smûrnic hry Plamen
2) Zásah se dÏberovou stﬁíkaãkou

Za SDH Sedlec Oto Procházka

Za SDH Sedlec zve Milu‰e Procházková

SoutûÏní disciplíny:

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.

HISTORIE A SOUČASNOST PLZENECKÉ ŽELEZNICE
KdyÏ se podíváme do historie úzkorozchodn˘ch prÛmyslov˘ch drah, nebyly tyto
tratû niãím v˘jimeãn˘m. Malé vláãky byly
neodmysliteln˘m pomocníkem pﬁi namáhavé práci v lomech, v cihelnách, v lesích, pﬁi
sklizni úrody, v továrnách a dolech. PﬁipomeÀme si jen nûkteré z blízkého okolí
Plznû: lomové dráÏky ve Starém Plzenci a
Koterovû, lesní dráhu na Lopatû v blízkosti
zámku Kozel, dráhy v cihelnách v âernicích, na Ko‰utce ãi v Blovicích.
V dne‰ních dnech se stávají úzkorozchodné
Ïeleznice jiÏ historií. Poslední dráÏky doÏívají
a tak je jen otázkou ãasu, kdy zmizí i ta
poslední a zÛstanou jen vzpomínky. Tento
nevyhnuteln˘ osud dráÏek nebyl lhostejn˘
partû mlad˘ch lidí ze Starého Plzence, kteﬁí od
roku 1994 vytváﬁejí muzeum úzkorozchodn˘ch drah pod názvem Plzenecká Ïeleznice.
Muzejní dráha je budována v areálu dûtského
tábora ve Starém Plzenci.
Cílem Plzenecké Ïeleznice je záchrana
úzkorozchodn˘ch vozidel zejména o rozchodu
600 mm, jejich oprava a obnova do pÛvodního stavu a moÏnost ukázky vozidel na pﬁedvádûcí trati. Vybudovaná pﬁedvádûcí traÈ dosahuje v souãasné dobû délky 500 m, v areálu je
jiÏ 60 vagónkÛ a 8 lokomotiv.
Do areálu lze dojít z námûstí ve Starém
Plzenci po zelené turistické znaãce - nauãná
stezka smûr Andrej‰ky a hrad Radynû nebo v
opaãném smûru z hradu Radynû na Andrej‰ky
a námûstí ve Starém Plzenci.
BliÏ‰í informace na telefonních ãíslech:
377 966 238, 777 887 528, 603 844 320
nebo na adrese:
Plzenecká Ïeleznice
Erbenova 604
332 02 Star˘ Plzenec
E-mail: bataf@centrum.cz
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Sbírka věcí potřebných k životu
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

I HRANÍ PAT¤Í K ÎIVOTU.
A KDO PR¯ SI HRAJE – NEZLOBÍ.
I kdyÏ horoskopÛm nevûﬁím, stejnû si je pﬁeãtu. Obzvlá‰tû zábavné je,
kdyÏ mám vedle sebe hned více ãasopisÛ a v kaÏdém je pﬁedpovûì jiná.
Taková, jakou ji pro nás nûkdo vymyslel, aby nás pobavil.
Trochu jin˘ názor mám na numerologickou pﬁedpovûì, která vychází
ze dvou hlavních zdrojÛ. Z data narození a jména. Osobní ãíslo kaÏdého
jedince se vypoãítá velice snadno a bude stále stejné. Asi proto, Ïe jsme
se narodili jen jednou a vût‰ina si nechává své jméno také cel˘ Ïivot.
Uvedu pﬁíklad: Ten, kdo se narodil tﬁeba 18. 5. 1947. Seãtou se
jednotlivá ãísla
a v tomto pﬁípadû dá souãet
35. Pak seãteme je‰tû obû
vy‰lá 3+5=8.
Podle
data
narození
je
osobním ãíslem
tedy osmiãka.
Podle jména
je to trochu
jinak. K tomu je tﬁeba tabulka:
Pﬁevádíme-li své jméno na ãíseln˘ ekvivalent, seãteme v‰echna ãísla
a dostaneme souborné ãíslo, jehoÏ obû ãíslovky seãteme mezi sebou
a teprve tak dostanete v˘sledné osobní ãíslo.
Obû ãísla, která vyjdou dle data narození i jména, opût seãteme a hned
uvidíte, jací Ïe vlastnû jste:

Lidé jedniãky: jsou údajnû vÛdãí osobnosti, tvoﬁitelé, arogantní a smûlí,
bez blízk˘ch pﬁátel, potencionální tyrani.
Lidé dvojky: jsou pr˘ jemní, vyrovnaní, smíﬁliví, pﬁizpÛsobiví… ale
díky tomu dokáÏí b˘t i krutí a zlí, jestliÏe se pﬁizpÛsobí své temnûj‰í poloviãce.
Lidé trojky: b˘vají skvûlí, smûlí, ambiciózní.
Lidé ãtyﬁky: o tûch se ﬁíká, Ïe jsou solidní, pﬁíjemní, praktiãtí vykonavatelé, ale náchylní k melancholii nebo náhlé zuﬁivosti. âtyﬁka je také
Jupiter.
Lidé pûtky: pﬁedstavují dobrodruÏn˘ Mars, milují zmûnu, riziko, spekulace. A jsou pr˘ naprosto nespolehliví doma.
Lidé ‰estky: jsou
harmoniãtí, loajální,
idealistiãtí a vá‰niví.
Lidé sedmiãky: jsou
idealistiãtí, svût popírající,
nezámoÏní,
svorní, povznesení,
sarkastiãtí, pesimistiãtí.
Lidé osmiãky: mají
b˘t tvrdí, materialistiãtí, sobeãtí, bez
skrupulí, ale pﬁesto
mající v sobû temperamentní v˘stﬁednost.
Lidé devítky: jsou plni velk˘ch idejí, b˘vají ãasto uãitelé, vûdci nebo
umûlci. Mají silnou vÛli a jsou ãasto pokládáni za nepraktická nebo egocentrická (uspokojování vlastních zájmÛ) stvoﬁení.
Tohle v‰e jsem vyãetla v knize „Paranormálních jevÛ“. Dá se ﬁíci, Ïe
mé ãíslo na mne sedí. Jak jste na tom VY?
J. Holubová
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VÝROČNÍ SCHŮZE OSHR

âlenové obãanského sdruÏení, které si za
náplÀ své ãinnosti vzalo hlavnû zvelebování
a záchranu historick˘ch památek na území
mûsta, se se‰li v restauraci Na Jízdárnû poslední den února na své v˘roãní ãlenské schÛzi.

NA RADYNI BYL
OBJEVEN ZAZDĚNÝ KRB
Stavební práce na Radyni tentokrát nebyly na dlouho pﬁeru‰eny ani v zimû. Tato
vyhlá‰ená dominanta kraje se po nûkolikalet˘ch záchrann˘ch a stavebních opravách
a rekonstrukcích blíÏí do podoby, kterou si
majitel, mûsto Star˘ Plzenec, vzalo v roce
1996 za své. Program záchrany byl v minulosti podporován z rozpoãtu Okresního úﬁadu
PlzeÀ-jih. V souãasné dobû se v˘raznou
mûrou podílí Krajsk˘ úﬁad PlzeÀského kraje,
velk˘m pﬁíspûvkem jsou dotace Ministerstva
kultury âR, které zaﬁadilo jiÏ pﬁed lety
památku do Programu záchrany architektonického dûdictví. Mûsto Star˘ Plzenec vítá
kaÏdého sponzora a kaÏd˘ pﬁíspûvek, kter˘
pomÛÏe toto velkolepé dílo dokonãit.
Hrad, jehoÏ siluetu ve veãerním osvûtlení je
vidût do vzdálenosti bezmála tﬁiceti kilometrÛ,
se pﬁipravuje na zahájení turistické sezóny
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2006. Pﬁekvapení zaÏili dûlníci stavební firmy,
která zná hrad jako svÛj vlastní dÛm, kdyÏ pﬁi
demontáÏi dlouho uzavﬁené a pro veﬁejnost
zcela nepﬁístupné ãásti západní hranolové vûÏe
objevili zazdûn˘ krb. Tehdej‰í ﬁemeslníci pro
nás zanechali i vzkaz. K zazdûní do‰lo v roce
1958 a podepsali se ãtyﬁi studenti Stﬁední prÛmyslové ‰koly stavební. O stáﬁí a úãelu krbu se
moÏná více dovíme po odborné konzultaci
s pracovníky MMP, odboru památkové péãe,
která probûhne na zaãátku pﬁí‰tího t˘dne.
Zámûrem provozovatele je zpﬁístupnit tyto
prostory co nejdﬁíve veﬁejnosti a roz‰íﬁit tak
expozice o dal‰í zajímavost. Znamená to v‰ak
dal‰í neoãekávané v˘daje a zv˘‰ení nákladÛ na
rekonstrukci. Spoléhat se, Ïe na hradû bude
objeven i povûstmi opﬁeden˘ Radou‰Ûv
poklad, mûsto nemÛÏe, proto se bude muset
opût obrátit na veﬁejnost a sponzory o pomoc.

BESEDA SE SPISOVATELEM
A NOVINÁŘEM JOSEFEM
GLÜCKSELIGEM
Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû pﬁipravilo besedu a pozvalo staroplzeneckého
rodáka pana Josefa Glückseliga v úter˘ 14.
bﬁezna do restaurace Na Jízdárnû. ¤eã se
toãila kolem dûtství a vzpomínek na ‰kolní

BADATELSKÁ STUDOVNA
V Muzeu jiÏního PlzeÀska v Blovicích byla
otevﬁena „Badatelská knihovna“. Pokud se
nûkdo Ïivû zajímá o historii, mÛÏe se obrátit na
pracovníky muzea a domluvit si náv‰tûvu.

VYDÁNÍ PUBLIKACE
Právû vy‰la
zásluhou
nakladatelství
NAVA první
vzdûlávací
publikace Evy
Suttnerové
Automatická
kresba ARTRELAX a první pracovní se‰it
s inspirativními kresbami k dotváﬁení
ARTRELAX 1, jehoÏ spoluautorem je znám˘
malíﬁ Damián Dudá‰. Obû knihy si mÛÏete
zakoupit téÏ v K-Centru. BlíÏe budete mít
moÏnost seznámit se s autory i posláním jejich
knihy pﬁi akci, kterou pﬁipravujeme na ãerven.

D5 POKRAČUJE

léta, ale hlavnû o tom, jak nûkdy zdánlivé
maliãkosti postrãí ãlovûka do Ïivota, uvedou
do chodu události a zvrátí dûjiny, tak jak
o tom psal a pí‰e tento dokumentarista a publicista ve sv˘ch kníÏkách.

BŘEZNOVÉ RADYŇSKÉ LISTY
VYŠLY POZDĚ

V krbu byl zazdûn vzkaz na zlomku hurdisky: Zde pracovali Ïáci prÛmyslové ‰koly stavební (v Plzni), 26. IX. 1958, II. bS roãník, E.
Sequens – Navara L., Babick˘ M., ·indeláﬁ J.

Ïe jsme Vás nestihli na nû pozvat vãas.
Na závûr je‰tû dÛleÏitá poznámka k dal‰ímu
vydávání na‰eho mûsíãníku. Vzhledem
k tomu, Ïe komunikace mezi na‰í redakcí
a studiem bude probíhat v elektronické podobû, musíme upozornit na to, Ïe budeme pevnû
dodrÏovat termín uzávûrky a pﬁednost bude
dávána pﬁíspûvkÛm téÏ v elektronické podobû.

Na‰i stálí ãtenáﬁi jiÏ zaÏili, Ïe ne vÏdy se
nám podaﬁilo vyjít v ﬁádném termínu. Bﬁeznové vydání t. r. se zpozdilo aÏ do druhé
dekády mûsíce. Na vysvûtlenou a tak trochu
i na omluvu Vám, na‰im ãtenáﬁÛm, mÛÏeme
jen sdûlit, Ïe uzávûrka a pﬁíprava ke zlomu
probûhla v ﬁádn˘ch termínech, vina nebyla
na stranû redakce. Najít jiné ﬁe‰ení netrvalo
dlouho a moÏná jste si v‰imli, Ïe v tiráÏi se
objevilo nové jméno studia, které pro nás
bude zaji‰Èovat zlom a celkovou úpravu
na‰eho zpravodaje. NeÏ se v‰ak vyjasnily
technické poÏadavky a byly pﬁedány v‰echny podklady, uplynuly dal‰í dny a kaÏd˘
den zdrÏení ve v˘sledku znamenal posun na
osvitu a zme‰kali jsme i termín v tiskárnû.
Omlouváme se v‰em organizátorÛm
akcí, ale i Vám, na‰im mil˘m ãtenáﬁÛm,

Práce na dálniãním obchvatu Plznû pokraãují.
Tunelem na trase Rozvadov – Praha by první auta
mûla projet je‰tû do konce roku.
– Mat –

VLAKOVÉ V¯LETY KOMISE
DÒCHODCÒ ·KODA PLZE≈
27. 4. 2006 (ãtvrtek)
Náv‰tûva Prahy – televizní vûÏ – Vítkov a
dal‰í dle dohody – sraz na Hlav. nádraÏí v
7.30 hod., odjezd 8.06 hod., návrat 17.56
hod. Jedeme na zpáteãní jízdenku – cena
77,- Kã.
Poznámka:
1. Vlakové v˘lety budou realizovány pﬁi
min. poãtu úãastníkÛ – 10 osob.
2. Dal‰í podrobnûj‰í informace
v komisi dÛchodcÛ ·KODA PlzeÀ,
Tylova ul. 57, tel.: 32 956
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• Prodám ﬁadov˘ RD ve St. Plzenci, 5 + 1, 2x
WC, cel˘ podsklepen˘, topení na TP i plyn,
skleník, bazén. Cena 3.100.000 Kã. Tel.: 377
966 040, 608 741 711.
• Koupím star‰í RD ve St. Plzenci do 1 mil. Kã,
spûchá. Tel.: 605 269 048.
• Hledám pronájem garáÏe ve St. Plzenci, nejlépe v okolí námûstí, dlouhodobû, spûchá. Dûkuji. Tel.: 602 110 743.

KAMENICTVÍ
Sutnar a Rappl, s.r.o.,
pﬁijme na pozici:
dûlník v kamenické v˘robû
PoÏadavky:
• vyuãen • dobr˘ zdravotní stav • praxe
v oboru v˘hodou
Kontakt:
Sládkova 1303, 332 02 Star˘ Plzenec
Tel.: 603 581 407

• Prodám barevn˘ televizor, funkãní, za 2000,Kã. Veãer, tel.: 377 965 349.
• Prodám dvû horská kola (chlapecká), i jednotlivû, na vûk asi od 6 let, cena dohodou. Tel.:
377 965 193, 776 143 149.
• Douãím, pﬁipravím na zkou‰ky na stﬁední
‰koly ãesk˘ jazyk a francouzsk˘ jazyk. Tel.:
775 399 447.

PRODEJ PALIV
Ladislav Hájek
Star˘ Plzenec

ST¤ÍBRSKÉ PEKA¤STVÍ
otevﬁelo novou prodejnu peãiva
a sladk˘ch v˘robkÛ ve Starém Plzenci
Masarykovo nám. 72 (zastávka MHD)
Po – Pá
So
Ne

6.00 – 17.00
7.00 – 10.30
13.00 – 16.30

Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU

MASÁÎE
Jaroslava Patoãková
Star˘ Plzenec – sokolovna
Pravidelnou masáÏí proti bolestem zad, hlavy,
krãní páteﬁe
• Dobíjím pozitivní energii
• BaÀková masáÏ, baÀkování (ãásteãné odstraÀování celulitidy a tukov˘ch bunûk baÀkováním)
• Reflexní masáÏ chodidel
• Po dohodû i pﬁijedu za Vámi
Informace a objednávky na tel.: 774 885 774

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
Úãetní spoleãnost CONTO, s.r.o.,
K Lomu 936, Star˘ Plzenec

hledá samostatnou úãetní
na pln˘, pﬁípadnû zkrácen˘
prac. úvazek.
Struãn˘ Ïivotopis zasílejte na e-mail:
michal-conto@razdva.cz, informace
na tel.: 777 232 355

