KVùTEN 2006

SLOVO ÚVODEM

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Pro Základní umûleckou ‰kolu ve Starém
Plzenci nastává období dlouho oãekávan˘ch
stavebních úprav v objektu Lidového domu,
kde ‰kola sídlí. Cesta k realizaci roz‰íﬁení prostor pro umûleckou v˘uku ve Starém Plzenci
nebyla jednoduchá ani krátká a ani souãasn˘
stav pﬁíprav stavby se je‰tû zcela neobejde bez
novû se vynoﬁujících otázek a problémÛ.
Podnûtem ke hledání moÏností, jak získat
vût‰í prostory pro práci ZU·, byla dlouhodobá
tísnivá situace v zaji‰Èování provozu i v˘uky
ve stávajících prostorech. V˘tvarn˘ obor ‰koly,
kter˘ patﬁí k nejlep‰ím v PlzeÀském kraji, se
tísní v jedné uãebnû, kde se realizují v‰echny
vyuãované v˘tvarné techniky. Hudební obor
má problém sladit svÛj sloÏit˘ rozvrh, závisl˘
na dojíÏdûní ÏákÛ a na kombinacích pﬁi vytváﬁení rÛzn˘ch skupin nástrojÛ, s omezen˘m
poãtem tﬁíd. Je-li potﬁeba nûkteré hodiny pﬁesunout na jin˘ ãas, není jiÏ ãasto k dispozici
Ïádná volná uãebna. Folklórní soubor Úslaváãek musí zkou‰et v sokolovnû na námûstí, znamená to v‰ak neustálé pﬁemísÈování nástrojÛ,
krojÛ, notov˘ch materiálÛ atd. Po celou dobu
âíslo úãtu veﬁejné sbírky na hrad Radyni
30015-725643329/0800.
Stav konta 65.511,- Kã

míst a to je v pﬁíkrém rozporu s trendem úbytku ÏákÛ a státem vynucen˘m zmen‰ováním
pedagogick˘ch kolektivÛ. Díky pomoci Regionální rozvojové agentury PlzeÀského kraje se
v‰ak podaﬁilo vytvoﬁit takovou formu Ïádosti
a podkladÛ, aby bylo moÏno Ïádat o peníze ze
státního rozpoãtu. Díky podpoﬁe zastupitelstva
mûsta, pﬁispûní p. starosty Pavla Kondra
a pomoci paní poslankynû Mgr. Ivany Levé
pak poslanecká snûmovna Ïádanou dotaci
mûstu Star˘ Plzenec pﬁidûlila. Mûsto se také
muselo zavázat, Ïe doplní ze svého rozpoãtu
pﬁedepsanou ãást investiãních prostﬁedkÛ.
Bûhem celého maratónu získávání penûz
probíhalo zpracovávání detailního stavebního
projektu p. ing. Jiﬁím Kodalíkem. Byly zaji‰tûny v‰echny související náleÏitosti (napﬁ. statika, elektrické rozvody, plyn, voda, bezpeãnost,
hygiena, poÏární zabezpeãení) jejichÏ vypracování trvá velmi dlouhou dobu. Náklady na
projekt byly hrazeny z investiãního fondu
‰koly. V souãasné dobû probíhá v˘bûrové ﬁízení na stavební firmu, která vestavby bude reaexistence ‰koly v právní subjektivitû (od
lizovat, je také vyﬁízena Ïádost o stavební
1.7.2000) nemá ‰kola samostatnou kanceláﬁ,
povolení. Nejnovûji se ﬁe‰í otázka zmûny protakÏe v‰echny úﬁední, úãetní, personální
jektu v oblasti vytápûní v‰ech prostor z novû
a organizaãní záleÏitosti se vyﬁizují ve tﬁídách,
rekonstruované kotelny Lidového domu, která
kde se v‰ak také vyuãuje.
tak bude slouÏit v‰em uÏivatelÛm (sál, restauV‰echny tyto skuteãnosti vedly k úvaze rozrace, prostory ZU·).
‰íﬁit prostory ‰koly o pÛdní vestavbu, kde se
Na‰ím zámûrem je zaãít první práce bûhem
velmi dobﬁe dají umístit dva v˘tvarné ateliery
ãervna tak, aby nebyl naru‰en závûr ‰kolního
(práce s papírem a práce s hlínou) a je‰tû se
roku (práce pﬁístupné zvenãí
najde místo pro jednu vût‰í
budovy), bûhem letních prázduãebnu ke zkou‰kám souborÛ
nin pak probûhnou hlavní staa také pro práci literárnû-dramavební zásahy (schodi‰tû, vstuptického oboru. Stávající v˘tvarní hala, pﬁíslu‰enství atd.) tak,
nou tﬁídu lze rozdûlit na dvû
aby hrubá stavba byla dokonmen‰í místnosti – novou hudebãena do zaãátku záﬁí. Zaﬁizovat
ní uãebnu a kanceláﬁ úãetní
nové prostory budeme postupa administrativní pracovnice.
nû podle finanãních moÏností
Îádné jiné prostory pﬁed
bûhem podzimu.
tﬁemi lety, kdy zaãala systemaâasto se ve Starém Plzenci
tická pﬁíprava celého projektu,
objevuje otázka, proã ZU·ka
nebyly ve Starém Plzenci k disneodejde do budovy Z· na
¤editel ZU· Miloslav Esterle.
pozici a nemohli jsme s nimi ve
Malé Stranû, která bude pravdûsv˘ch úvahách poãítat. V první fázi pﬁípravy
podobnû od ãervence uprázdnûna. Tato skuteãjsme zkou‰eli získat finanãní prostﬁedky
nost byla oznámena veﬁejnosti teprve letos
z evropsk˘ch fondÛ, byly pﬁipraveny ideové
v zimû, tedy v dobû, kdy pﬁípravy pﬁístavby
studie a zámûry pﬁístavby. Pﬁi jednáních v‰ak
Lidového domu byly po nûkolikaletém úsilí
bylo zji‰tûno, Ïe investiãní „evropské peníze“
témûﬁ dokonãeny.
(Dokonãení na str. 11)
jsou vázány na vznik a zachování pracovních
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Informace ze 7. schÛze RM konané
dne 27. bﬁezna 2006
RM vzala na vûdomí Ïádost ﬁeditelky M·
Star˘ Plzenec o ﬁe‰ení nezbytn˘ch úprav
v kuchyni M· v termínu od 17. 7. do 18. 8. 2006.
RM souhlasila
• na Ïádost Pavla Kadlece s instalací tûlesa
veﬁejného osvûtlení uprostﬁed Jiráskovy ulice;
• na Ïádost Petra Kohouta s doãasn˘m uloÏením stavební suti v Hollmanovû ulici s podmínkou, Ïe suÈ Ïadatel odstraní na vlastní
náklady nejdéle do konce záﬁí 2006.
RM schválila
• uzavﬁení smluv o zpûtném odbûru pouÏit˘ch svûteln˘ch zdrojÛ a elektrozaﬁízení se
spoleãnostmi EKOLAMP s.r.o. a ASEKOL
s.r.o.;
• rozdûlení finanãních pﬁíspûvkÛ mûsta
v roce 2006 veﬁejnû prospû‰n˘m organizacím
ve mûstû;
• uzavﬁení smlouvy o budoucí smlouvû
o zﬁízení vûcného bﬁemene se státní organizací Správa Ïelezniãní dopravní cesty, jejímÏ
pﬁedmûtem je závazek státní organizace zﬁídit
mûstu vûcné bﬁemeno strpûní vedení a provozování kanalizace na pozemcích ve vlastnictví
státu v k.ú. Sedlec.
RM nesouhlasila s prominutím místního
poplatku za likvidaci komunálních odpadÛ
Jaroslavû TÛmové a Lence Kasalové, kde trvá
na svém pÛvodním rozhodnutí o sníÏení
poplatku na polovinu.
RM uloÏila
• starostovi projednat s ﬁeditelkou M· moÏnost zmûny kuchynû M· na v˘dejnu jídel;
• stavebnímu technikovi provûﬁit moÏnost
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osazení znaãky „PrÛjezd zakázán“ v ãásti Kollárovy ulice mezi ulicemi Sládkova a Mikolá‰e Al‰e;
• odboru ÎP MûÚ projednat s âesk˘m
rybáﬁsk˘m svazem a odborem ÎP Magistrátu
mûsta Plznû Ïádost Leopolda Hanzlovského
o nav˘‰ení odbûru vody pro malou vodní elektrárnu u Sedleck˘ch rybníkÛ.

Informace z 8. schÛze RM konané
dne 10. dubna 2006
vzala na vûdomí

• záznamy o úrazech ÏákÛ Z· Star˘ Plzenec;
• rozhodnutí krajského úﬁadu o vydání pﬁedchozího souhlasu Václavu Vokáãovi a Janu
Bure‰ovi k paleontologickému v˘zkumu
v pﬁírodní památce âerná stráÀ v k.ú. Star˘
Plzenec;
• stíÏnost obãanÛ Bezruãovy ulice proti uzavﬁení ‰tûnovické silnice a s tím související
dopravní pﬁetíÏenosti Bezruãovy ulice;
• Ïádosti Michala Hru‰ky a Karla Grulicha
o prodej stavebních parcel ve mûstû.

• s trasou závodu horsk˘ch kol ·KODABIKE
v lese kolem Radynû dne 29.4.2006 za podmínky souhlasu orgánu státní správy lesÛ;
• s prodejem pozemku p.ã. 237/145 v chatové lokalitû V Cihelnû v Sedlci Michalu Koptíkovi za cenu 450,- Kã/m2;
• s pronájmem ãásti pozemku p.ã. 455/33 ve
·tûnovické ulici Ilonû Uhrové;
• s prominutím místního poplatku za likvidaci komunálních odpadÛ v roce 2006 manÏelÛm Novotn˘m a Janû Mildové.
RM nesouhlasila
• se zru‰ením v˘povûdi nájmu ãásti pozemku p.ã. 436/3 v k.ú. Star˘ Plzenec Franti‰ku
Krátkému;
• s prominutím místního poplatku za likvidaci odpadÛ v roce 2006 ZdeÀce Cvrkové
a Ing. Davidu Hiclovi;
• s udûlením v˘jimky ZO KSâM Star˘
Plzenec ze stanoven˘ch závazn˘ch pravidel
pro uÏívání zasedacích místností MûÚ.
RM uloÏila
• na základû petice obãanÛ útvaru údrÏby
mûsta upravit komunikace vãetnû chodníkÛ
v ulicích Mikolá‰e Al‰e a pﬁilehl˘ch do provozuschopného stavu;
• K-Centru zpracovat Ïádost o zaﬁazení kos-

POZVÁNKA

Vodárny a.s. PlzeÀ a mûsto Star˘ Plzenec zvou v‰echny zájemce dne 27. kvûtna 2006 (sobota) na den otevﬁen˘ch dveﬁí na âistiãce odpadních vod ve Starém Plzenci. První prohlídka s prÛvodcem se uskuteãní
v 9.00 hodin a druhá v 10.30 hodin. Pﬁístup do âOV je od viaduktu âD Luãní ulicí. Pﬁijìte, budete vítáni.

RM souhlasila

• s instalací tûles veﬁejného osvûtlení v ulicích Dobrovského a 28.ﬁíjna;
• s pronájmem uvolnûn˘ch nebytov˘ch prostor v domû ãp. 138 ve Smetanovû ulici
Obãanskému sdruÏení HÛrka a Radynû za
symbolické nájemné za podmínky, Ïe umoÏní
pouÏívat uvedené prostory i ostatním spoleãensk˘m organizacím se sídlem na území
mûsta a ve‰keré náklady spojené s pronájmem
vãetnû drobn˘ch oprav a údrÏby nebudou hrazeny z rozpoãtu mûsta;

tela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci
do programu záchrany architektonického
dûdictví na rok 2007;
• ke stíÏnosti ZdeÀka Vacíka stavebnímu
technikovi provûﬁit neoprávnûné uÏívání
veﬁejného prostranství ve Smrkové ulici obãany k soukrom˘m úãelÛm;
• Bytovému hospodáﬁství Star˘ Plzenec
vypovûdût pronájem nebytov˘ch prostorÛ
v budovû ãp. 1082 v RadyÀské ulici z dÛvodu
stavebního záboru dotãené budovy rekonstrukcí areálu základní ‰koly.
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OZNÁMENÍ
o dobû a místû konání voleb do Parlamentu âR
Starosta mûsta Star˘ Plzenec podle § 15 odst. 1 zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu âR a o zmûnû a doplnûní
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
oznamuje:
1. Volby do Parlamentu âR se uskuteãní
dne 2. ãervna 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 3. ãervna 2006 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Parlamentu âR
ve volebním okrsku ã. 1 - „Mûsteãko“ je volební místnost v budovû MûÚ ve Smetanovû ulici ãp. 932 pro voliãe, kteﬁí jsou
pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu v ulicích
Akátová
Baslova
Bezruãova
BroÏíkova
Ha‰kanova
Husova
Javorová
Jiráskova
ÎiÏkova

Kozinova
Krátká
Lipová
Luãní
Mánesova
Masarykovo nám.
NádraÏní
Na Klínu

Nerudova
Palackého
Ra‰ínova
Smetanova
Sv. âecha
·tûnovická
Topolová
Vrchlického

ve volebním okrsku ã. 2 - „Vilová âtvrÈ - levá ãást“ je volební místnost v budovû Základní ‰koly na Masarykovû námûstí ãp. 54
pro voliãe, kteﬁí jsou pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu v ulicích
B. Nûmcové
Dobrovského
Dr. Bene‰e
El. Krásnohorské
Gorkého
Hálkova

Havlenova
Karoliny Svûtlé
Kollárova
Mikolá‰e Al‰e (ãást)
Náprstkova
Nepomucká ul.

Sládkova
Tomá‰kova
U Pﬁírodního divadla
U ·imicÛ
V˘rovna
28. ﬁíjna

ve volebním okrsku ã. 3 - „Vilová âtvrÈ - pravá ãást“ je volební místnost v budovû Základní ‰koly na Masarykovû námûstí
ãp. 54 pro voliãe, kteﬁí jsou pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu v ulicích
Andrej‰ky
âachna
âelakovského
Dvoﬁákova
Erbenova
Friãova
Habrmanova
Heydukova

Jedlová
Jetelová
Jungmannova
K Lomu
Kpt. Jaro‰e
Ke Hﬁi‰ti
Máchova
Májová

Modﬁínová
Pion˘rÛ
RadyÀská
Riegrova
Samota
Sladkovského
Smrková
Sportovní

ve volebním okrsku ã. 4 - „Malá Strana“ je volební místnost v budovû Základní ‰koly v Raisovû ulici ãp. 96
pro voliãe, kteﬁí jsou pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu v ulicích
Havlíãkova
Herejkova
Hollmanova
Hrad. PlzeÀského
Komenského

K Vykopávkám
Malostranské nám.
Podhradní
Pod HÛrkou
Raisova

Sudova
Tﬁebízského nám.
U Ml˘na
V. Kratochvíla

a ve volebním okrsku ã. 5 - „Sedlec“ je volební místnost v budovû Základní ‰koly v Sedlci ãp. 81 pro voliãe, kteﬁí jsou
pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu v ulicích
Ke Skalce
M. Al‰e (ãást)

Podskalí
Pod Tratí

U Sedlce

3. Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svoji totoÏnost a státní obãanství âeské republiky (obãansk˘m prÛkazem
nebo cestovním pasem âeské republiky). NeprokáÏe-li uvedené skuteãnosti stanoven˘mi doklady, nebude mu hlasování umoÏnûno.
4. Voliãi budou dodány 3 dny pﬁede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voliã mÛÏe obdrÏet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Pavel Kondr
starosta
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ZASTÁVKA Č. 5 – SEDLECKÉ ŽELEZÁRNY
KOLÉBKA ŠKODOVKY

Osada Sedlec u Starého Plzence se pﬁipomíná v historick˘ch pramenech jiÏ v roce 1266.
Její v˘znam v‰ak narÛstá aÏ v 16. stol., kdy se
dostává do majetku vladycké prÛbojné ‰lechty
KokoﬁovcÛ z Kokoﬁova, která zaãala v obci
podporovat rozvoj Ïelezáﬁství. VyuÏívala tak
v˘hodn˘ch podmínek dan˘ch pﬁírodním
bohatstvím okolí – hust˘mi lesy, ve kter˘ch se
pálilo dﬁevûné uhlí nutné pro tavbu Ïelezn˘ch
rud i loÏisek nerostÛ nezbytn˘ch v Ïelezáﬁství.
Tím byla v osadû zaloÏena Ïelezáﬁská tradice,
která se s nûkolika pﬁeru‰eními v 60. a 70.
létech 20.století udrÏovala do 27. listopadu
1975, kdy do‰lo k uzavﬁení slévárny a tímto
datem skonãila v Sedlci historie slévárenství.
První nepﬁímé zprávy o tavbû Ïeleza v Sedlci pocházejí z roku 1587 a 1592. Souãasnû byl
pﬁi huti vybudován i hamr na zpracování kujného Ïeleza. V roce 1596 byla pﬁistavena
k pÛvodnímu hamru i vysoká pec.
V roce 1710 byli nuceni zadluÏení Kokoﬁovci panství prodat, pﬁestoÏe huÈ prosperovala a roãnû vytavila 4.000 centn˘ﬁÛ surového
Ïeleza, ze kterého se vykovalo ve dvou hamrech 154 tisíc kilogramÛ zkujnûn˘ch v˘robkÛ.
âernínové z Chudenic, kteﬁí se stali nov˘mi
majiteli, zv˘‰ili prosperitu Ïelezáren. Kromû
litinov˘ch odlitkÛ nejrÛznûj‰ích druhÛ se
v Sedlci vyrábûly kotle, kamnovce, ml˘nské
ãepy, ale i bomby, granáty a dûlové koule.
V roce 1716 byla v˘roba roz‰íﬁena o le‰tírnu
dûlov˘ch koulí a kartáãov˘ch brokÛ.
âást prací v Ïelezárnû a dopravu surovin
z okolí museli v rámci sv˘ch robotních
povinností obstarávat okolní nevolníci ze
·Èáhlavského panství. Z té doby se také
dochovaly protesty a stíÏnosti plzeneck˘ch
sedlákÛ na neúmûrnou v˘‰i povinností, protoÏe se sv˘mi potahy museli do Ïelezáren
dojíÏdût aÏ tﬁikrát t˘dnû.
Dal‰í etapu v rozvoji Sedleck˘ch Ïelezáren pﬁedstavují noví majitelé – Wald‰teinové
(i Vald‰tejnové), kteﬁí zdûdili panství v roce
1816. Ti zaãali roz‰iﬁovat v˘robu jiÏ na skuteãnû prÛmyslov˘ch základech. Tak napﬁíklad v roce 1825 byl v Sedlci vyroben jeden
z prvních parních strojÛ v âechách, kter˘
mûl v˘kon dvû koÀské síly a byl urãen k ãerpání vody ve svatovojtû‰ském Ïeleznorudném dole ve Starém Plzenci. Souãasnû se
v Ïelezárnách odlévaly velmi kvalitní litinové v˘robky, nádobí i umûlecké plastiky,
vyváÏené do celé stﬁední Evropy. Pﬁitom
byly vyrobeny dva dal‰í parní stroje.

a vrtaãky, takÏe závod byl schopen zhotovit
i velmi sloÏité v˘robky. To umoÏnilo i roz‰íﬁení produkce a obohacení trhu o vodovodní
roury, litinová kamna a lité strojní souãástky.
Sedlecké Ïelezárny se tak dostaly co do velikosti a kapacity na první místo v tehdej‰ím
PlzeÀském kraji a na ‰esté místo v âechách
s roãní v˘robou 81 000 vídeÀsk˘ch centÛ Ïeleza. Na trh dodávaly ‰irok˘ sortiment v˘robkÛ,
figurální litinu, strojní souãásti ze Ïeleza,
zinku, bronzu, mûdi a mosazi, parní stroje
a velká tlaková ãerpadla.
Znaãné odbyti‰tû pro sedlecké v˘robky
Areál továrny v roce 1870.
pﬁedstavovala nedaleká PlzeÀ, která se rozrÛstala ve velké mûsto. Îelezárny se napﬁíklad
Vût‰ího rozsahu se doÏil Sedlec kolem
v˘znamnû podílely na mechanizaci zaﬁízení
roku 1850, kdy byl nov˘m majitelem celého
Mû‰Èanského pivovaru.
panství hrabû Christián z Wald‰teina (zemﬁel
V roce 1859 byla v Plzni zﬁízena poboãka
r. 1858). Za jeho éry byla postavena druhá
Sedleck˘ch Ïelezáren, kterou tehdej‰í vedoucí
vysoká pec.
a velk˘ odborník pan Belani pﬁivedl k velkéPrvní byla za v˘tahovou vûÏí, zvanou
mu rozkvûtu. V roce 1869 prodal hrabû
„kychtou“. Ta stojí v závodû dodnes a je
z Wald‰teina PlzeÀskou strojírnu svému inÏechránûnou technickou památkou. Druhá
n˘ru Emilu ·kodovi. Tato strojírna se stala
pec stála o nûco dál. Spojeny byly dﬁevûn˘m
kolébkou budoucích „·kodov˘ch závodÛ“.
mostem, po nûmÏ se dopravoval materiál do
V roce 1920 koupila Sedlecké Ïelezárny
v˘tahové vûÏe. Obû vysoké pece zde byly
PlzeÀská banka a hospodaﬁila v nich aÏ do
v provozu aÏ do roku 1878.
ledna 1949, kdy pﬁevzala sedleck˘ závod
„·kodovka“ a zaãlenila jej pod závod
Hutû. K 30. 9. 1953
byl ukonãen provoz
slévárny a slevaãi
byli pﬁevedeni do
Plznû. V lednu 1957
pﬁevzal delimitací
sedleck˘
provoz
podnik KERAMOS,
kter˘ od dubna 1957
znovu
zprovoznil
slévárnu. V roce
1959 byl KERAMOS zru‰en a sedlecká továrna byla
zaãlenûna pod StaTovárna byla nejen jedin˘m Ïivitelem v‰ech sedleck˘ch obãanÛ, ale na jejím dvoﬁe
vební stroje.
se odehrávaly i takové události, jakou bylo napﬁíklad rukování brancÛ.
V roce 1963 nebyly Stavební stroje schopny zajistit pracovní
·Èáhlavské nebo Wald‰teinské Ïelezárny
náplÀ jak pro slévárnu, tak pro strojírnu
v Sedlci (Excelenz Ernst Graf Waldsteinsche
a proto pﬁe‰el závod Sedlec ke KdyÀsk˘m
Stiahlauer Eisenwerke zu Sedletz bei Pilsestrojírnám, které zde vyrábûly hlavnû odlitky
netz) – tak se tehdy továrna naz˘vala – byly
a dílce pro textilní stroje. KdyÀské strojírny se
v˘znamn˘m podnikem nejen doma, ale
nesnaÏily o zlep‰ení pracovního prostﬁedí ani
i v zahraniãí, a to díky v˘born˘m v˘robkÛm
o obnovu strojního parku. V roce 1968 projei vysokou kvalifikaci sv˘ch dûlníkÛ. V˘robky
vil o provoz Sedlec zájem Okresní podnik
se vyváÏely do v‰ech ãástí Rakouska-Uhermístního prÛmyslu KOVO se sídlem ve Staska, na Balkán, do Turecka, Palestiny a jinam.
rém Plzenci. K podepsání delimitaãní dohody
V té dobû se hlavními dodavateli potﬁebné
do‰lo k 1. 1. 1969. V˘robní náplÀ v tomto
Ïelezné rudy stávají rudné doly mûsta Rokyobdobí byla velmi rÛznorodá. Zejména byly
can, protoÏe okolní malé ‰achty nebyly schopproslaveny odlitky ze ‰edé litiny, kovová okna
ny kr˘t svojí produkcí zv˘‰ené poÏadavky
a dveﬁe, ocelové radiátory, ruãní sekaãky na
Ïelezárny. Tato kuti‰tû se nacházela ve statrávu, ocelové konstrukce atd.
roplzeneck˘ch lesích Sutici a ve ‰Èáhlavském
V roce 1974 pﬁi jednání o budoucnosti podlese nad Rakovou. Pozdûji se Ïelezárny roz‰íniku KOVO bylo rozhodnuto státními orgány,
ﬁily o dal‰í hamry a vytváﬁela se i ﬁemeslná
Ïe závod Sedlec pﬁejde ke státnímu podniku
tradice horníkÛ a hutníkÛ, kde se zamûstnání
·KODA PlzeÀ. To se stalo k 1. lednu a Sedlec
dûdilo z otcÛ na syny. V Sedlci tak vyrÛstaly
byl pﬁiãlenûn k Elektrotechnickému závodu
celé generace zku‰en˘ch dûlníkÛ, na jejichÏ
v Doudlevcích jako provoz 83. Dne 27. listoodbornosti se v 19. stol. zaloÏila i skuteãnû
padu 1975 do‰lo k uzavﬁení slévárny a tímto
prÛmyslová v˘roba. Zv˘‰ila se kapacita slédatem skonãila v Sedlci historie slévárenství.
várny a dílny na zpracování kovÛ zaãaly pouZa pÛsobení ·KODY PlzeÀ v Sedlci do‰lo
Ïívat první jeﬁáby a soustruhy, hoblovky
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k pﬁechodu na elektrotechnickou v˘robu, kde
hlavní v˘robní ãinností se stala v˘roba odpojovaãÛ. Do‰lo rovnûÏ k podstatnému vylep‰ení celého areálu a k v˘stavbû nov˘ch objektÛ
(dvojlodní hala, sklad „Tesko“, vypanelování
celého areálu, vybudování ãistírny odpadních
vod atd). V roce 1989 – 1990 do‰lo ve
·KODù PlzeÀ k rÛzn˘m organizaãním zmûnám a do‰lo i k novému pohledu na hospodáﬁsk˘ rozvoj vãetnû moÏné spolupráce se zahraniãními firmami. Jednou z prvních spoluprací
se zahraniãím v rámci ·KODY PlzeÀ bylo
vybudování pracovi‰tû na v˘robu uhlíkov˘ch
kartáãÛ s firmou Ringsdorff Werke GmbH
z Bonnu v roce 1991. Rok 1992 byl ve znamení dal‰ích organizaãních zmûn. Elektrotechnick˘ závod v Doudlevcích zaloÏil samostatnou podnikatelskou jednotku v rámci
·KODA PlzeÀ, do které nebyl zaãlenûn sedleck˘ provoz a ·KODA PlzeÀ ztratila o podnikání v Sedlci i v ostatních takzvan˘ch venkovsk˘ch provozech zájem.
K 1. 1. 1993 byl provoz Sedlec transformován na soukromou spoleãnost SERW. Zámûrem vedení spoleãnosti bylo zachovat v sedlecké továrnû v˘robní ãinnost a zabezpeãit
práci místním i dojíÏdûjícím zamûstnancÛm.
V˘roba pﬁístrojÛ VVN 72 – 420 kV zÛstala
jako hlavní v˘robní program zachována.
Vzhledem k tomu, Ïe v‰ak jiÏ nesmûla b˘t
provádûna podle v˘kresové dokumentace
·KODA, bylo nutno vyvinout pﬁístroje nové,
vlastní konstrukce. Tento úkol se povedlo pod
vedením zku‰en˘ch konstruktérÛ splnit
a navíc do‰lo k podstatnému roz‰íﬁení v˘robního programu VVN.
Hlavním pﬁedmûtem podnikání se staly
v˘voj, v˘roba a instalace elektrick˘ch strojÛ
a pﬁístrojÛ vysokého a velmi vysokého napûtí.
Cílem je vyrábût pﬁístroje na velmi dobré
technické úrovni, splÀující v‰echny parametry
podle norem âSN a IEC, srovnatelné s pﬁedními svûtov˘mi v˘robci. Nezbytností je rychle reagovat na potﬁeby odbûratelÛ a dodrÏovat
dodací lhÛty.
SERW zapoãal vyrábût a dodávat i odpojovaãe noÏové, sklápûcí a pantografové, ãímÏ se
zaﬁadil po bok nejlep‰ích v˘robcÛ odpojovaãÛ

Na Va‰e dotazy odpovídá JUDr. Petra Lindová, advokátka v Plzni, Barrandova 19,
http://advokatka.vplzni.cz, tel. 377 455 401
I.
Otázka (Marie S):
Jak mÛÏe b˘t drah˘ soudní spor? Kdo hradí
jaké náklady? Jak se v˘sledek soudní pﬁe projeví na vypoﬁádání nákladÛ ﬁízení?
Odpovûì:
Vámi poloÏené otázky si klade asi kaÏd˘, kdo
zvaÏuje, zda ﬁe‰it záleÏitost soudní cestou.
Cílem tohoto ãlánku (kter˘ je pro svou obsáhlost rozdûlen do tohoto a následujícího ãísla
RadyÀsk˘ch listÛ) je popsat obecné principy,
podle kter˘ch se vypoﬁádání mezi stranami
sporu a jejich právními zástupci ﬁídí.
Problematika je ﬁe‰ena v následujících právních pﬁedpisech:
1. Zákon ã. 99/1963 Sb. obãansk˘ soudní
ﬁád, zejména ust. § 137-151a
2. Zákon ã. 85/1996 Sb. o advokacii, zejména ust. § 22-23a
3. Vyhlá‰ka Ministerstva spravedlnosti ã.
484/2000 Sb. o pau‰ální sazbû v˘‰e odmûny za
zastupování úãastníka advokátem nebo notáﬁem pﬁi rozhodování o náhradû nákladÛ
v obãanském soudním ﬁízení
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v Evropû. Podaﬁilo se navázat kontakt se
v‰emi tuzemsk˘mi odbûrateli tj. s ãesk˘mi
energetick˘mi závody, regionálními energetick˘mi podniky i rozhodujícími projekãními
organizacemi a hlavními montáÏními podniky.
Daﬁí se vyváÏet v˘robky na Slovensko,
v malém rozsahu dodává spoleãnost „malé“
odpojovaãe do Egypta a ND na „olejáky“ do
Polska.
Od roku 1994 se vyrábí odpojovaãe vlastní
konstrukce, odzkou‰ené ve státní zku‰ebnû
v Bûchovicích. O dobré technické úrovni
v˘robkÛ svûdãí zaﬁazení pantografového
odpojovaãe do galerie technick˘ch inovací,
uvedené pﬁi pﬁíleÏitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brnû. V témÏe roce do‰lo
po dohodû mezi spoleãnostmi SERW
a RINGSDORFF k zaloÏení spoleãného podniku SERW-CARBON. Náplní práce tohoto
podniku zÛstala v˘roba uhlíkov˘ch kartáãÛ
a rÛzn˘ch komponentÛ z grafitu.
V roce 1994, kdy se zapoãal vlastní v˘rob-

Z pÛvodních hal Ïelezáren se dodnes zachovala
typická vûÏovitá stavba kychty, na které je pﬁipevnûn
litinov˘ znak Vald‰tejnÛ, obestavûná empirovou
halou. Oba objekty jsou památkovû chránûny jako
doklad poãátkÛ vzniku prÛmyslu na na‰em území.
Vzhled továrny se postupnû mûnil. Podaﬁilo se
opravit nûkolik objektÛ a provedla se plynofikace
areálu. Dal‰í akcí bylo vybudování nové vrátnice,
úprava parkovi‰tû osobních automobilÛ a zprovoznûní galvanovny. Dosavadní v˘voj spoleãnosti lze
zatím hodnotit kladnû. Pro budoucí období je pracovní náplÀ zaji‰tûna v uspokojivém objemu.

ní program, mûla spoleãnost SERW 160
zamûstnancÛ. Bylo vyrobeno zboÏí za 73 mil.
Kã vãetnû stﬁediska uhlíkov˘ch kartáãÛ.
V roce 1996 do‰lo k dal‰ímu dÛleÏitému
kroku spoleãnosti SERW. Firma roz‰íﬁila

4. Vyhlá‰ka Ministerstva spravedlnosti
ã. 177/1996 Sb. (advokátní tarif)
5. Zákon ã. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích
Je tﬁeba od sebe odli‰it vlastní náklady na
právní pomoc (to, co klient platí svému advokátovi ãi soudu nebo tﬁetím subjektÛm) od
náhrady nákladÛ ﬁízení, o které soud rozhodne
na konci sporu zpravidla podle úspûchu stran ve
vûci a kterou platí jedna strana soudního ﬁízení
(zpravidla ten, kdo spor prohrál) stranû druhé.
V˘‰e tûchto ãástek nemusí b˘t zdaleka stejné.
A. Náklady ﬁízení kaÏdé ze stran soudního sporu
V˘‰e odmûny za práci advokáta a její zálohování klientem záleÏí v˘hradnû na dohodû klienta s advokátem, která zpravidla b˘vá uzavﬁena
na zaãátku spolupráce na vûci. Je moÏné
domluvit pevnou ãástku za cel˘ spor, odmûnu
stanovenou podle hodin práce advokáta nebo
podle vykonan˘ch úkonÛ právní pomoci (za
úkony se povaÏuje napﬁíklad pﬁevzetí vûci,
sepis Ïaloby, úãast u jednání soudu, písemné
podání (vyjádﬁení) adresované soudu, odvolání,
jednání s protistranou atd.) Pﬁednost má odmûna smluvní, jejíÏ v˘‰e mÛÏe záleÏet nejen na
obtíÏnosti sporu, ale i na odbornosti ãi renomé
advokátní kanceláﬁe, pﬁed odmûnou tzv. mimosmluvní, která se pouÏije v pﬁípadû, Ïe nedo‰lo

v˘robní program o novû vyvinuté pﬁístroje
VN, a sice o odpojovaãe 3,6 kV – 38,5 kV
vnitﬁního a venkovního provedení. O zdaﬁilé
konstrukci tûchto pﬁístrojÛ hovoﬁí i fakt, Ïe si
okamÏitû na‰ly cestu k tuzemsk˘m zákazníkÛm. Byly expedovány i na stavby v Egyptû.
V roce 1997 prodal SERW svÛj obchodní
podíl ve spoleãném podniku SERWCARBON a vznikla tak samostatná spoleãnost SGL Carbon.
Mat
(pouÏito dokumentÛ K-Centra
a www.serw.cz)

k dohodû o odmûnû advokáta. Tato mimosmluvní odmûna by pak byla urãena podle
vyhlá‰ky MS ã. 177/1996 Sb. a vycházela by
z hodnoty pﬁedmûtu sporu a z poãtu proveden˘ch úkonÛ.
Kromû odmûny za práci svého zástupce hradí
klient i hotové v˘daje, spojené se sporem, které
mohou b˘t pﬁedstavovány náklady na znalecké
posudky, kopírování, po‰tovné, cestovné advokáta a podobnû.
Nákladem soudního sporu je i soudní poplatek, kter˘ se platí soudu zejména pﬁi podání
Ïaloby ãi podání odvolání. Jeho v˘‰e je stanovena zákonem ã. 549/1991 Sb. a napﬁíklad
u Ïaloby o finanãní plnûní ãiní 4% z Ïalované
ãástky, minimálnû 600,- Kã, u Ïaloby o v˘povûì z nájmu bytu ãi o vyklizení ãiní 1000,- Kã,
u Ïaloby o rozvod manÏelství ãiní 1000,- Kã,
ﬁízení ohlednû pomûrÛ nezl. dûtí je od soudního
poplatku osvobozeno.
Dokonãení v pﬁí‰tím ãísle.
Va‰e dotazy z právní oblasti mÛÏete adresovat redakci, budou podle moÏnosti postupnû zodpovûzeny v dal‰ích vydáních RadyÀsk˘ch listÛ.
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Hrad RADYNù: Otevﬁeno So, Ne a svátky od 10 do 18 hodin.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: Otevﬁena dle dojednání na tel. 377 965 068.
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
2. 5. 2006 (sobota) „LETEM SVùTEM“
Fotografie a obrazy Lubomíra Hauera
V˘stava k Ïivotnímu jubileu autora
Místo: Staroplzenecká galerie
V˘stava potrvá od 2.5. – 31.5. 2006
Otevﬁeno: Po, St 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út, ât 9.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Pá
zavﬁeno
Poﬁadatel: K-Centrum
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068
3. 5. 2006 (stﬁeda) KONCERT STUDENTÒ KLAVÍRNÍHO
A HOUSLOVÉHO ODDùLENÍ KONZERVATO¤E V PLZNI
Místo: obﬁadní síÀ radnice
âas: 18.00 hod
Poﬁadatel: ZU· Star˘ Plzenec
Kontakt: 377 966 700

4. 5. 2006 (ãtvrtek)
SLAVNOSTNÍ POLOÎENÍ VùNCÒ
A KYTIC K PAMÁTNÍKÒM PADL¯CH
Pietní akt k oslavám 61. v˘roãí konce II.svûtové války v Evropû
Zahájení v 16.00 hod u pomníku obûtem válek a památníku
americké armádû na námûstí ve Starém Plzenci slavnostním
projevem pﬁedstavitelÛ mûsta a dal‰ích hostÛ.
16.30 hod poloÏení kytice u pamûtní desky V. Kratochvíla na
Malé Stranû
17.00 hod pietní akt u památníkÛ v Sedlci

5. 5. 2006 (pátek) CONVOY OF
REMEMBRANCE 1945
Slavnostní pﬁivítání u nádraÏí âD za pﬁítomnosti pﬁedstavitelÛ mûsta.
Pﬁíjezd: 9.45 hod
Poﬁadatel: Military Car Club – PlzeÀ
Kontakt: Rudolf Bayer
Tel.: 777 740 240

P¤EHLED KONCERTÒ ZU· STAR¯ PLZENEC
vás dovoluje pozvat na absolventské koncerty
sv˘ch ÏákÛ
ãtvrtek 4. kvûtna 2006 -

Koncert ÏákÛ ZU· Star˘ Plzenec
(sálek ZU· na Malé Stranû –
16.30 hodin)

úter˘ 23. kvûtna 2006 -

Koncert ÏákÛ ZU· Star˘ Plzenec
(obﬁadní síÀ staroplzenecké radnice – 16.30 hodin)

úter˘ 6. ãervna 2006 -

Spoleãn˘ koncert ZU·
jiÏního PlzeÀska
(Masné krámy v Plzni – 16.30
hodin)

stﬁeda 14. ãervna 2006 -

Koncert absolventÛ ZU· (první)
(obﬁadní síÀ staroplzenecké radnice – 18.00 hodin)

stﬁeda 21. ãervna 2006 -

Koncert absolventÛ ZU· (druh˘)
(obﬁadní síÀ staroplzenecké radnice – 18.00 hodin)
J. Esterlová

Lubomír Hauer (* 8. 5. 1946)
PÛvodním povoláním stavební technik. Po 10 letech soukromého podnikání ode‰el
v r. 2005 do pﬁedãasného starobního dÛchodu.
Fotografování se stalo jeho koníãkem aÏ po r. 1989. S moÏností cestovat objevil i moÏnost dûlat klasické snímky z dovolené s „umûleck˘m pﬁístupem“.
Od fotografování není daleko k malování. Tato záliba jej ovládla aÏ v posledních dvou
letech. V souãasné dobû napﬁ. nav‰tûvuje kurs kresby u profesora akademického malíﬁe
Borise JirkÛ.

5. – 26. 5. 2006 VYSTAVENÍ KRONIKY MùSTA STARÉHO PLZENCE
A SEDLCE ZA ROK 2005
Na závûr doprovodná akce:
22.-26. 5. V˘stava kronik obecních, ‰kolních, spolkov˘ch a rodinn˘ch od nejstar‰ích dob po souãasnost
Místo: K-Centrum – Staroplzenecká galerie
Otevﬁeno: Po, St 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út, ât 9.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Pá
zavﬁeno
Poﬁadatel: K-Centrum
Kontakt: Helena Matasová
info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068
6. 5. (sobota) VI. roãník PLZENECKÉ PADESÁTKY
Dálkov˘ pochod pro pû‰í i cyklisty
Start i cíl v areálu sokolovny na námûstí ve Starém Plzenci
KilometráÏ: 10, 18, 30 a 50 km
Start: 6.00 – 10.00 hod
Poﬁadatel: TJ Sokol Star˘ Plzenec
Kontakt: Helena Matasová
info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068
10. 5. 2006 (stﬁeda) AMERICKÉ JARO
„Amerika známá i neznámá“
Pﬁedná‰ka paní Jiﬁiny Rybáãkové, redaktorky, publicistky, nositelka titulu Master
of Arts na Univerzitû Rutgers
Národní parky USA a Kanady
Promítání filmu - DVD/âj 40 minut
Místo: restaurace Na Jízdárnû
âas:18 hodin
Poﬁadatel: K-Centrum ve spolupráci s American Center PlzeÀ, o.p.s.
Kontakt: Helena Matasová
info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068

Jiﬁina Rybáãková
Redaktorka, publicistka. Vystudovala Filozofickou fakultu UK, na jaﬁe 1968
byla mezi zakládajícími ãleny Klubu angaÏovan˘ch nestraníkÛ (KAN), v polovinû roku 1969 odjela do Francie a odtud do Spojen˘ch státÛ americk˘ch. Tam
nejdﬁív pracovala na Princetonské univerzitû, jako v˘zkumná asistentka, editorka a poté jako vedoucí latinsko-americk˘ch a ‰panûlsk˘ch sbírek princetonské univerzitní knihovny. V roce 1973 získala titul Master of Arts na Univerzitû Rutgers. Od konce 70. let externû spolupracovala s ﬁadou newyorsk˘ch
nakladatelství. Nejvût‰ím projektem v této dobû bylo sedmileté pÛsobení v
redakãním t˘mu tﬁináctisvazkové encyklopedie o stﬁedovûku, Dictionary of the
Middle Ages.
Krátce po pádu komunistického reÏimu v âeskoslovensku vydala kníÏku
Upheaval in Europe. Pﬁes ãtyﬁi roky byla v˘konnou ﬁeditelkou nadace American Czech-and-Slovak Education Fund (ACSEF), která udûlovala granty, fungovala jako kontaktní stﬁedisko a poslala do âeskoslovenska knihy a poãítaãe
v cenû asi 5 milionÛ dolarÛ. V roce 1993 se Jiﬁina Rybáãková pﬁestûhovala do
Prahy. Na jaﬁe 1996 vydala Ameriku v zrcadlech, encyklopedick˘ pﬁehled Spojen˘ch státÛ oÏiven˘ osobními postﬁehy, a zaãala pracovat v nakladatelství
Albatros jako odpovûdná redaktorka ãeského pﬁekladu Tematické encyklopedie
Larousse. Od roku 1997 pí‰e „Mal˘ dopis z Prahy“ do krajanského newyorského ãtrnáctidenníku Americké listy. V prosinci 2004 vydala svou nejnovûj‰í
kníÏku, Svût zvan˘ Amerika.
13. 5. 2006 (sobota) „MÁJOVÁ VESELICE“
Hraje: Sedmihorka
Místo: areál SDH Sedlec
âas: 14.00 hod
Poﬁadatelé: Hasiãi Sedlec s folklorním souborem Úslaváãek
26. – 28. 5. 2006 BAMBIRIÁDA V PLZNI
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HUDBA DOVEDE POHLADIT
OHLÉDNUTÍ ZA 21. SEZÓNOU KPH

Divadelní festival v Kﬁimicích otevﬁe letos opût Shakespearova komedie Sen noci svatojánské, která má
své nezastupitelné místo a patﬁí k nejoblíbenûj‰ím
inscenacím. Na archivním snímku je Radek Kozler
z divadla Jezírko v roli Klubka.

MILOVNÍKY DIVADLA
POTĚŠÍ FESTIVAL
Letos jiÏ po‰esté se zaãátkem ãervna uskuteãÀuje divadelní festival v Kﬁimicích, kter˘
garantuje a stál u samotného vzniku soubor
ãinohry PlzeÀského divadla Jezírko. Ve zdej‰ích interiérech zámeckého parku rodiny LobkowiczÛ si dávají milé dostaveníãko od roku
2001 zejména vyznavaãi Thálie.
AÏ usednete do hledi‰tû tohoto prvního
PlzeÀského pﬁírodního divadla v první ãervnov˘ pátek krátce po jedenadvacáté hodinû veãer,
d˘chne na vás pﬁíjemná atmosféra zahajovacího pﬁedstavení Shakespearovy rozverné komedie Sen noci svatojánské, která bude reprízovaná o víkendov˘ch dnech v sobotu 3. ãervna
a v nedûli 4. ãervna od 21 hodin za svitu mûsíce. Setkáte se s dÛvûrn˘mi postavami dûje ve
svûtû vil, skﬁítkÛ i dovádiv˘ch ﬁemeslníkÛ,
konãe nezbedn˘m pukem.
KaÏdopádnû na své si pﬁijdou diváci
v následujícím t˘dnu, kdy se pﬁed nimi otevﬁe
dal‰í znamenit˘ projekt, letos uÏ jubilejní pát˘
roãník, pod názvem Divadlo na zámku. Stﬁedem zájmu se jistû stane tradiãnû úvodní pﬁedstavení Jiráskovy Lucerny v pondûlí 5.ãervna
ve 21 hodin. Repríza pﬁedstavení se uskuteãní
v úter˘ 6.ãervna v reÏii J. Páry. Velké oblibû
publika se tû‰í lidovû báchorkov˘ pﬁíbûh od
ãeského klasika J.K. Tyla Hody div˘ch Ïen
aneb Strakonick˘ dudák. Tato inscenace bude
k vidûní ve stﬁedu 7. ãervna a následující den
veãer. Vrcholící tﬁi dny rozhodnû pobaví diváky Horníãkova lehká komedie Slamûn˘ klobouk, která se jiÏ vloni pﬁedstavila v premiéﬁe.
Letos tuto hru uvidíte v pátek, sobotu
a v nedûli, tj. od 9. do 11. ãervna, kdy VI. roãník divadelních slavností v Kﬁimicích bude
oficiálnû zakonãen – v tomto centru kultury,
které si mimo jiné letos pﬁipomínají 755. v˘roãí od první historické zmínky.
V pﬁí‰tím ãísle RL vám, milí ãtenáﬁi, pﬁineseme program v‰ech pﬁedstavení, která budou
uvedena na divadelním festivalu v Kﬁimicích.
Július Novák
PlzeÀské divadlo Jezírko
Tel.: 377 388 731

Dvacátá první hudební sezóna KPH 20052006 se pomalu ch˘lí ke konci. Na slavnostních podveãerech, které se konaly v obﬁadní
síni radnice, jsme se mohli setkat s vynikajícími koncertními umûlci a vyslechnout skladby
ãesk˘ch a svûtov˘ch hudebních autorÛ. V koncertní síni, ve kterou se pravidelnû jedenkrát za
mûsíc promûÀuje obﬁadní síÀ radnice, zaznûla
díla B. Smetany, A. Dvoﬁáka, B. MartinÛ,
L. Janáãka, W. A. Mozarta, L. Beethovena,
F. Chopina, F. Liszta, F. Schuberta, N. R. Korsakova. Ve v˘ãtu osobností bychom mohli
pokraãovat dal‰ími znám˘mi, ale i neznám˘mi
jmény, která nám ve sv˘ch repertoárech pﬁedstavují zejména mladí umûlci.
Do Starého Plzence zavítalo v této sezónû
mimo jiné âeské trio s vynikajícími hudebníky
Danou Vlachovou,Miroslavem Petrá‰em a Milanem Langerem, kvarteto MartinÛ s interprety
Lubomírem Havlákem, Petrem Matûjákem,
Janem Jí‰ou a Jitkou Vla‰ánkovou. Nelze opominout ani Ester Trio ve sloÏení Anna Veverková, Dominika Ho‰ková a Ester Godovská. Na
tomto veãeru rovnûÏ zaznûly ver‰e Jana Nerudy
v umûleckém podání Miroslava Kovaﬁíka.
RovnûÏ siln˘m záÏitkem byl veãer vûnovan˘
mlad˘m umûlcÛm Janû Voná‰kové-Novákové,
Václavu Voná‰kovi a Petru Novákovi.
Kromû jiÏ zmínûn˘ch umûlcÛ se na mimo-

ﬁádn˘ch koncertech pﬁedstavila ﬁada studentÛ
plzeÀské konzervatoﬁe – klavíristé, houslisté
i hráãi na dechové nástroje. Je zﬁejmé, Ïe nám
vyrÛstá nová generace hudebníkÛ. Dík patﬁí
nejen jejich profesorÛm, ale i uãitelÛm umûleck˘ch hudebních ‰kol, kteﬁí jiÏ v nejútlej‰ím
vûku v‰tûpují sv˘m ÏákÛm lásku k hudbû.
Podûkování patﬁí v neposlední ﬁadû i rodiãÛm.
Zásluhu na uskuteãnûní koncertÛ mají paní
L. Kotnauerová, J. Hrneãková a H. Matasová,
které jiÏ pro nás pﬁipravují novou koncertní
sezónu. (Tich˘m spoluorganizátorem v‰ech
koncertÛ KPH je pan M. Hrneãek – pozn. red.)
Vûﬁím, Ïe nov˘ 22. roãník pﬁiláká dal‰í
zájemce o váÏnou hudbu a mezi stálé náv‰tûvníky koncertÛ pﬁibudou i noví pﬁedplatitelé
a nebude se jiÏ opakovat leto‰ní pomûrnû malá
náv‰tûvnost, na které se podepsala dlouhá
a nelítostná zima.
Nová sezóna zaãne v záﬁí. Stát se ãlenem
Kruhu pﬁátel hudby mÛÏe kaÏd˘, staãí, kdyÏ si
zakoupí celoroãní abonentku v hodnotû 200
korun, studenti a dûti mají pﬁedplatné 70 korun.
Setkání s Ïivou hudbou je vÏdy záÏitkem
neskonalé úcty a pokory k umu, talentu a píli
mnoha generací skladatelÛ, nástrojaﬁÛ, ale pﬁedev‰ím hudebníkÛ, kteﬁí pﬁená‰ejí dílo v neopakovatelném provedení dál.
A. ·iková

Dne 28. bﬁezna hostila obﬁadní síÀ posluchaãe dechového oddûlení PlzeÀské konzervatoﬁe. Závûreãn˘ Trombónov˘ kvartet-Bukolické nálady si zahráli Daniel Baxa, Filip Misaﬁík, Jakub ·imáãek a Martin ·a‰ek, kter˘
k nám své „spoluÏáky“ pﬁivedl.
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VYCHÁZKA
EZOTERICKOU
STEZKOU
STAR¯ PLZENEC
S REGENERAâNÍM
CENTREM
HARMONIE PRAHA,
spojená s náv‰tûvou rotundy
a dal‰ích památn˘ch míst, se
uskuteãní v nedûli
21. kvûtna 2006.
Sraz úãastníkÛ v 10 hodin na
námûstí u kostela sv. Jana Kﬁtitele.
Pastelky, ãtvrtky a podloÏky
mÛÏete vzít s sebou.
âeká Vás:
• relaxaãní a meditaãní tvoﬁení
v pﬁírodû
• seznámení s knihou Automatická kresba v praxi
• náv‰tûva galerie
Srdeãnû zve
Eva Suttnerová
Centrum alternativní
péãe Star˘ Plzenec

Rodinné konstelace
energie rodinn˘ch systémÛ
a jejich harmonizace
v sobotu 6. kvûtna od 9.00 hodin.
Podrobnûj‰í informace
a pﬁihlá‰ky:
Vûra Îitková – terapeutka ERS
telefon: 607 556 413, e-mail:
ldblovice@quick.cz
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K V Ě T N OV É O S L AV Y S J Í Z DA M I Z V L Á Š T N Í C H V L A K Ů S PA R N Í L O KO M OT I VO U 4 7 5 . 1 1 1 „ Š L E C H T I Č N A “
âesk˘ svaz ochráncÛ památek
1. základní organizace
IRON MONUMENT CLUB
Resslova 20, 301 35 PlzeÀ
e-mail: imc.plzen@post.cz
http://imc.wz.cz
Ve dnech 6. a 7. kvûtna 2006 se uskuteãní
jubilejní 10. roãník hvûzdicov˘ch jízd zvlá‰tních vlakÛ na tratích v okolí Plznû. Poﬁadatelem
akce je Iron Monument Club PlzeÀ, kter˘ tak
pﬁispívá do programu oslav 61. v˘roãí osvobození Plznû americkou armádou.Zvlá‰tní vlaky
u pﬁíleÏitosti oslav osvobození jsou nerozluãnû
spjaty s parní rychlíkovou lokomotivou
475.111. Lokomotiva byla vyrobena ·kodov˘mi závody v Plzni v roce 1947 a byla urãena
pro dopravu rychlíkÛ, osobních vlakÛ a rychl˘ch nákladních vlakÛ. Jedná se o jednu z nejelegantnûj‰ích lokomotiv v Evropû, která díky
svému majestátnému vzhledu nese pojmenování ·lechtiãna. Parní lokomotiva 475.111 náleÏí
do sbírky historick˘ch Ïelezniãních vozidel
Iron Monument Clubu PlzeÀ a je mezi obyvateli Plznû a okolí dobﬁe známá. Souprava zvlá‰tních vlakÛ bude dále tvoﬁena historick˘mi
Ïelezniãními vozy z pﬁelomu 40. a 50. let 20.
století. Ve vlaku bude rovnûÏ zaﬁazen vÛz pro
pﬁepravu jízdních kol.
V sobotu 6. 5. 2006 v dopoledních hodinách
se cílovou stanicí vlaku stane Stﬁíbro. Pobyt
vlaku zde bude zpestﬁen vystoupením Mûstské
gardy ostrostﬁelecké, divadelního spolku
Divoch a ãlenÛ historick˘ch spolkÛ, kteﬁí se
snaÏí o zachování tradic a pﬁipomínání bohaté
historie hornického mûsta Stﬁíbra.
V odpoledních hodinách téhoÏ dne vlak

zamíﬁí do Miro‰ova. V romantickém prostﬁedí
zdej‰í Ïelezniãní stanice bude v‰em zájemcÛm
umoÏnûna prohlídka parní lokomotivy vãetnû
náv‰tûvy stanovi‰tû strojvÛdce a topiãe. RovnûÏ
je pﬁipraven dal‰í doprovodn˘ program.
V nedûli 7. 5. v dopoledních hodinách zamíﬁí zvlá‰tní vlak do Blovic. Bûhem pobytu vlaku
v Blovicích budou mít úãastníci jízdy moÏnost
nav‰tívit expozici Muzea jiÏního PlzeÀska
v místním zámku Hradi‰tû. Doprava mezi
Ïelezniãní stanicí a muzeem bude zaji‰tûna historick˘m autobusem ·koda 706 RTO.
Po návratu vlaku zpût do Plznû se v odpoledních hodinách uskuteãní je‰tû jízda do Dobﬁan.
Bûhem pobytu vlaku v Dobﬁanech budou mít
úãastníci opût moÏnost prohlídky parní lokomotivy a stanovi‰tû strojvÛdce. Zvlá‰tních
vlakÛ s parní lokomotivou je moÏné vyuÏít jako
stylového dopravního prostﬁedku na rodinn˘
v˘let nebo jako netradiãní zpÛsob dopravy na
oslavy osvobození v Plzni. Ve
vlacích platí zvlá‰tní jízdné.
Prodej jízdenek bude pﬁímo
u prÛvodãích zvlá‰tních vlakÛ.
Jízdenky, slevy a prÛkazky âD
a.s. ani prÛkazky IDP ve zvlá‰tních vlacích neplatí. Jízdní kola
budou pﬁepravována zdarma.
Iron Monument Club PlzeÀ je
zakládající základní organizací
obãanského sdruÏení âesk˘
svaz ochráncÛ památek. Náplní
ãinnosti IMC PlzeÀ je záchrana,
shromaÏìování a opravy technick˘ch památek se vztahem
k historii Ïeleznic, zejména historick˘ch Ïelezniãních vozidel.

Za dobu své existence vybudovali ãlenové IMC
sbírku, která ãítá ãtyﬁi parní lokomotivy, jeden
historick˘ motorov˘ vÛz, dvû desítky historick˘ch Ïelezniãních vozÛ a dvû kompletní sestavy zaﬁízení dráÏních vodáren. Nejv˘znamnûj‰ím exponátem sbírky je parní rychlíková lokomotiva 475.111, kterou v letech 1993 – 1996
uvedli ãlenové sdruÏení vlastními silami do
provozuschopného stavu. Lokomotiva se úãastní ãetn˘ch zvlá‰tních jízd v tuzemsku i v zahraniãí. Dal‰í exponáty ze sbírek IMC PlzeÀ je
moÏné spatﬁit v Îelezniãním muzeu v LuÏné
u Rakovníka, v Ekotechnickém muzeu v Praze,
v pivovaru PlzeÀsk˘ Prazdroj, a v nedávné
dobû i pﬁed obchodním centrem Olympia
v Plzni. V rámci sv˘ch aktivit IMC PlzeÀ rovnûÏ organizuje jízdy zvlá‰tních vlakÛ pro ‰irokou veﬁejnost, pﬁi kter˘ch prezentuje historické
technické památky, které byly vytvoﬁeny díky
technické vyspûlosti a umu na‰ich pﬁedkÛ.

Strana 10

RadyÀské listy – kvûten 2006

CHCETE MÍT ZE SV¯CH DùTÍ V·ESTRANNù ROZVINUTÉ OSOBNOSTI?

MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ PLZENEC

Základní umûlecká ‰kola Star˘ Plzenec
nabízí v˘uku umûleck˘ch oborÛ
v sídle ‰koly ve Starém Plzenci
i v poboãkách v Nezvûsticích a Spáleném Poﬁíãí.
HUDEBNÍ OBOR (Star˘ Plzenec, Nezvûstice, Spálené Poﬁíãí)
zahrnuje v˘uku hry na v‰echny základní hudební nástroje (klavír, housle, violoncello, zobcovou a pﬁíãnou flétnu, trubku, klarinet, kytaru, akordeon, el.klávesy), zpûv, hudební nauku a komorní ãi souborovou hru.
V¯TVARN¯ OBOR (Star˘ Plzenec, Spálené Poﬁíãí)
nabízí rozvíjení rÛzn˘ch v˘tvarn˘ch technik (kresba, malba, grafika, keramika
a prostorová tvorba).

Ke Dni Zemû dûti vymalovaly chodník tûmi nejÏivûj‰ími barvami, a ani
dé‰È, kter˘ pﬁi‰el druh˘ den, nedokázal sm˘t tu krásu.

LITERÁRNù - DRAMATICK¯ OBOR (Star˘ Plzenec)
se zamûﬁuje na rozvoj slovesn˘ch a jevi‰tních projevÛ, slovesné a dramatické
tvorby.
P¤IJÍMÁNÍ ÎÁKÒ PRO ·KOLNÍ ROK 2006/2007
BUDE PROBÍHAT VE DNECH 5. - 16. âERVNA 2006.
Informace získáte u uãitelÛ ZU· ve v‰ech místech v˘uky:
Star˘ Plzenec – Lidov˘ dÛm, Nezvûstice – Základní ‰kola,
Spálené Poﬁíãí – tﬁídy Z· vedle M· (HO), stará ‰kola (VO),
nebo pﬁímo na ﬁeditelství ZU·, tel. 377 966 700.
Dotazy e-mailem na adrese: zus-plzenec@volny.cz
Zdobení velikonoãních vajíãek bylo nádhernou hrou, kaÏdé vajíãko bylo
docela jiné, Ïádné se jinému nepodobovalo.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDLEC

PROJEKT VELIKONOCE NA Z· SEDLEC
Svátky jara dûti sedlecké základky vítaly pracemi na projektu Velikonoce. Vyhledávaly v literatuﬁe, ptaly se sv˘ch rodiãÛ a prarodiãÛ na
zvyky a tradice spojené s Velikonocemi,
ale pﬁedev‰ím pletly pomlázky, vytváﬁely pﬁáníãka a jiné pozdravy jara a potom za pomoci paních kuchaﬁek a uãitelek pekly velikonoãní
sladkosti - pletence a zajíãky. Îe se práce tentokrát stala spí‰e zábavou svûdãila radost a ‰tûstí
v oãích dûtí.
Mgr. Anna Císaﬁová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÝ PLZENEC

Ve velké ‰kolní druÏinû budou netrpûlivû ãekat na v˘sledky soutûÏe
„Hurá bra‰i,...“

·koláci z 1. stupnû Z· nezapomenou pﬁijít na Ïádnou v˘stavu, která se
uskuteãní ve Staroplzenecké galerii.

KONEČNĚ JARO
Leto‰ní dlouhá a studená zima nás zahnala do sokolovny. Díky tomu, Ïe ji tady
ve Starém Plzenci máme, mohli jsme se vûnovat sportovní ãinnosti a rozvíjet tak
svou fyzickou kondici. Pﬁijeli za námi i skauti z Plznû a my s nimi sehráli velik˘
florbalov˘ zápas.
Pro sebe jsme si pak pﬁipravili tradiãní „Boj o ·amana“, ve kterém proti sobû soutûÏí jednotlivé druÏiny ve sportovních, znalostních i dovednostních disciplínách.
V tûchto závodech máme vÏdy hojnou úãast, neboÈ získat putovní, i kdyÏ symbolickou cenu, je vÏdy prestiÏní záleÏitostí. Po dramatick˘ch soubojích nakonec cenu pﬁedala druÏina TygrÛ (která ji mûla v drÏení od posledního klání) druÏinû KáÀat.
TouÏebnû oãekávané jaro otvíráme zlat˘m klíãem kaÏdoroãnû v maskách. Leto‰ní nepﬁízeÀ poãasí nás ale zahnala do klubovny. Jak si pﬁedstavujeme jaro, jsme
v‰ichni ztvárnili na
jeden velik˘ plakát,
abychom mûli jaro
alespoÀ v klubovnû.
V dobû, kdy pí‰eme
tento text, sluníãko
jiÏ vysu‰uje ﬁádnû
promoãené meze a
my jsme spokojeni,
Ïe
JARO
JE
KONEâNù TADY.
Lenka a Radim
Dankoviãovi

P Ř Í S TAV BA Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š KO LY
(Pokraãování ze str. 1)
Budova malostranské ‰koly je velmi stará
a její stav je v mnoha ohledech zcela nevyhovující. Kromû toho poãet, velikost a rozmístûní
uãeben v souãasné podobû by zásadnû nevyhovoval potﬁebám v˘uky ZU·. Finanãní náklady
na stavební a dispoziãní úpravy této budovy se
dají odhadnout nejménû na pûtinásobek toho,
co je potﬁeba investovat do pÛdní vestavby
v Lidovém domû. Pro takové úpravy není
samozﬁejmû pﬁipraven Ïádn˘ zámûr, projekt ani

finanãní krytí. To v‰e by obná‰elo dal‰í nûkolikaletou práci s nejist˘m v˘sledkem. V této
chvíli proto není moÏné opustit pﬁipraven˘
a rozpracovan˘ projekt, kter˘ skuteãnû promy‰lenû ﬁe‰í potﬁeby v˘uky v ZU·.
PÛdní vestavba a získání dal‰ích prostor pro
práci ZU· otevﬁou novou perspektivu pro rozvoj této ‰koly, která má dobré jméno v celém
PlzeÀském kraji a díky soutûÏi „Plzenecké housliãky“ i v celé zemi. ZároveÀ bude zhodnocen
majetek mûsta z vût‰í ãásti ze zdrojÛ státního

rozpoãtu a bude slouÏit dûtem ze ‰irokého okolí,
které do staroplzenecké ZU·ky dojíÏdûjí.
Prosíme v‰echny rodiãe o pochopení urãit˘ch provozních komplikací bûhem ãervna
(vchod „Lidov˘m domem“ atd.) a prosíme
o podporu veﬁejnosti v dobû, kdy musíme cel˘
provoz i v‰echny problémy, související se stavbou, ﬁe‰it s maximálním úsilím a pracovním
nasazením.
Miloslav Esterle,
ﬁeditel ZU· Star˘ Plzenec
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Oddíl RadyÀáci se na schÛzce v bﬁeznu schoval pﬁed nepﬁízní poãasí
v klubovnû. Dlouhou chvíli jim krátilo skládání puzzlí se ZOO tématikou.

Za kamny v klubovnû museli zÛstat i v dubnu. Nezaháleli a vyrábûli
váziãky.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE OSZPS – ZA PŘÍTOMNOSTI ČTYŘ STAROSTŮ
âlenové Obãanského sdruÏení zdravotnû
postiÏen˘ch – STAROPLZENECKO se se‰li ve
ãtvrtek dne 6.4.2006 v Lidovém domû ve Starém Plzenci na v˘roãní ãlenské schÛzi. Nebylo
by na tom nic zajímavého, neboÈ kaÏdé sdruÏení, klub, spolek a organizace má jednou za rok
v˘roãní ãlenskou schÛzi, ale na které v˘roãní
ãlenské schÛzi se sejdou hned ãtyﬁi starostové?!
Stalo se tak, a nutno podotknout, bez jejich
pﬁedchozí domluvy. Také si myslíte, Ïe to je
zázrak století? Nevûﬁím, Ïe se nûkde jinde
v na‰em kraji, snad i v celém âesku podaﬁí, aby
se na ãlenské schÛzi uskuteãnilo setkání „generálÛ“ mûsta a obcí. Na‰emu sdruÏení se tak
stalo a jsme právem hrdi, Ïe na‰i pﬁedstavitelé
svou pﬁítomností potvrdili zájem o zdravotnû
postiÏené obãany ve sv˘ch regionech.
Myslím si, Ïe nám i pánÛm starostÛm patﬁí
ãest i uznání. VÛbec nezáleÏí v jakém poﬁadí je
budu jmenovat, protoÏe v‰em bez rozdílu patﬁí
podûkování za kladn˘ pﬁístup k dobré vûci a tou
práce se zdravotnû postiÏen˘mi urãitû je.
Starostové, pan Pavel Kondr MÚ Star˘ Plzenec, pan Pavel Benda OÚ ·Èáhlavy, pan Jan
Nov˘ OÚ ·tûnovice a pan Václav Nekola OÚ
Losiná, dokázali, Ïe zdravotnû postiÏení obãané
v jejich obcích jim nejsou lhostejní. Tolik úvodem ke zprávû z na‰í v˘roãní ãlenské schÛze.
Ve své zprávû jsem informoval v‰echny pﬁítomné ãleny o dokonãení kroniky aÏ do konce roku
2005. Za obûtavou práci pﬁi sestavování dûkuji
na‰í ãlence paní Libu‰i Janou‰kovcové a za
koneãnou úpravu patﬁí dík paní Helenû Matasové
z K-C Star˘ Plzenec. Do budoucna bude na‰e kronikáﬁka paní L. Janou‰kovcová a dále bude
podrobnû pokraãovat v záznamech do kroniky
sdruÏení. Zpráva se dále zab˘vala ãinností v˘boru.
Pﬁi závûru jsem poÏádal v‰echny pﬁítomné, aby
povstali a minutou ticha uctili památku v‰ech
ãlenÛ, kteﬁí na‰e ﬁady navÏdy opustili. V˘roãní
ãlenské schÛze se zúãastnilo 150 ãlenÛ a 8 hostÛ.
Nejroztomilej‰ím záÏitkem na‰í schÛze bylo

vystoupení dûtí M· ve Starém Plzenci. Jejich
krásné pásmo písniãek a ﬁíkanek vÏdy v‰echny
pﬁítomné v sále zahﬁeje a pohladí po du‰i.
Mûli jsme i dal‰í hosty. Pozvání pﬁijal náãelník Policie âR ve St. Plzenci a zástupce OS
Policie PlzeÀ–jih. Náãelník policie seznámil
pﬁítomné s jak˘mi problémy se obvodní oddûlení pot˘ká, dále hovoﬁil o tom, jak se bránit
proti nájezdÛm rÛzn˘ch podvodníkÛ a pouãil
na‰e ãleny o právech a povinnostech na pﬁechodech pro chodce. Rozdali nám instrukce, jak se
v jednotliv˘ch pﬁípadech zachovat.
Velkou pozornost zaujal referát dal‰ího
hosta, paní Marie Hrdliãkové z Centra pro zdravotnû postiÏené PlzeÀského kraje. Hlavnû
seznámení s novelizací zákona pro drÏitele prÛkazek ZTP a ZTP/P urãitû nepﬁineslo tûÏce
zdravotnû postiÏen˘m úsmûv na rty.
Následovala pokladní zpráva, kterou pﬁednesla paní Vûra Csengövá, o v˘sledcích kontroly
hospodaﬁení informovala ãlenka revizní komise
paní Libu‰e Janou‰kovcová.
Jednatelka paní Kvûta Horská sdûlila pﬁítomn˘m, Ïe ve sdruÏení je organizováno 241 ãlenÛ.
Kulturní referentka paní Eva ·ilhánková pﬁedloÏila návrhy na chystané zájezdy.
Jako vÏdy na kaÏdé schÛzi v bodû diskuse
chybí aktivita ãlenÛ. Nikdo z ãlenÛ Ïádn˘m
zpÛsobem nehodnotí práci v˘boru sdruÏení,
nikdo nic nekritizuje a v‰ichni jsou spokojeni
s tím, co pro nû v˘bor pﬁipraví. Není toho málo.
Za rok se jedná o 4 – 5 zájezdÛ, jiÏ tradiãnû
„Diskotéky pro star‰í a pokroãilé“ a „Mikulá‰skou zábavu“.
Podle stanov na‰eho sdruÏení je povinností
volba nového v˘boru. Paní Jiﬁina Kunzendörferová, jako pﬁedsedkynû návrhové komise pﬁedstavila ãleny stávajícího v˘boru a navrhla pﬁítomn˘m ãlenÛm, aby v˘bor sdruÏení pokraãoval dál
i v pﬁí‰tím období. Tento návrh byl jednoznaãnû
ãlenskou schÛzí schválen. Jménem v˘boru sdruÏení jsem ãlenské schÛzi podûkoval za dÛvûru.

Celou ãlenskou schÛzí nás provázel zástupce
obce Losiné a ãlen v˘boru pan Jan Mo‰na.
Josef KORâÁK
pﬁedseda OSZP Staroplzenecko

JARO U ROTUNDY SV. PETRA A PAVLA
Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû letos
poprvé zahájilo jarní práce na hradi‰ti HÛrka
ve spoleãnosti 23 lidí. Opût se k ãlenÛm sdruÏení pﬁipojili hosté a dobrovolní hasiãi. Pﬁekvapením se stala neplánovaná pﬁedná‰ka
Václava Fi‰era, ãlena historické sekce a oblíbeného popularizátora ãesk˘ch dûjin, kterou
vyvolali náhodní turisté z Rokycan. My i spokojení náv‰tûvníci jsme s mimoﬁádn˘m
zájmem vyslechli poutavé pﬁiblíÏení historick˘ch souvislostí.
Václava Fi‰era jsem téÏ poÏádala, aby zkusil popsat dne‰ní den. Jeho spontánní slova
mohou b˘t i v˘stiÏn˘m závûrem:
„Je sobota dopoledne, právû probíhá brigáda OSHR, je krásné poãasí, jako na objednávku, pracuje se. HÛrka a zvlá‰tû rotunda pﬁitahuje lidi dobré vÛle. Práce a dílo bylo dokonáno a zakonãeno obûdem. Díky za to v‰em.“
Eva Suttnerová, OSHR Star˘ Plzenec
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KOLPINGOVA RODINA OSLAVÍ DEN MATEK V DPS
Do zaãátku dubna stihli ãlenové Kolpingovy
rodiny uklidit a proﬁezat dﬁeviny v parku pod
domem peãovatelské sluÏby i úklid kolem kostela
Narození panny Marie. Pﬁivítali na faﬁe
3. dubna náv‰tûvu studentÛ z Gymnázia v Blovicích a jejich nûmeck˘ch hostÛ v doprovodu profe-

PAMÁTNÉ JARO ROKU 1945…
KaÏd˘m následujícím jarem od oné vzru‰ující doby
si v mysli vybavuji události onûch dnÛ…
Ano, po prohrané bitvû v Ardenách se válka pomalu blíÏila ke svému konci – co tisícÛ ÏivotÛ mohlo
b˘t u‰etﬁeno, kdyby nûmecké vojenské velení
pochopilo nesmyslnost hesla: „Wir kapitulieren
nicht!“, a uzavﬁelo kapitulaci, aÈ uÏ v lednu, nebo
únoru roku 1945…
Pﬁíbûh, o kterém se zmiÀuji, se obe‰el beze ztrát na
lidsk˘ch Ïivotech, ale t˘ká se dal‰ích ztrát, které pﬁiná‰í válka, a to na kulturních hodnotách. Jedna taková se odehrála na nádraÏí ve St. Plzenci. Od záﬁí
roku 1944 jsem byl coby patnáctilet˘ studující
obchodní ‰koly spoleãnû s dal‰ími stﬁedo‰koláky
tzv. totálnû nasazen do ·kodovky v Plzni. Pracoval
jsem tam asi do pÛlky bﬁezna 1945, ale po náletech
a hlavnû útocích „hloubkaﬁÛ“ jsem díky plzeneckému doktoru zÛstal doma, a tak jsem byl skoro u
v‰eho, co se v Plzenci událo…
Bylo klidné dubnové ráno a najednou hrozn˘ rámus,
asi jako tisícinásobnû zesílen˘ zvuk velikonoãních
ﬁehtaãek! To smûrem od rotundy na HÛrce nalétávaly dvû americké stíhaãky – hloubkaﬁi na nádraÏí. Stál
tam v‰eho v‰udy na vedlej‰í koleji u dﬁevûného skladi‰tû velk˘ kryt˘ vagón „dobytãák“, kter˘ hloubkaﬁi
napadli, jak prÛbojn˘mi , tak zápaln˘mi stﬁelami. Na
ná‰ dvorek a zahrádku spadly vystﬁílené nábojnice a
mÛj táta mne zahnal do sklepa. LetcÛm ten jeden
vagón nestál za otáãku a zmizeli za Radyní. Za pár
minut jsem utíkal na nádraÏí, zvûdav, co uvidím.
Nûmeck˘ voják, kter˘ vagón doprovázel, se v sedû
opíral o stûnu skladi‰tû a vyhﬁíval na sluníãku, pu‰ku
opﬁenou rovnûÏ o stûnu. Dûlal dojem toho, Ïe mu
mÛÏe b˘t vagón ukraden˘… Podﬁimoval! Nálet
hloubkaﬁÛ pﬁeÏil asi v pﬁíkopu vedle koleji‰tû nebo
pod náspem u koleje vedle vagónu. Zdálo se, Ïe stﬁe-

STOLNÍ TENIS
Právû skonãila leto‰ní sezóna stolních tenistÛ.
Pojìme se tedy ohlédnout, jak se jim za zelen˘mi
stoly s nejmen‰ím míãkem vedlo. Oddíl mûl v této
sezónû v mistrovsk˘ch soutûÏích 2 druÏstva dospûl˘ch a 1 druÏstvo ÏákÛ ve sloÏení Jakub Vacík,
Luká‰ Lep‰í a Jakub Frank doplnûné o Matûje Procházku. V regionálním pﬁeboru ÏákÛ skonãilo dle
pﬁedpokladu na 6. místû, kdyÏ soutûÏe se úãastnilo
7 druÏstev. Obû druÏstva dospûl˘ch byla úãastníkem regionálního pﬁeboru I. tﬁídy. DruÏstvo

sorky A. Velichové. Na náv‰tûvu pﬁijeli 7. dubna
téÏ pﬁátelé z Kolpingovy rodiny z Rödermarku.
Nic v‰ak nemÛÏe zastavit naplánované práce,
a tak 10. dubna byla dokonãena oprava zdi mezi
kostelem a farní zahradou, tﬁi dny na to byla provedena montáÏ oplá‰tûní vchodu do budovy.

ly hloubkaﬁÛ nesplnily svÛj úãel – ale tu se ‰kvírami
vagónu zaãal sem tam prodírat kouﬁ, kter˘ sílil a jiÏ
byly vidût plaménky ohnû, to jak hoﬁelo dﬁevûné
obloÏení vagónu i vnitﬁek. Pﬁijeli plzeneãtí hasiãi, ale
nepospíchali, leÏérnû si pﬁipravovali hadice, vojáãek
je neteãnû pozoroval a jeden z hasiãÛ nakukoval do
vagónu a najednou volá: „Kluci, hoìte sebou, vÏdyÈ
jsou tu bedny s chlastem!“, to jiÏ zaãaly Ïárem ohnû
lahve s vínem i dal‰ím alkoholem bouchat, pﬁesto
jeden odváÏlivec, nedbaje popálení, se naklonil do
vagónu a podával ven kamarádÛm… Ti pﬁestali
hasit, stejnû uÏ nebylo co. Popíjeli a dûlili se o lahve,
vojáãek se pﬁi‰oural, pamatuji se, Ïe flintu nechal u
skladi‰tû, a také si popﬁál. Vagón jiÏ dohoﬁíval, co
v nûm bylo propadlo do koleji‰tû pod ním a tu teprve pﬁijelo plzeÀské gestapo. KdyÏ vidûli, Ïe vagón
nezapálili âe‰i, ale ameriãtí hloubkaﬁi, odjeli a
odvezli i vojáka.
Druh˘ den jsem pﬁinesen˘mi vidlemi prohraboval
shoﬁel˘ obsah vagónu. Byla to v‰ehochuÈ hodnû
Ïárem zniãen˘ch kapesních hodinek, kostry motocyklÛ atd. Moji pozornost upoutal ohoﬁel˘ balík
nûjak˘ch kníÏek. Vnitﬁek zÛstal nepo‰kozen, a tak
jsem si jich pár vzal. V nûmãinû i angliãtinû na nich
stálo: “Pomocník pro dorozumûní se s angloamerick˘mi zajatci“. Také jsem pﬁinesl domÛ nûkolik
rámÛ, byly ze Ïeleza a podobn˘ch materiálÛ, mûly
krásnû zdobené lemování. Táta ﬁíkal, Ïe v nich
mohly b˘t i vzácné obrazy. No a ten „Pomocník“
mnû pﬁi‰el za pár t˘dnÛ vhod – pﬁi‰el mÛj táta,
abych ‰el k BaÈÛm (tak se ﬁíkalo prodejnû obuvi na
námûstí), Ïe se tam její vedoucí nemÛÏe domluvit
s americk˘mi vojáky… Jednalo se o to, Ïe Amerikáni chtûli mûnit jejich vojenské boty – a to nové –
za na‰i ãeskou obuv, aby se jim lépe tanãilo… Za
dva páry perfektních vojensk˘ch bot jedny protektorátní stﬁevíce… Pan BaÈa mûl radost z toho k‰eftu,
ale já jsem mohl mít kvÛli tomu angloamerickonû-

Odpoãinkem bude oslava Dne matek, kterou
spoleãnû s junáky pﬁipravujeme pro obyvatelky
DPS na 14. kvûtna. Pak chceme je‰tû v kvûtnu
stihnout úklid pﬁed vstupem na star˘ hﬁbitov
nad DPS. Za Kolpingovu rodinu
Zdena Komínková

meckému pomocníku v dorozumûní prÛ‰vih. A to,
kdyÏ si ho jeden Amerikán vypÛjãil a po chvilce
listování a ãtení se mne zaãal zle vyptávat – asi – co
jsem zaã, kde jsem k tomu pﬁi‰el ãi co, aÏ jeho
kamarádi se mne se smíchem zastali. Slovník si
nechali a dali za nûj tátovi cigarety. Byly tam, pokud
si pamatuji, i takové perliãky: „Ty lenochu, neflákej
se, dûlej, dûlej, nebo nedostane‰ najíst!“ nebo
„Nedûlej ze sebe simulanta, nic ti není, k zubaﬁi
nepÛjde‰…“
Tak to v‰echno „Odnéés ãas...“, jak zpívá Waldemar
Matu‰ka, nevrátí se, já jsem vdûãen osudu, Ïe jsem
tu je‰tû dnes, vÏdyÈ na jaﬁe 1945 mohl ãlovûk snadno pﬁijít o Ïivot…
Jaroslav Hrub˘

Takto odcházeli v kvûtnu 1945 „národní hosté –
Nûmci“ ze Starého Plzence.
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A hrálo ve sloÏení Josef Smetana, Bohuslav Frank, Zdenûk ·afaﬁík, Tomá‰ Klíma a Stanislav Farajzl a umístilo se na velmi pûkném 2. místû, kdyÏ chybûlo opravdu málo k postupu do vy‰‰í soutûÏe. JiÏ teì se mÛÏeme zaãít tû‰it na novou sezónu a s napûtím oãekávat,
zda se A muÏstvu postup zdaﬁí. DruÏstvo B hrálo ve sloÏení Jaroslav Petrák, Josef Sutnar,
Jan Dvoﬁák a Jan Klíma doplnûné o hráãe Milo‰e Kubíka, Markétu Ka‰perákovou a Jiﬁího
V˘‰ku. Hlavním úkolem bylo udrÏení soutûÏe. MuÏstvo je prozatím na 11. místû z 12
úãastníkÛ soutûÏe. Zatím si musí poãkat na verdikt komise, která rozhodne, zda regulérnû
uhrané body ve dvou utkáních hráãe Milo‰e Kubíka, kter˘ v zimû pﬁestoupil, uzná a posune tím na‰e druÏstvo o pár pﬁíãek v˘‰ do klidn˘ch vod. Jinak si muÏstvo bude muset poãkat
na v˘sledky z vy‰‰ích soutûÏí, a aÏ pak bude jasné, zda se v soutûÏi udrÏelo. Tyto v˘sledky budou známé po uzávûrce tohoto ãísla, a tak se je dozvíme v ãísle pﬁí‰tím. Tréninky se
konají kaÏdou stﬁedu od 16 hodin v sokolovnû na Masarykovû námûstí.
Markéta Ka‰peráková

TJ Sokol Star˘ Plzenec
Vás zve
dne 6. kvûtna 2006
na VI. (obnoven˘) roãník turistického
pochodu

Plzenecká „50“
Pﬁipraveny jsou pro Vás trasy v délce 10 km
– nauãná stezka
(vhodné pro v˘let rodin s dûtmi)
a 18, 25, 35 a 50 km.
Pro zdatnûj‰í turisty téÏ 100 km.
Pochod je urãen pro pû‰í i cyklisty.
Start ze sokolovny na námûstí ve St. Plzenci
od 6.00 do 12.00 hod.
Startovné 15 Kã
Cíl pochodu je opût v sokolovnû.
V cíli bude moÏno zakoupit kovové odznaky
pochodu i obãerstvení.
Srdeãnû zvou poﬁadatelé
cviãitelé TJ Sokol Star˘ Plzenec

KVĚTINOVÝ TRH
Vzhledem k tomu, Ïe minul˘ rok se nám podaﬁilo vypûstovat sazeniãky
kvûtin, za které jste darovali na Radyni 7000 korun, rozhodli jsme se kvûtinov˘ trh zopakovat.
Uskuteãní se opût pﬁi „Plzenecké 50“ dne 6. 5. 2006 na terase sokolovny od 9 hodin.V nabídce budou mace‰ky, chryzantémy, hortenzie, petúnie,
ãínské karafiáty, africké fialky, skalniãky a jiné trvalky. Kvûtiny pûstovali
ãlenové MO KSâM za pﬁispûní nûkter˘ch dal‰ích milovníkÛ kvûtin.
Vûﬁíme, Ïe si opût pﬁijdete vybrat a dobrovoln˘m pﬁíspûvkem podpoﬁíte
konto veﬁejné sbírky na opravy hradu.
Za MO KSâM
J. Sutnarová

Pﬁíprava turistického pochodu. I. Böhmová a H. Matasová pﬁi pﬁípravû tras stráví nad mapami Plznû-jihu nûkolik hodin .

JiÏ ﬁadu let usilují házenkáﬁi o vylep‰ení zatím jediného hﬁi‰tû na házenou, které máme u nás
v kolébce házenkáﬁÛ svûtov˘ch jmen k dispozici. Snad vyrostou na gumoasfaltovém povrchu,
kter˘ byl na konci dubna nataÏen na stávající hﬁi‰tû v sokolovnû noví reprezentanti.
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• Koupím star‰í koãár pro dvojãata (vhodn˘
na balkón) a dûtskou Ïidli – do 450,- Kã.
Tel.: 377 965 337 nebo 723 789 513.
• Koupím byt 3 + 1 nebo 4 + 1 ve St. Plzenci. Spûchá. Tel.: 605 269 048.
• Prodám ‰amotové cihly 30–15 – 87 ks –
star‰í, okapové roury, Ïlaby, kolena, ãela.
Tel.: 377 965 476.
• Prodám nové klávesy CASIO SA-45,
vhodné pro zaãáteãníky, PC 1500,- Kã, nyní
950,- Kã. Tel.: 724 056 953.
• Koupím dvoudílnou ‰atní skﬁíÀ - tmavou,
zachovalou. Levnû. Tel.: 721 635 916.
• Koupím RD ve St. Plzenci, se zahradou, na
pûkném místû. Tel.: 602 663 605.
• Prodám zánovní sporák na pevná paliva –
bíl˘ smalt, v˘vod vpravo nahoﬁe, vel. ‰ – 80
cm, v – 86 cm, h – 55 cm. Tel.: 377 965 501
veãer.
• Prodám kuchyÀskou linku délka 370 cm,
dvíﬁka dub rustikal masiv, vãetnû vestav. el.
sporáku, vestav. lednice, digestoﬁ s rustikalov˘m dﬁevûn˘m krytem, chrom. Dﬁez, páková
baterie. Horní skﬁíÀky ãásteãnû prosklené,
sklo zalévané do olova. Velmi pûkná. Odvoz
dohodou. Cena 15.000,- Kã.
Tel.: 731 484 293.
• Prodám rohovou kuchyÀskou linku
250 x 260 cm, dvíﬁka hladká bílá, vãetnû
vestavûného el. sporáku, vest. lednice,
spotﬁebiãe zn. Constructa, digestoﬁ, chrom.
dﬁez, baterie. Pûkná zachovalá. Odvoz dohodou. Cena 13.000,- Kã. Tel.: 604 208 544.
• Prodám plastové nádrÏe 4 ks 2000 litrÛ
vãetnû propojení cena 3.000,- Kã/ks, moÏno
i jednotlivû, a 1 ks 1500 litrÛ cena 2.500,- Kã.
Tel.: 731 484 293.
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pohoda TAXI PLZE≈
Lubo‰ Bárta
Hálkova 22
Star˘ Plzenec
telefon 739 920 910
pohodataxi@seznam.cz
NON–STOP

PRODEJ PALIV

JIŘÍ VLACH GRAFMAL

Ladislav Hájek

Kompletní firemní prezentace
vycházející z ateliéru profesionálního
výtvarného umělce Jiřího Vlacha
tel.: +420 606 691 863

Star˘ Plzenec
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.
Kontaktní ãísla po cel˘ den,
So a Ne
377 966 321, 444 915 161,
775 915 154

NÁPOJE A TABÁK
Irena Rybáﬁová
Prodejna pﬁestûhována
do Smetanovy ulice 58
(b˘valá drogerie IRIS)
Nabízíme
cukrovinky, kávu, ãaje, nápoje
a vína v‰ech druhÛ
(od kvûtna si zde mÛÏete zakoupit
i RadyÀské listy)
otevﬁeno
Po – Pá
8.00 – 17.00
So
8,00 – 11.00
Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU

MASÁÎE
klasická, japonská, aromamasáÏ,
reflexní masáÏ, moxování,
regeneraãní péãe o ruce.
Docházím za klientem
Tel.: 777 111 328
Po 18. hod: 377 966 722

ELC and Translation Services
Jazykové kurzy, překlady
a tlumočení z/do AJ
Eva Míchalová,
telefon: +420 606 630 052,
e-mail: evamichalova@seznam.cz,
www.grafmal.com/preklady.htm

ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ
Chcete být opálená, ale slunce vám
nedělá dobře? Přijďte vyzkoušet nový
způsob opalování speciálním
nástřikem – okamžitý efekt.
Více informací a objednávky na
telefonu 728 543 686

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

