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650 LET OD ZALOÎENÍ HRADU RADYNù
V roce 1356 král Karel IV. zaloÏil hrad a dal
mu jméno Karlskrone. Název se ale neujal,
a zÛstalo tak jméno Radynû, coÏ byl název snad
vrchu nebo hrádku, kter˘ zde pravdûpodobnû
stával. Karel IV. povûﬁil stavbou hradu svého
stavitele Víta Hedvábného, kter˘ také stavûl
hrad Ka‰perk u mûsteãka Ka‰perské Hory.

A právû zpráva v tisku o tom, Ïe mûsto Ka‰perské Hory spolu se správou hradu Ka‰perk
chystají oslavy 650. v˘roãí svého hradu byla
inspirací pro tento ãlánek. Jako dnes ﬁíkáme, Ïe
byl poloÏen základní kámen k nûjaké stavbû,
tehdy se ﬁíkalo, Ïe stavba byla zaloÏena. Proto je
uvádûno, Ïe hrad Radynû byl zaloÏen roku 1356.

V˘stavba trvala 5 rokÛ a byla tedy dokonãena
v roce 1361. Také jmenování ãi volbû se tehdy
ﬁíkalo jinak, a tak víme, Ïe roku 1362 byl prvním purkrabím ustanoven Zdislav Chlup.
V roce 1536 koupil Adam ze ·ternberka od
krále Zelenou Horu i „pust˘ zámek“Radyni
zpût. AdamÛv syn Zdenûk ze ·ternberka
v roce 1561, tedy dvû stû let po dokonãení
stavby hradu, polovinu panství s Radyní i se
Star˘m Plzencem prodal „urozenému vladykovi“ Jiﬁímu Kokoﬁovci z Kokoﬁova, kter˘
sídlil ve ·Èáhlavech. KokoﬁovcÛm patﬁil Plzenec i s Radyní 150 let. V roce 1710 prodali
Kokoﬁovci celé panství hrabûnce Antonii
Josefû âernínové z Chudenic. Roku 1816 se
ve ·Èahlavech mûnila vrchnost. Vojtûch âernín odkázal celé panství svému synovci hrabûti Kristianu Z Wald‰tejna. V roce 1920 koupilo mûsto Star˘ Plzenec velkostatek i s lesy
a Radyní od dal‰ího hrabûte Wald‰tejna. âást
pozemkÛ byla rozprodána na v˘stavbu
domkÛ, lesy i zﬁícenina hradu Radynû zÛstaly
ve správû mûsta. V té dobû byl zaloÏen Spolek
pro záchranu Radynû a HÛrky, kter˘ se velmi
zaslouÏil o záchranu jmenovan˘ch památek.
Mûstské lesy i Radynû byly ve správû mûsta
aÏ do tzv. socializace. Mûstské, soukromé
i farské lesy byly zestátnûny a o Radyni se staral Okresní národní v˘bor PlzeÀ – venkov,
pozdûji ONV PlzeÀ – jih. V devadesát˘ch
letech minulého století byly zru‰eny okresy.
Po dﬁívûj‰ím zru‰ení krajsk˘ch národních
v˘borÛ byly zﬁízeny nové krajské úﬁady. Ty
sice pﬁevzaly b˘valé okresní majetky (jako silnice, nemocnice, nûkteré ‰koly apod.), ale zﬁíceniny hradu Radynû se zbavily tím, Ïe ji
navrátily zpût mûstu. Od té doby je tedy Radynû majetkem mûsta, coÏ znamená pﬁedev‰ím
stál˘ tok finanãních prostﬁedkÛ na nejnutnûj‰í
opravy hradu. Ty pak plynou nejen z mûstského rozpoãtu, ale i z dotací aÈ jiÏ státu ãi jiÏ
zmínûného KÚ PlzeÀského kraje ãi z podpor
nebo dotací nejrÛznûj‰ích institucí a sponzorÛ,
ale také z dobrovoln˘ch sbírek obãanÛ.
650 let od zaloÏení hradu Radynû by nás
v‰echny mûlo podnítit k tomu, abychom si
této památky váÏili.
Do rubriky âtenáﬁi nám pí‰í do‰el obsáhl˘ pﬁíspûvek k 650. v˘roãí zaloÏení Radynû. V dne‰ním ãísle
RL je Radyni vûnována celá rubrika Historie, proto
jsme ãlánek upravili a vypustili opakující se informace o jednotliv˘ch správcích hradu. Cel˘ pﬁíspûvek se
jménem autora je k nahlédnutí v redakci.

âíslo úãtu veﬁejné sbírky na hrad Radyni
30015-725643329/0800
Stav konta 97.960,- Kã
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Informace z 12. schÛze RM
konané dne 14. ãervna 2006
RM vzala na vûdomí
- Ïádost Markéty ¤íhové o prodej stavební
parcely ve mûstû;
- urbanistickou studii prÛmyslové zóny v Bezruãovû ulici pﬁedloÏenou Ing. arch. Oldﬁichem
Fárou ve dvou variantách;
- finanãní dar 20 tisíc Kã od spoleãnosti S + V
Stavo s.r.o. pﬁedan˘ mûstu dne 12. 6. 2006
jejím jednatelem Tiborem Semanem. Dar je
úãelovû vázán pro JSDH Star˘ Plzenec na
nákup vzdu‰n˘ch vakÛ;
- podnûty Tibora Semana k provedení nûkter˘ch prací pro likvidaci následkÛ povodnû ze
dne 28. 5. 2006, k provedení opatﬁení k zabránûní opakujících se nedostatkÛ pﬁi povodních
v srpnu 2002 a dne 28. 5. 2006 a k osazení
dopravní znaãky omezující rychlost vozidel
v ulicích Hradi‰tû PlzeÀského a Podhradní;
- dopis ﬁeditele Z· Star˘ Plzenec ve vûci
ukonãení ‰kolního roku dnem 23. 6. 2006;
- záznamy o úrazech v Z· Star˘ Plzenec
v kvûtnu 2006;
- dopis nájemce Lidového domu Anny Dobré
ve vûci konání kulturních akcí;
- dopis Pion˘rské skupiny ve vûci konání dûtsk˘ch táborÛ na jejich základnû ve Starém
Plzenci.
RM schválila
- uzavﬁení smlouvy o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene a navazující
dohody o omezení v obvyklém uÏívání nemovitostí se spoleãností âEZ Distribuce, a.s. ve
vûci zﬁízení a uÏívání podzemní elektrické pﬁípojky k pozemkÛm p.ã. 229/16 a 229/32
v Tomá‰kovû ulici;
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- uzavﬁení nájemní smlouvy s manÏely ¤íhov˘mi, jejímÏ pﬁedmûtem je pronájem ãásti
pozemku p.ã. 1412/1 na Malostranském
námûstí;
- rozdûlení hospodáﬁského v˘sledku za rok
2005 v Z· Star˘ Plzenec;
- dodatek k odpisovému plánu Z· a M· Sedlec.
RM souhlasila
- s prominutím místního poplatku za likvidaci
odpadÛ v roce 2006 Jarmile a Milo‰i Kocov˘m, Radku Trnkovi a Lumíru Johnovi a se
sníÏením poplatku o polovinu Marii Johánkové, Jaroslavu Johánkovi a Jakubu Burdovi;
- s pﬁidûlením bytÛ v DPS Alenû Draské
a Jaroslavû Patoãkové;
- s pronájmem malé tûlocviãny v Sokolovnû
taneãní ‰kole TORZO;
- s konáním poutní m‰e svaté na HÛrce dne
29. 6. 2006.
RM nesouhlasila
- se sníÏením ani s prominutím místního
poplatku za likvidaci odpadÛ v roce 2006
Hanû RusÀákové, Janû Krásové a Janu DoleÏalovi;
- s uspoﬁádáním koncertu tﬁí metalov˘ch kapel
v podhradí hradu Radynû.
RM uloÏila MûÚ
- po projednání s dotãen˘mi orgány zajistit
osazení dopravních znaãek omezujících rychlost jízdy v ulicích Hradi‰tû PlzeÀského a Podhradní;
- z podnûtu rodiãÛ dûtí nav‰tûvujících Z· Sedlec projednat s DI PlzeÀ moÏnosti ﬁe‰ení bezpeãného pﬁecházení silnice v kﬁiÏovatce na
rozcestí v Sedlci.
RM uloÏila starostovi
- projednat s Tiborem Semanem jeho poÏadavek na osazení betonov˘ch zábran k usmûrnûní pﬁípadné tekoucí povrchové vody v ulici
Hradi‰Èû PlzeÀského a na rekonstrukci vpustí
vybudovan˘ch dle projektu protipovodÀov˘ch
opatﬁení;
- z podnûtu Ing.Jana Ma‰ka svolat místní ‰etﬁení ve vûci odstranûní následkÛ rozvodnûní
Tymákovského potoka v Sedlci u mÛstku.

Informace z 13. schÛze RM
konané dne 26. ãervna 2006
RM vzala na vûdomí
- zápis ze schÛze kulturní komise dne 14. 6.
2006;
- vyrozumûní odboru kultury a památkové
péãe KÚPK o neposkytnutí úãelov˘ch dotací
v leto‰ním roce z grantového programu
„Zachovánía obnova kulturních památek
PlzeÀského kraje“ na opravu hradu Radynû a
obnovu souso‰í Piety.
RM schválila
- ãerpání dnÛ ﬁeditelského volna v Z· a M·
Sedlec ve dnech 23. a 30. 6. 2006, uzavﬁení
M· o prázdninách od 1. 7. do 18. 8. 2006 a
konání ‰kolní slavnosti s ohÀostrojem 27. 6.
2006;
- návrhy logoprintÛ se symboly mûsta pﬁedloÏené spoleãností ARTEP reklama, spol. s r.o.;
- uzavﬁení smlouvy s Nadací 700 let mûsta
Plznû o poskytnutí nadaãního pﬁíspûvku mûstu

na osvûtlení hradu Radynû ve v˘‰i 300 tis.Kã;
- vydání vnitﬁní smûrnice MûÚ ã. 3/2006
„Vedení kroniky mûsta“ s úãinností od 1. 7.
2006.
RM souhlasila
- s prominutím místního poplatku za likvidaci
odpadÛ v roce 2006 Olze Zikové Fajtové.
RM stanovila
- termíny konání svatebních obﬁadÛ na MûÚ
ve II. pololetí 2006 ve dnech 29. ãervence,
12. srpna, 9. záﬁí, 14. ﬁíjna, 4. listopadu a 9. prosince.
RM uloÏila
- MûÚ dojednat s HZS PK moÏnost bezúplatného pﬁevodu nûkterého nepotﬁebné-ho movitého
majetku vãetnû star‰ího vojenského stanu z nadbyteãn˘ch zásob ve skladech CO pro potﬁeby
JSDH Star˘ Plzenec dle jejího poÏadavku.

Informace z 14. schÛze RM
konané dne 10. ãervence 2006
RM vzala na vûdomí
- Ïádost Jaroslava Tolara a Miroslavy Jílkové
o pﬁidûlení sociálního bytu;
- informativní zprávu o ãinnosti Z· a M· Sedlec
ve 2. pololetí 2006;
- rozhodnutí MF âR ve vûci prominutí penále pﬁi
vracení dotace od SFRB na v˘stavbu bytov˘ch
domÛ v Hálkovû ulici;
- v˘zvu Ing. ·árky Tittelbachové k majetkoprávnímu vyrovnání za ãást pozemku, která tvoﬁí
veﬁejné prostranství v RadyÀské ulici, a souãasnû
její Ïádost o smûnu za ãást pozemku
mûsta navazující na její nemovitosti v RadyÀské
a Riegrovû ulici;
- Ïádost manÏelÛ Zetkov˘ch o prodej stavebního
pozemku;
- negativní stanovisko p. Nekováﬁové k nabídce
mûsta na majetkoprávní vyrovnání za její pozemek pod úãelovou komunikacví v Sedlci.
RM schválila
- poloÏkov˘ rozpis rozpoãtového opatﬁení
ã.2/2006 schváleného ZM;
- postoupení práv a povinností ãlena BD Radynû
druÏstvo Miroslava Stuchlíka na nového ãlena
ZdeÀka ·edivého;
- vydání vnitﬁní smûrnice MûÚ ã. 4/2006 s úãinností od 17. 7. 2006.
RM souhlasila
- s prodlouÏením úãinnosti jmenování ﬁeditelky
M· Star˘ Plzenec na dobu urãitou na dal‰í ‰kolní rok od 1. záﬁí 2006 do 31. srpna 2007;
- s pﬁidûlením bytu v DPS Pavlu Komorousovi;
RM uloÏila MûÚ
- vzhledem k nabytí úãinnosti nového územního
plánu vytipovat lokality tvoﬁené pozemky mûsta
a urãené nov˘m územním plánem k zástavbû pro
bydlení a pﬁedloÏit RM k rozhodnutí o jejich vyuÏití;
- provûﬁit a dojednat s Ing. Tittelbachovou moÏnost poÏadované smûny ãástí pozemkÛ
(viz v˘‰e);
- vypracovat návrh nové vnitﬁní smûrnice MûÚ
o evidenci a inventarizaci majetku mûsta, jejíÏ
ustanovení zohlední nápravu chyb a nedostatkÛ
vypl˘vajících ze zprávy KÚPK o pﬁezkoumání
hospodaﬁení mûsta za rok 2005, a pﬁedloÏit do
20.10.2006 RM ke schválení.
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Informace ze zasedání Zastupitelstva mûsta Starého Plzence
26. ZASEDÁNÍ – DNE 28. âERVNA 2006
ZM vzalo na vûdomí
- informace o plnûní usnesení z posledního
zasedání ZM;
- zprávu auditora o hospodaﬁení spoleãnosti
PRONAP s.r.o. za rok 2005;
- usnesení finanãního v˘boru ze dne 21.6.2006;
- návrh závûreãného úãtu mûsta za rok 2005
vãetnû zprávy KÚPK o v˘sledku pﬁezkoumání
hospodaﬁení mûsta za rok 2005 ã.j. EK/1224/05
ze dne 18. 5. 2006;
- rozbor hospodaﬁení mûsta k 31. 5. 2006;
- zprávu MûÚ, odboru v˘stavby o projednání
územnû plánovací dokumentace územního
plánu mûsta Star˘ Plzenec vãetnû vyhodnocení
v‰ech stanovisek a pﬁipomínek a vãetnû návrhu
na rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech
s vyﬁízením námitek ã.j. V˘st/1975/06/ÚP-Luh
ze dne 24. 4. 2006;
- zprávu starosty o stavu investiãních akcí
mûsta;
- zprávu pﬁedsedy kontrolního v˘boru o pﬁezkoumání fakturace prací na protipovodÀov˘ch
opatﬁeních spoleãností VLâEK Plus, s.r.o.;
- informaci zástupcÛ ELS s.r.o. o jejich zámûru
bytové v˘stavby v lokalitû západnû od Topolové
ulice podle pﬁedloÏené studie. Studie bude projednána v radû mûsta s ohledem na schválen˘ územní plán mûsta a s v˘sledn˘m stanoviskem budou
ãlenové ZM seznámeni na pﬁí‰tím zasedání.
ZM schválilo
- rozpoãtové opatﬁení mûsta ã. 2/2006 v upraveném znûní, kter˘m dochází k nav˘‰ení celkv˘ch roãních pﬁíjmÛ mûsta o 2.031,12 tis. Kã
a v˘dajÛ o 6.795,82 tis. Kã;
- nov˘ územní plán mûsta Star˘ Plzenec ve
znûní návrhu vypracovaného autorizovan˘m
architektem Ing.arch. Oldﬁichem Fárou v ãervnu 2006, jehoÏ úãinností zároveÀ konãí platnost stávajícího územního plánu mûsta vypra-

covaného Ing.arch. Milanem Mauritzem
v dubnu 1993;
- vydání obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 2/2006 ã.j.
V˘st/2011/06 ze dne 28.6.2006 o závazn˘ch
ãástech územního plánu mûsta Star˘ Plzenec
v pﬁedloÏeném znûní, která vymezuje závazné
ãásti územnû plánovací dokumentace, jak je
uvedeno v pﬁílohách ã. 4, 6, 7 a 9 projektu
územního plánu v regulativech funkãního vyuÏití ploch, v limitech vyuÏití území, v seznamu
veﬁejnû prospû‰n˘ch staveb a ve vymezení
prvkÛ ÚSES;
- rozhodnutí o námitkách a o nesouhlasech s vyﬁízením námitek ve znûní návrhu formulo-vaného
ve zprávû o projednání územnû plánovací dokumentace územního plánu mûsta Star˘ Plzenec ã.j.
V˘st/1975/06/ÚP-Luh ze dne 24. 4. 2006;
- uzavﬁení smluv o pÛjãkách z Fondu rozvoje
bydlení se Svatoplukem Mare‰em a Petrem
·tûchem v celkové v˘‰i 53 tis. Kã.
ZM souhlasilo
- s celoroãním hospodaﬁením mûsta v roce 2005
s v˘hradami, na jejichÏ základû pﬁijímá opatﬁení – viz usnesení dále;
- s rovnocennou smûnou pozemkÛ veden˘ch ve
zjednodu‰ené evidenci p.ã. 509/3, 511/3
a 511/4 – pÛvod Pozemkov˘ katastr ve vlastnictví manÏelÛ ·ubrtov˘ch za pozemek veden˘
ve zjednodu‰ené evidenci p.ã. 445 – pÛvod
Pozemkov˘ katastr ve vlastnictví mûsta, to v‰e
v k.ú. Star˘ Plzenec;
- s prodejem ãásti pozemku vedeného ve zjednodu‰ené evidenci p.ã. 1467 – pÛvod Pozemkov˘ katastr v k.ú. Star˘ Plzenec, která bude
oddûlena geometrick˘m plánem, spoleãnosti
MAZIVA s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku
za podmínky bezúplatného zﬁízení vûcného
bﬁemene na prodaném pozemku pro zaji‰tûní
pﬁístupu k pozemku mûsta p.ã. 1722 v k.ú.
Star˘ Plzenec;
- s prodejem pozemku p.ã. 160/40 o v˘mûﬁe 88

V¯ZVA
PAMùTNÍ LIST MùSTA STAR¯ PLZENEC
V souvislosti s 1030. v˘roãím od první písemné zprávy o Staré Plzni vyhla‰uje
Rada mûsta Star˘ Plzenec v˘zvu k pﬁedkládání návrhÛ na udûlení pamûtního listu
mûsta.

Termín pro podání návrhÛ je do 31. srpna 2006.
Pamûtní list mûsta Star˘ Plzenec je moÏno udûlit fyzick˘m i právnick˘m osobám, které se v˘znamnou mûrou zaslouÏily zejména o rozvoj mûsta. Návrhy na
udûlení pamûtního listu mohou podávat organizace, spolky a obãané v písemné
formû s odÛvodnûním návrhu doruãením po‰tou nebo do podatelny Mûstského
úﬁadu ve Starém Plzenci, kde budou zaregistrovány.
Návrhy na udûlení pamûtního listu budou projednány v radû mûsta a pﬁedloÏeny ke schválení zastupitelstvu mûsta.
Udûlení pamûtního listu se bude konat na slavnostním veãeru v ﬁíjnu 2006 pﬁi
pﬁíleÏitosti státního svátku Dne vzniku samostatného ãeskoslovenského státu.
Rada mûsta Star˘ Plzenec

m2 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence spoleãnosti
Západoãeská plynárenská, a.s. za cenu dle znaleckého posudku a pro zaji‰tûní pﬁístupu
k tomuto pozemku s úplatn˘m zﬁízením vûcného bﬁemene na sousedním pozemku p.ã. 160/6
ve prospûch vlastníka pozemku p.ã. 160/40;
- s prodejem ãástí pozemku vedeného ve zjednodu‰ené evidenci p.ã. 347/1 – pÛvod Pozemkov˘ katastr v k.ú. Star˘ Plzenec, které budou
oddûleny geometrick˘m plánem, vlastníkÛm ãi
uÏivatelÛm pﬁilehl˘ch nemovitostí – domÛ ãp.
727, 734, 729 a 759 za cenu 120,– Kã za m2.
Realizací prodeje a schválením kupních smluv
povûﬁuje radu mûsta;
- s prodejem pozemkÛ p.ã. st. 1708 a p.ã.
210/32 v k.ú. Star˘ Plzenec Ivo Klugovi za
cenu 800,- Kã za m2;
- s prodejem ãásti pozemku vedeného ve zjednodu‰ené evidenci p.ã. 250/1 – pÛvod Pozemkov˘ katastr v k.ú. Sedlec u Starého Plzence,
která bude oddûlena geometrick˘m plánem,
Ing. Janu Ma‰kovi za cenu 70,- Kã za m2;
- se zámûrem rozdûlení bytov˘ch domÛ ãp.
1183 a 1184 v k.ú. Star˘ Plzenec ve spoluvlastnictví mûsta a bytového druÏstva „Radynû –
druÏstvo“ na bytové jednotky vãetnû následného rozdûlení stávající zástavy ve prospûch
âeské spoﬁitelny, a.s. na jednotlivé bytové jednotky podle aktuálního stavu ve splácení podílu na hypoteãním úvûru jejich nájemníky, kdyÏ
v‰echny nezbytné administrativní záleÏitosti
zajistí bytové druÏstvo samo;
- s pozastavením splátek vracené dotace na
v˘stavbu 22 BJ v Hálkovû ulici s úãinností od
ãervna 2006 do doby obdrÏení oficiálního stanoviska ministerstva financí k podané opakované Ïádosti mûsta o prominutí této platební
povinnosti.
ZM uloÏilo radû mûsta
- zajistit v termínu do 31. 10. 2006 vypracování a schválení nové vnitﬁní smûrnice MûÚ
o evi-denci a inventarizaci majetku mûsta, jejíÏ
ustanovení zohlední nápravu nedostatkÛ zji‰tûn˘ch pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení mûsta za
rok 2005 uveden˘ch ve zprávû KÚPK ã.j.
EK/1224/05 ze dne 18. 5. 2006;
- pﬁedat právníkovi mûsta k provûﬁení správnost
postupu zpûtné fakturace zv˘‰ené DPH
v ãástce 481.159,– Kã spoleãností VLâEK
Plus, s.r.o a o v˘sledku informovat ãleny ZM
na pﬁí‰tím zasedání;
- v souvislosti s vyhodnocením úãinnosti realizovan˘ch protipovodÀov˘ch opatﬁení znovu
projednat s majiteli pozemkÛ moÏnost vybudování prÛlehÛ a zatravnûní ãástí pozemkÛ v lokalitû nad star˘m hﬁbitovem;
- projednat se správcem toku Tymákovského
potoka moÏnost konkrétních úprav k zaji‰tûní ãásteãné akumulace vody systémem
odlehãovacích poldrÛ nebo jiného technického ﬁe‰ení k zamezení nebezpeãí záplav
nemovitostí v Sedlci.

O M L U VA
Omlouváme se Mgr. Ivanû Levé,
kterou v minulém ãísle RL
novináﬁsk˘ ‰otek pﬁejmenoval.
Redakce
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M ù STS K¯ Ú ¤AD VE STAR É M PLZ E N C I

OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na místní hﬁbitov
Na základû rozhodnutí Rady mûsta Starého Plzence zajistil mûstsk˘ úﬁad jiÏ tradiãní pravidelnou
pﬁepravu obãanÛ na místní hﬁbitov autobusem spoleãnosti SERW Sedlec.
Autobus bude jezdit od ãervna do konce ﬁíjna 2006 vÏdy v pátek v tûchto termínech:
11. srpna
8. záﬁí
6. ﬁíjna
25. srpna
22. záﬁí
27. ﬁíjna

Sedlec

- náves
- rozcestí

16.00
16.02

Jízdní ﬁád:
St.Plzenec

- Kollárova (toãna autobusÛ)
- RadyÀská (Máchova)
- námûstí (zast. MHD)
- Husova (zast. MHD)

Odjezd zpût ze hﬁbitova v 17 hod..
Jednotné jízdné ãiní 6,- Kã.

16.08
16.10
16.12
16.15

Pavel Kondr, v. r.
starosta

S B ù R N ¯ D V Ò R O D PA D Ò
provozní doba – Po, St:
So:
VE SBùRNÉM DVO¤E MÒÎETE ODKLÁDAT:
• Objemn˘ komunální odpad
• Stavební suÈ
• Papír, sklo, plasty, dﬁevo, Ïelezo
• Textil (pro humanitární úãely)
• Pneumatiky
• Lednice, televizory, elektroodpad
• Staré léky
• Zbytky barev, motorové oleje, filtry
• Obaly zneãi‰tûné ‰kodlivinami
• Akumulátory, galvanické ãlánky, záﬁivk
• Stavební suÈ, zemina – 0,60 Kã/kg
Dále platí omezení díky zneuÏívání sluÏeb SD

10.00 –18.00
8.00 –13.00
pro odpad ze zelenû a to jeden vozík za os. automobil
– vût‰í mnoÏství tohoto odpadu je zpoplatnûno a to
v souladu s platn˘m ceníkem
– v souãasnosti to ãiní 3,–Kã/kg.
Obãané Plzence a Sedlce + vlastníci rekreaãních objektÛ v na‰em katastru mají SD zdarma - kromû v˘jímek,
„cizáci“ hradí likvidaci odpadÛ ve SD v souladu s platn˘m ceníkem, kter˘ je vyvû‰en na vratech SD.
Pro usnadnûní rozli‰ení do jaké skupiny (obãan
mûsta X ãlovûk nezapojen˘ do systému nakládání
s odpady ve St. Plzenci) jedinec patﬁí, má mít s sebou
doklad o zaplacení místního poplatku.

LIKVIDACE ODPADÒ VE SD JE ZDARMA, KROMù TùCHTO ODPADÒ:
Pneumatiky

- nákladní lehké (Avia) - 80,– Kã/kus
- nákladní tûÏké (TATRA) - 220,– Kã/kus
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ZASTÁVKA â. 8 - HRAD RADYNù

Hrad nechal vystavût na vysoké hoﬁe Radyni zvedající se nad mûsteãkem Starou Plzní
nejprve pozvolnû, pak stále pﬁíkﬁeji, ãesk˘
král a také jiÏ císaﬁ ﬁímské ﬁí‰e Karel IV. pﬁibliÏnû v létech 1356–61 a nazván byl na
poãest zakladatele Karlskrone (Karlova Koruna). ZároveÀ byl na Su‰icku stavûn hrad
Karlsberg (Karlova Hora), dne‰ní Ka‰perk.
Podle jednotného typu obou hradÛ i shodn˘ch
kamenick˘ch detailÛ mÛÏeme soudit na jednu
stavební „firmu“. Stavbou hradu Ka‰perk byl
v roce 1356 povûﬁen Vít Hedvábn˘, kter˘
zároveÀ ﬁídil stavební práce v klá‰teﬁe Zlatá
Koruna. Mûl na starosti zaji‰tûní stavebních
prací, ale nebyl stavitelem. V pﬁípadû Zlaté
Koruny víme, Ïe tu byl stavitelem Michal Parléﬁ, pﬁíslu‰ník rodiny dvorního architekta
Petra Parléﬁe. Nabízí se domnûnka, Ïe právû
Michal Parléﬁ byl také stavitelem hradÛ Ka‰perka i Karlovy Koruny. Nûmecké jméno

hradu se v jazykovû ãeském prostﬁedí neujalo
a po smrti zakladatele zaãal b˘t naz˘ván podle
pÛvodního jména vrchu, tedy Radyní. (Pojmenování vzniklo ze staroãeského osobního
jména Rad a je tvoﬁeno stejn˘m postupem
jako Bechynû nebo Bavorynû a znamenalo
Radova hora.)
O vlastní v˘stavbû hradu nejsou Ïádné písemné prameny. První konkrétní zpráva je ze
17. prosince 1361, podle které svûﬁil císaﬁ
Karel IV. purkrabímu na Radyni do ochrany
klá‰ter v Plasech. Císaﬁ osvobodil 3. ãervence
téhoÏ roku obec Plzenec pro budoucnost za
pevn˘ plat 28 kop ãesk˘ch gro‰Û od v‰ech
ostatních povinností ke hradu za „ochuzení,
které utrpûli obnovou hradu Karlskrone na
hoﬁe Radyni novû zaloÏeného na pastvinách,
kter˘ch nemohou uÏívat na ﬁeãené hoﬁe
a v okolí“.
V roce 1362 je znám jménem první purkrabí Zdislav Chlup.
Královsk˘ hrad pﬁevzal správní s obrannou
funkci po doÏívajícím pÛvodním plzeÀském
hradi‰ti nad Star˘m Plzencem, které je pﬁipomínáno jiÏ v 10. století. Hospodáﬁské tûÏi‰tû
bylo zaloÏením královského mûsta Nová
PlzeÀ (1296) pﬁeneseno na pﬁelomu 13. a 14.
století ze Staré Plznû do plzeÀské kotliny na
soutok ﬁek MÏe, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy.
Pﬁesto je‰tû na pﬁelomu 14. a 15. století je
v ‰ir‰ím okolí hradu pﬁipomínáno nûkolik královsk˘ch manÛ, sedících na tvrzích v Javoﬁe,
Mydlné, Pokonicích, ·Èáhlavech, Îákavû
a jinde. Snad jde o pozÛstatek manského
systému okolo starého hradu Plznû. Hlavní
povinností manÛ b˘vala sluÏba panovníkovi,

Pokus o rekonstrukci stavu hradu na konci 15. stol. (Autor J. Wettengl 1995]

která mohla b˘t obrácena k obranû královsk˘ch hradÛ. MoÏná, Ïe byli po vzniku nového královského hradu podﬁízeni zdej‰ímu
purkrabímu. O problematice se v‰ak nedochovaly spolehlivé zprávy a pﬁípadn˘ zdej‰í mansk˘ systém nepﬁeÏil rok 1400.
V roce 1400 totiÏ Václav IV. zastavil hrad
Radyni i mûsteãko „Star˘ Plzen“ s pﬁíslu‰enstvím Zachaﬁovi z Litovic, kter˘ b˘val místopurkrabím PraÏského hradu, potom moÏná
purkrabím na Radyni. Stal se tedy nejen
správcem královského majetku, ale i jeho
vlastníkem do doby, neÏ mu panovník splatí
vypÛjãené peníze. V roce 1404 se Zachaﬁ
naz˘vá „sedûním na Radyni“, roku 1407
Zachaﬁem z Radynû. Nûkdy poté, snad po
vyplacení Zachaﬁe, ovládal hrad opût jen královsk˘ purkrabí Oldﬁich z Letkova. Roku
1413 byl Oldﬁich z Letkova patronem oltáﬁe
sv. Kateﬁiny ve farním kostele ve Staré Plzni.
Pozdûji, v dobû úpadku královské moci
v âechách, namísto, aby dbal o bezpeãnost na
silnicích, sám pﬁepadával pocestné, spojil se
s pány z Oseka a vedl odboj proti Václavovi
IV. Z kus˘ch zpráv lze pouze konstatovat, Ïe
se protivil králi a bylo proti nûmu patrnû mezi
léty 1414 – 1418 vysláno vojsko. V dobû
husitské byla Radynû nepﬁetrÏitû v katolick˘ch rukou a podporovala zásobováním
v roce 1434 husitsk˘mi vojsky obleÏenou
PlzeÀ. O husitském obleÏení hradu není Ïádn˘ch písemn˘ch zpráv. Z purkrabích té doby
je pﬁipomínán Dobe‰ z Modﬁejovic, kter˘ se
po roce 1444 pﬁidal k podûbradské jednotû. Po
domácí válce a válce s uhersk˘m králem
Matyá‰em ovládla vût‰inu PlzeÀska katolická
jednota. Po roce 1470 se Radynû stává zásluhou Petra Koﬁenského z Tere‰ova loupeÏnick˘m sídlem.
KdyÏ byl královsk˘ hrad v roce 1496 králem Vladislavem zastaven ·ternberkÛm, byly
pﬁipraveny pﬁedpoklady jak pro jeho pﬁechod
do soukrom˘ch rukou, tak i jeho zpustnutí;
hrad totiÏ ztratil svoji vojenskou funkci a jeho
osud záleÏel jen na tom, jak rychle pﬁijme
‰lechta renesanãní Ïivotní styl.
V první polovinû 16. století hrad vyhoﬁel
(zﬁejmû od blesku), a protoÏe nevyhovoval
souãasn˘m Ïivotním potﬁebám, nebyl jiÏ
obnovován a v roce 1558 je pﬁi zápisu do zemsk˘ch desek uvádûn jako pust˘.
Tímto aktem se pÛvodnû královsk˘ hrad
dostává do majetku ‰lechty. Po ·ternbercích
jej vlastní od roku 1561 Kokoﬁovci, po roce
1711 âernínové a od 1816 Vald‰tejnové.
Z roku 1823 romanticky upraven˘ hrad znovu
roku 1866 vyhoﬁel, a tak pouze zákrok plzenecké obce, která jej i s dal‰ími místními památkami vykoupila po skonãení I. svûtové války
od velkostatkÛ, zachránil Radyni pﬁed úpln˘m
rozpadem. V roce 1920 byl ustaven Spolek
pro záchranu Radynû a HÛrky, hrad byl zamûﬁen a zapoãalo se pod vedením V. Kleina se
stavebními úpravami, které se protáhly do
roku 1935.
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Hrad tvoﬁí typickou plzeÀskou siluetu na
buliÏníkovém vrcholu protáhlého kopce.
PÛvodnû byl hrad chránûn ze tﬁí stran hlubok˘m pﬁíkopem, ukonãen˘m na severní a jiÏní
stranû ba‰tami. Hrad byl vystavûn stejnou královskou hutí a pﬁibliÏnû v téÏe dobû jako hrad
Ka‰perk (1356-61), se kter˘m je typologicky
shodn˘.
Pﬁehled drÏitelÛ hradu a nejdÛleÏitûj‰ích událostí:
1356 – zaãíná králÛv stavitel Vít Hedvábn˘
stavbu královského hradu Ka‰perk
(Karlsberg), typologicky shodného
s Radyní
1361 – 3. ãervence osvobozuje Karel IV. pro
budoucnost PlzeÀské od roboty za práce
provádûné na Radyni (Karlskron)
1361 – je ukonãena stavba královského hradu
Ka‰perku a zﬁejmû i Radynû
1361 – 17. prosince svûﬁuje Karel IV. purkrabímu na Radyni do ochrany klá‰ter
v Plasích
1362 – prvním písemnû doloÏen˘m purkrabím
na Radyni je Zdislav Chlup
1383 – za purkrabího Jindﬁicha ·tipice slouÏí
Radynû jako základna k útoku na arcibiskupské Rokycany ve sporu Václava
IV. s Janem z Jen‰tejna
od 1404 – purkrabím je Zachaﬁ ze Svinaﬁ
a Litovic, jemuÏ Václav IV. hrad pro
dluhy postupuje do zástavy
1413-18 – purkrabím je Oldﬁich z Letkova,
zapleten do odboje proti králi
1416-18 – král Václav IV. odboj potlaãuje,
zﬁejmû bez ohroÏení hradu Radynû. Po
dobu husitsk˘ch válek je Radynû v katolick˘ch rukou.
1427 – purkrabím je Jindﬁich ·vejda ze
Sedlce
1431 – pﬁed bitvou u DomaÏlic plení táborskosirotãí vojsko katolické statky na
PlzeÀsku, hrad Radyni v‰ak míjí
1434 – purkrabím je HrdoÀ z DubÀan, kter˘ se
5. kvûtna zúãastnil zásobení Plznû a tak
zmaﬁení jejího obléhání husitsk˘mi polními vojsky
1434 – po bitvû u Lipan je na Radyni purkrabím Dobe‰ z Ondﬁejovic, zpoãátku snad
spoleãnû s Hrdonûm
po 1444 – Dobe‰ z Modﬁejovic se pﬁidává
k podûbradské jednotû
po 1450 – Oldﬁich z Rakové je pánem na
Radyni
1470 – Petr Koﬁensk˘ z Tere‰ova, kter˘ pﬁepadává stoupence Jiﬁího Podûbradského

a nového krále Vladislava
1487 – pﬁipomínán purkrabí Oldﬁich, patrnû
z Rakové
1496 – hrad zastaven králem Vladislavem,
kter˘ sídlí na Bechyni
1521 – po smrti Vladislava dûdí hrad jeho
bratr Albrecht ze ·ternberka
1526-28 – Albrecht intrikuje proti novému
králi Ferdinandovi I., za trest jsou mu
zkonfiskovány statky vãetnû Radynû
1536 – konfiskát kupuje od královské komory
AlbrechtÛv synovec Adam
1558 – Adam dosahuje zmûny zápisné drÏby
za dûdiãnou. Ve smlouvû je Radynû uvádûna jako hrad pust˘.
1560 – pﬁijímá na svÛj díl AdamÛv syn Zdenûk ze ·ternberka „mûsteãko Star˘ Plzenec i se zámkem pﬁi nûm pust˘m Radyní“
1561 – hrad prodán Jiﬁíku Kokoﬁovci z Kokoﬁova
1605 – Radynû poprvé vyobrazena na staroplzeneckém epitafu Karla Kokoﬁovce
1711 – hrad je v drÏení âernínÛ spolu se ‰Èáhlavsk˘m panstvím
1816 – Kristián z Vald‰tejna-Vartenberka dûdí
‰Èáhlavské panství
1886 – romanticky upravená zﬁícenina hradu
byla ze msty vypálena pomaten˘m tulákem
pﬁed 1920 – po skonãení I. svûtové války
z iniciativy F. Macháãka a L. Lábka
odkupuje Radyni a dal‰í místní památky
obec Plzenec
1920 – vytvoﬁen Spolek pro záchranu Radynû
a HÛrky, provedeno zamûﬁení hradu
a pod vedením V. Kleina pﬁistoupeno ke
stavebním úpravám, které probíhaly do
roku 1935.

Na Va‰e dotazy odpovídá JUDr. Petra
Lindová, advokátka v Plzni, Barrandova 19,
http://advokatka.vplzni.cz, tel. 377 455 401

ru spoleãenství nutná, mohl by v nûm b˘t mÛj
vnuk, kter˘ není vlastníkem bytu, ale je u mne
trvale hlá‰en˘ k pobytu?

Otázka (paní J. L.):

Odpovûì:
Pokud ve Va‰em domû vzniklo spoleãenství
vlastníkÛ jednotek, ze zákona ã. 72/1994 Sb.
platí, Ïe statutárním a v˘konn˘m orgánem spoleãenství je v˘bor anebo povûﬁen˘ vlastník.
Va‰e spoleãenství tedy musí tento orgán zﬁídit.
Máte na v˘bûr, zda ve Va‰em spoleãenství
bude tímto orgánem v˘bor, coÏ je kolektivní

Vlastníky bytÛ v panelovém domû, kde bydlím, jsou pﬁeváÏnû star‰í lidé. Má u nás fungovat spoleãenství vlastníkÛ domu, ale nikdo
nechce b˘t ve v˘boru. Musíme tento v˘bor tvoﬁit, pokud se ve v‰ech otázkách shodneme pﬁi
domovních schÛzích? Pokud je existence v˘bo-

zabloudí a pak tamní poklady vûnuje klá‰teru,
do kterého jako jepti‰ka vstoupí.“ Povûst
o radyÀském pokladu zapsal roku 1875 také
Jaroslav Schiebl. Pﬁed dávn˘mi lety pr˘ prozradil plzeÀsk˘ kat ﬁeznickému tovary‰i jak
nalézt poklad ve zﬁíceninách hradu: „Poradil
mu, Ïe se musí ‰estkrát po sobû vyspat v umrlãí komoﬁe na márách (na hﬁbitovû u V‰ech
svat˘ch), na kter˘ch byly no‰eny jen samé
poctivé panny. KdyÏ to vykoná najde na hﬁbitovû zlat˘ klíã od sklepa v Radyni. Tam se
musí odebrati na Velk˘ pátek, a kdyÏ budou
v kostele ãísti pa‰ije, tu otevﬁe se sklep, ve kterém jest velké bohatství. Tovary‰ vykonal v‰e,
jak mu bylo poradûno. KdyÏ po ‰estém noclehu ‰el z márnice, na‰el u kostelních dveﬁí zlat˘
klíã. Na Velk˘ pátek odebral se na Radyni,
sklep se mu otevﬁel, jak pﬁedpovûdûl kat.
Tovary‰ si nabral velk˘ poklad. KdyÏ ale
vycházel ze sklepa, zapomnûl klíã hoditi za
sebe, jak mu bylo pﬁikázáno. Následujícího
dne nalezli jej lidé, kteﬁí ho hledali, kdyÏ
domÛ nepﬁi‰el, na prostranství pﬁed hradem na
kusy roztrhaného.“
Helena Matasová

Akadem. malíﬁ Vladimír Havlic zaznamenal ve sv˘ch povûstech, které sbíral více neÏ
40 let, téÏ nûkolik ﬁádek o bájn˘ch pokladech
na hradû.
„T˘den pﬁed Velikonoãní nedûlí je Kvûtná
nedûle… Velice roz‰íﬁené, a zdá se, Ïe v polovinû 19. stol. v âechách a Bavorsku byly
romantické povûsti o pokladech, které se
v tomto t˘dnu otvírají…“
„Jist˘ mnich se starého klá‰tera dominikánÛ
v Plzni na‰el pr˘ ve staré rukopisné legendû,
zachované v knihovnû klá‰tera, Ïe poklady
z Radynû pﬁipadnou chudé, ãisté dívce, která
o kvûtnou nedûli náhodou do zﬁíceniny

Jeden z mnoha obrázkÛ „milované Radynû“
Vl. Havlice

orgán s minimálnû tﬁemi ãleny, anebo pouze
povûﬁen˘ vlastník. Povûﬁen˘ vlastník je varianta pro spoleãenství s mal˘m poãtem ãlenÛ
(napﬁ. dÛm s pûti byty) anebo právû pro ta spoleãenství, ve kter˘ch není dostatek zájemcÛ o
funkci ãlena v˘boru.
âlenem v˘boru spoleãenství anebo povûﬁen˘m vlastníkem mÛÏe b˘t pouze ta osoba,
která je ãlenem spoleãenství – tedy je vlastníkem ãi spoluvlastníkem bytu v domû (anebo
je zástupcem právnické osoby, která je ãlenem spoleãenství) a je star‰í 18 let. Toto
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vypl˘vá z v˘kladu pojmu „povûﬁen˘ vlastník“
a dále ze vzorov˘ch stanov, které byly vydány
jako naﬁízení vlády 371/2004 Sb. na základû
zákona o vlastnictví bytÛ 72/1994 Sb. Vá‰
vnuk, pokud není vlastníkem ãi spoluvlastníkem bytu v domû, tedy nemÛÏe b˘t ãlenem
v˘boru ani povûﬁen˘m vlastníkem.

Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe je ve Va‰em zájmu,
aby spoleãenství vlastníkÛ jednotek ve
Va‰em domû dobﬁe fungovalo. Vlastníci bytÛ
by se mûli o rozhodování spoleãenství aktivnû zajímat, a to v mnohem vût‰í míﬁe, neÏ
v jaké je to obvyklé v mnoha domech doposud. Ze zákona totiÏ platí, Ïe za závazky spo-

leãenství ruãí vlastníci jednotek v pomûru,
kter˘ odpovídá velikosti spoluvlastnick˘ch
podílÛ na spoleãn˘ch ãástech domu.
Va‰e dotazy z právní oblasti mÛÏete adresovat
redakci, budou podle moÏnosti postupnû zodpovûzeny v dal‰ích vydáních RadyÀsk˘ch listÛ.

KALENDÁ¤ KULTURNÍCH AKCÍ
PRÁZDNINY 2006 – SRPEN
HRAD RADYNù: Otevﬁeno dennû kromû Po od 10 do 18 hodin.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: Otevﬁena po dojednání
(min. 3 dny pﬁedem) na tel. 377 965 068 pro skupinu min. 10 osob
MùSTSKÁ KNIHOVNA STAR¯ PLZENEC
Prázdninov˘ provoz:
Po, St
9.00–12.00
13.00–17.00
Út, ât, Pá
zavﬁeno
STAROPLZENECKÁ GALERIE
Pokraãování v˘stavy:
„TOULKY POD RADYNÍ“
AUTO-MODELÁ¤I - veﬁejné pﬁedvádûní modelÛ na závodech
truckÛ – Most
Závod RC TRUCK TRIAL
Poﬁadatel: Kolpingova rodina Star˘ Plzenec
Kontakt: Martina ·teklová, tel.: 603 473 442
5. 8. 2006 (sobota) HODOKVAS NA HRADù RADYNI 2006
Historické slavnosti k 1030. v˘roãí první písemné zprávy
o „Staré Plzni“

Více úvodní strana RadyÀsk˘ch listÛ
Vstupné: dospûlí 50,Dûti od 6 – 15 let 20,Rodinné vstupné 120,V˘tûÏek ze vstupného bude vûnován na záchranu hradu Radynû.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec a K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068
5. – 19. 8. 2006 CYKLISTICK¯ TÁBOR
Místo: Srní na ·umavû
Poﬁadatel: Kolpingova rodina Star˘ Plzenec
Kontakt: Martina ·teklová, tel.: 603 473 442
12. – 24. 8. 2006 (sobota – ãtvrtek) „V¯LET DO BRADAVIC“
Místo: letní druÏební tábor ve Cvikovû
Poﬁadatel: Pion˘rská skupina Star˘ Plzenec
Kontakt: Franti‰ek Batûk, tel.: 777 887 528,
email: bataf@centrum.cz

Základní umûlecká ‰kola Star˘ Plzenec oznamuje, Ïe

OD ZÁ¤Í 2006 ROZ·I¤UJE NABÍDKU
V¯UKY V¯TVARNÉHO OBORU
O T¤ÍLET¯ CYKLUS
STUDIA PRO DOSPùLÉ.
Zájemci o toto studium se mohou informovat
na ﬁeditelství ZU· Star˘ Plzenec, Raisova ulice ã. 2,
u pí uã. Jany Frolíkové nebo telefonicky
na tel. ãísle 377 966 700

KURZY ANGLICKÉHO
A NùMECKÉHO JAZYKA
PRO DùTI I DOSPùLÉ
2006/07
K-Centrum, mûstská knihovna zahajuje v˘uku
jazykÛ v t˘dnu od 11. záﬁí.
Îádáme v‰echny zájemce,
aby se dostavili k zápisu
na nov˘ ‰kolní rok
do 6. záﬁi.
BliÏ‰í informace
v K-Centru nebo na
www.staryplzenec.cz
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POZDRAVY Z LETO·NÍHO SKAUTSKÉHO TÁBORA V JABLEâNù
U ZBIROHA ZASÍLAJÍ SKAUTI Z ODDÍLU SLUNEâNÍ ÚDOLÍ.

P¤EBUDOVSKÉ
SETKÁNÍ
PlzeÀská krajská organizace Pion˘ra
ve spolupráci s PS Nepomuk pﬁipravila
pro dûti víkend pln˘ soutûÏí a her od 16.
do 18. 6. na nepomucké táborové
základnû v Pﬁebudovû.
Se‰lo se 105 úãastníkÛ z Nepomuka,
·Èáhlav, St. Plzence, Plznû, Su‰ice, Stra‰ic,
Klatov a Dobﬁan. Pﬁijel i taneãní soubor
Mikulka, kter˘ pﬁedvedl svoje vystoupení,
s nímÏ vyhrál celostání soutûÏ Sedmikvítek v Praze.
Jednotlivé skupiny soutûÏily ve sportovních hrách, byly hodnoceny body a pak
odmûnûny diplomy a poháry. Pohár získala za 1. místo skupina ze ·Èáhlav, druhá
skonãila skupina z Nepomuka a tﬁetí pﬁíãku obsadila skupina ze Starého Plzence.
Mimo sportování byly pro dûti pﬁipraveny i zábavné hrátky – nûkolik druhÛ lanov˘ch lávek a skluzavka, která byla asi nejnároãnûj‰í na odvahu.
Sluneãné poãasí, sportovní vyÏití, dobré
jídlo od nepomuck˘ch kuchaﬁek, spoleãná
zábava a kamarádství vytvoﬁily pﬁíjemné
prostﬁedí, na které se nezapomíná. Dík
patﬁí PS Nepomuk za dobﬁe pﬁipraven˘
program a starost o v‰echny úãastníky.
Za PS St. Plzenec
Franti‰ek KﬁíÏek
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POZVÁNKA NA TRADIâNÍ SOUTùÎ
SBORU DOBROVOLN¯CH HASIâÒ VE STARÉM PLZENCI
VáÏení spoluobãané,

INFORMAâNÍ SERVIS
Preventivnû informaãní skupiny
PâR O¤ PlzeÀ-jih
ze dne 14. ãervence 2006

stejnû jako kaÏd˘ rok i letos dobrovolní hasiãi ze Starého Plzence uspoﬁádají svoji
soutûÏ. Letos se bude jednat jiÏ o 15. roãník tradiãního memoriálu o Putovní pohár
Mûsta Star˘ Plzenec.
Na této soutûÏi pﬁivítáme svoje kolegy z hasiãsk˘ch sborÛ z okolních vesnic, se kter˘mi rádi zmûﬁíme síly v poÏárním útoku. V loÀském roce se soutûÏe zúãastnilo 5 druÏstev muÏÛ a 2 druÏstva Ïen. Domácím se moc nedaﬁilo, a proto by letos chtûli svoji trochu po‰ramocenou reputaci napravit.
Akce se uskuteãní 26. 8. 2006 od 12:00 h na louce za „elektrárnou“. I kdyÏ jsme nuceni poﬁádat tuto soutûÏ tak trochu stranou, vûﬁíme, Ïe si obyvatelé mûsta zpestﬁí sobotní
odpoledne a pﬁijdou podpoﬁit místní hasiãe. Na místû bude pro diváky samozﬁejmû zaji‰tûno obãerstvení a také soutûÏ v hodu ‰ipkami na terã o ceny.
ZároveÀ bych vyuÏil této moÏnosti a v‰echny pﬁípadné zájemce, kteﬁí by mûli zájem
o ãinnost ve Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ve Starém Plzenci, bych rád pozval mezi nás.
Scházíme se kaÏd˘ pátek od 17:00 h v místní hasiãárnû.

JiÏní PlzeÀsko - Policisté okresního ﬁeditelství
PlzeÀ-jih zaznamenali poslední dobou nárÛst pﬁípadÛ
vloupání do rodinn˘ch domÛ, bytÛ a sklepÛ.
V souvislosti s nárÛstem této trestné ãinnosti policisté doporuãují obãanÛm, aby si svoje objekty ﬁádnû
uzamykali celodennû. Do domu nepou‰tûjte cizí
osoby, sledujte pohyb neznám˘ch lidí. V pﬁípadû, Ïe
jiÏ dojde k vloupání do va‰eho objektu, nevstupujte
dovnitﬁ, aÈ nedojde k po‰kození pﬁípadn˘ch stop,
které po sobû pachatel zanechal. Pokud svÛj byt ãi
rodinn˘ dÛm opou‰títe na del‰í dobu za úãelem
dovolené, nezatahujte Ïaluzie, neponechávejte pootevﬁená okna. Je vhodné domluvit se sousedy ãi pﬁíbuzn˘mi, aby Vám vybírali po‰tovní schránku.
Pﬁi jakémkoliv podezﬁení okamÏitû kontaktujte
policii na bezplatné lince 158.

Za v˘bor SDH zástupce velitele jednotky Pavel Hrabaãka

kpt. Mgr. Jana Václavová

O S H R P O Z N A L O K R Á S Y K Y N Î VA R T S K A
Druh˘ poznávací
zájezd
Obãanského
sdruÏení HÛrka a
Radynû
opût
provázelo velmi
pûkné poãasí a
pﬁíjemná nálada
v‰ech pﬁítomn˘ch. PﬁestoÏe se mnozí úãastníci mezi sebou
neznali, vûkové sloÏení bylo opravdu pestré,
tak zavládla doslova poklidná rodinná poho-

da. KaÏd˘ se mohl svobodnû rozhodnout, zda
upﬁednostní prohlídku zámku KynÏvart, anebo
se vypraví s Václavem Fi‰erem po ménû znám˘ch místech v jeho okolí. Vût‰ina z nás se
rozhodla pro tajemnou procházku parkem.
Skuteãnû nás ãekala pﬁekvapení na kaÏdém
kroku. Kouzelná zákoutí, barevné hry kvûtin,
kaskáda pod kamenn˘m mostem, lesní kaple
sv. KﬁíÏe, vyhlídkov˘ altánek, kﬁíÏ princezny
Pascaliny, stará kovárna, zámeck˘ pivovar.
Bûhem nûkolika minut nás autobus pﬁevezl
k národní pﬁírodní rezervaci Kladské ra‰elini‰-

VE STARÉM PLZENCI UCTILI PAMÁTKU M. JANA HUSA
Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû, spoleãnost pro zvelebování kulturních a historick˘ch
památek ve Starém Plzenci, pﬁipravilo také
letos u pﬁíleÏitosti státního svátku, kdy vzpomínáme pﬁíchod vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje a
upálení mistra Jana Husa, bohat˘ program. Na
námûstí v kostele sv. Jana Kﬁtitele zaznûly
v podání ãlenÛ pûveckého souboru âeská píseÀ
také staroslovûnské sakrální písnû. Témûﬁ 70
náv‰tûvníkÛ kostela ocenilo úÏasné vystoupení
vﬁel˘m potleskem. Poté v‰ichni pﬁítomní
vyslechli u památníku M. Jana Husa krátkou

pﬁedná‰ku ãlena historické sekce OSHR Václava Fi‰era a pﬁedseda sdruÏení Václav Hák poloÏil k pietnímu místu kvûtiny. Letos nechybûla
ani vatra. Tentokrát zaplála u skalky v Kollárovû ulici, kam zavítali dal‰í spoluobãané. âest
památce v˘znamn˘m osobnostem ãesk˘ch
dûjin byla projevena opravdu dÛstojn˘m a lidsk˘m zpÛsobem. Jsme rádi, Ïe se na na‰ich setkáních lidé cítí dobﬁe a váÏíme si toho.
Za OSHR Eva Suttnerová
Ve St. Plzenci 7. 7. 2006

tû Tajga. Fauna i flóra zaujala dûti i dospûlé,
kteﬁí se vydali po dﬁevûném chodníãku okolo
velké ãerné vodní plochy. Prohlídkou miniatur
v Mariánsk˘ch Lázních se ãlenové OSHR se
sv˘mi pﬁíznivci rozlouãili s dal‰ím krásn˘m
koutem na‰í vlasti. Pﬁipojí se také jednou
model hradu Radynû a rotunda sv. Petra a Pavla
k v˘znamn˘m stavbám tohoto jedineãného
parku? Pﬁí‰tû se vydáme po stopách Jana ÎiÏky
z Trocnova.
Eva Suttnerová
Ve St. Plzenci 24. 6. 2006
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STAR¯ PLZENEC – MùSTO PROTIKLADÒ

VÏdy jsem mûl velmi nekriticky kladn˘ vztah
k mûstu Star˘ Plzenec. Nenechal jsem na nûj
dopadnout ani jeden kﬁiv˘ pohled. A pak po více
neÏ dvaceti letech Ïivota v tomto mûstû jsem se
oÏenil, Ïil, cestoval nebo hrál po spoustû jin˘ch
mûst u nás i v zahraniãí, poznával nová mûsta,
kraje, lidi. Pﬁesto jsem se ale poﬁád tû‰il na návrat
zpátky domÛ – do Starého Plzence. A teì jsem
tady a chtûl bych tu uÏ zÛstat s celou rodinou. Pﬁivedl jsem nás v‰echny do mûsta, které jsem mûl
v srdci po celou dobu, kdy jsem sem jezdil sporadicky a vlastnû jen na náv‰tûvu. A ãekal jsem,
Ïe i moje rodina bude moÏná aÏ nekriticky bouﬁit
nad‰ením, Ïe jsme tady. A ejhle!
Místo nad‰ení – zklamání, místo ovací – rozãarování. Nebudu popisovat, z ãeho v‰eho – asi
sami víte o krásn˘ch silnicích, obyvatelích spokojen˘ch s politikou a pﬁedstaviteli mûsta,
o splnûn˘ch slibech a nezahozen˘ch moÏnostech ãi o nepromarnûné vÛli obãanÛ, kteﬁí mají
chuÈ pro to nûco udûlat, o …
Mûsto Star˘ Plzenec nemá svoji tváﬁ –
náv‰tûvníci nemají proã sem pﬁijíÏdût a hlavnû
proã se sem vracet. Ale proã? Genius loci tady
pﬁeci nûkde musí b˘t! VÏdyÈ mûsto má v˘jimeãnou historii, je souãástí tradice celého ãeského národa, má velice pﬁíjemnou polohu vãetnû nádherné pﬁírody kolem. Toho v‰eho lze
nadmíru vyuÏít. Moje Ïena mi nasadila laÈku
hodnû vysoko – zavedla mne do mûsta Litomy‰l, mûsta, kde se narodila a nûkolik let Ïila.
Mûsto Litomy‰l se snaÏí dát lidem i náv‰tûvní-

TENISOVÉ TURNAJE
SK SPORTteam DOLI poﬁádá kaÏd˘m
rokem tenisové kurzy pro mládeÏ. Letos
se na na‰em hﬁi‰ti postupnû stﬁídá patnáct
mlad˘ch tenistÛ od nejmlad‰ích ÏáãkÛ aÏ
po dívky dorosteneckého vûku. Vût‰ina
z nich nav‰tûvuje ná‰ oddíl jiÏ nûkolik let
a na jejich hﬁe jsou znát viditelné pokroky.
Ty se také projevily pﬁi turnajích, které
jsme pro mládeÏ organizovali na konci
ãervna. Nûkteré zápasy, zejména star‰ích
dívek, byly ukázkou kvalitního tenisu.
Z dÛvodu vût‰í vyrovnanosti jsme udûlali
kategorie pokroãil˘ch a zaãáteãníkÛ.
V kategorii pokroãil˘ch zvítûzila Hana
Kﬁenová pﬁed Evou Zachovou a Anetou
Rej‰kovou. V kategorii zaãáteãnic bylo
poﬁadí: 1. Karolína Kﬁe‰ová, 2. Antonie
Jaro‰ová, 3. Petra Bláhová. V zápase nejmlad‰ích adeptÛ zvítûzil Dominik Voves
nad Radkem Vaníkem.
Dûti mají moÏnost zahrát si tenis také
v období letních prázdnin. Pravidelné
kurzy budou zahájeny opût na konci srpna.
Informace: p. DoleÏel, tel.: 605 987 754.
–md–

kÛm pocit v˘jimeãnosti pobytu ãi Ïivota
právû v jejich mûstû.
Já sám jsem na sobû
poznal, jak rychle
dokáÏe ãlovûk pﬁilnout k místu, které dﬁíve
vÛbec neznal právû na Litomy‰li – staãil mi
jeden den. Mûsto je krásnû upravené, má neskuteãnû silnou a poutavou du‰i. ¤íkáte si, Ïe na to
asi mûsto Litomy‰l má? Ale vÏdyÈ my také.
Nebojme se vyuÏít historie mûsta a dochovan˘ch památek – probuìme je k aktivnímu Ïivotu, nebojme se zbavit mûsto role noclehárny pro
obyvatele Ïijící a pracující v Plzni. Proã se
musíme bát projet ulicí, aby nám ãást auta
nezÛstala vyklepána v muldách na silnici? Proã
nemÛÏeme dát cizincÛm na památku propagaãní materiály a nedej boÏe v jejich jazyce? První
kontakt náv‰tûvníkÛ s mûstem dnes b˘vá internet – ta hrÛza, která visí na webov˘ch stránkách
je v poﬁádku? Pﬁilákají stránky náv‰tûvníky
nebo je spí‰ odradí, a hlavnû dozví se v nich
o nás nûco, proã by sem mûl náv‰tûvník pﬁijet
a co mu pomÛÏe v první orientaci? Jak je
moÏné, Ïe ve mûstû je‰tû Ïijí lidé bez zavedené
vody v domku? Proã jde spousta penûz do
mûstské pokladny a vlastnû nejsou nikde vidût?
Najdûme si ãas na sebe a bez emocí vyslechnûme pﬁipomínky nás v‰ech a hlavnû se snaÏme
s problémy, které nás trápí, koneãnû nûco dûlat
– nûkdy staãí o nich jen otevﬁenû mluvit. Dejme
svûtu vûdût, Ïe mu máme co nabídnout. VÏdyÈ
máme ve mûstû mnoho ‰ikovn˘ch a ochotn˘ch
lidí. Nechme je pro mûsto nûco udûlat – dejme
jim volnost, pomozme jim a oni nám to urãitû
vrátí. Vûﬁím totiÏ, Ïe nezáleÏí na tom, jakou
„víru“ vyznáváme, ale jak se chováme. A mûstu

urãitû pomÛÏe jen práce a zájem nás v‰ech.
Nebojme se dát si vysoké cíle uÏ jen proto, Ïe
jednou pﬁijde den, kdy nebudeme moci ráno
zabouchnout dveﬁe a vrátit se veãer – budeme
muset trávit v tomto na‰em mûstû stále více
ãasu a travme jej tedy co nejpﬁíjemnûji.
Nemyslím, Ïe je v mûstû v‰echno v nepoﬁádku. Je tu mnoho dobrého a vlastnû proto tento
ãlánek asi vznikl. Nenechme to dobré zapadnout v lenosti a nev‰ímavosti k vûcem jin˘m. Je
smutné, Ïe ãlovûk vidí jen ty vûci ‰patné a ty,
které jsou v poﬁádku, bere jako samozﬁejmost.
Tak o nich budeme muset více mluvit a ukazovat „svûtu“ a ten si nás opût bude v‰ímat.
Buìme py‰ní na to, Ïe Ïijeme právû ve Starém
Plzenci stejnû jako paní v jednom malém mûsteãku na dánském ostrovû Ronne. KdyÏ jsem ji
vezl autem, s nad‰ením mi vyprávûla o základní ‰kole, na které uklízela, a vysvûtlovala mi,
v ãem je ‰kola jedineãná a co bych o ‰kole mûl
vûdût. V té dobû jsem ji chápal – mûl jsem takov˘ vztah ke Starému Plzenci. Byl bych ‰Èastn˘,
kdyby se mi ten pocit vrátil.
MoÏná situaci v Plzenci tak kriticky nevidíte,
protoÏe tu Ïijete bez moÏnosti porovnání s Ïivotem jinde. Byl bych moc rád, kdyby alespoÀ
nûkoho tento ãlánek pobídl k zamy‰lení nad
jeho obsahem, protoÏe jinak bez vnûj‰ích
impulsÛ jej zaÏitá „jednotvárnost“ Ïivota
v mûstû k tomuto zamy‰lení nepﬁinutí. Dobré je
to, Ïe dneska si opravdu mÛÏeme mnoho vûcí
kolem nás zaﬁídit sami, a tak se rozhoupejme.
Mûsto a ná‰ Ïivot v nûm za to stojí.
Moc rád bych se v negativních bodech mého
zamy‰lení m˘lil. UÏ proto, Ïe tu chci Ïít
a samozﬁejmû b˘t mûstu nápomocn˘ v jeho dal‰ím rozkvûtu.
Mgr. Petr Vrobel

KAM NA V¯LET
Vlakové v˘lety komise dÛchodcÛ
·koda PlzeÀ:
7. 8. 2006, pondûlí, náv‰tûva Prahy –
Národní muzeum (vstup voln˘) a dal‰í
dle dohody. Sraz na Hlavním nádraÏí
v Plzni v 6:30 h, odjezd R v 7:06 h,
návrat dle dohody. Cena jízdenky: zpáteãní 77,- Kã.
26. 8. 2006, sobota, v˘let na ·umavu –
v˘chozí místo ·piãák – dále Pancíﬁ
(1214 m) – MÛstek (1234 m) – Brãálník
nebo Hojsova StráÏ – pû‰í procházka.
Sraz na Hlavním nádraÏí v Plzni v 6:30
h, odjezd R v 7:02 h, návrat 17:48. Cena
jízdenky: zpáteãní 61,- Kã.
12. 9. 2006, úter˘, v˘let do SRN –
Javor (1457 m) – Bayer, Eisenstein –
Îelezná Ruda. Sraz na Hlavním nádraÏí v
Plzni v 6:30 h, odjezd R v 7:02 h, návrat
15:48 h nebo 17:48 h. Cena jízdenky: zpáteãní 67,- Kã.
15. 9. 2006, pátek, v˘let do Pﬁíbrami –
hornické muzeum a Svatá Hora. Sraz na
Hlavním nádraÏí v Plzni v 7:30 h, odjezd
v 8:06 h, návrat v 17:56 h. Cena jízdenky: zpáteãní 67,- Kã.
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ST¤ÍBRNÉ MISTROVSTVÍ
Sedleãtí kanoisté se jako kaÏdoroãnû zúãastnili Mistrovství âR v rychlostní kanoistice
a opût pﬁivezli medaili.
Kamil Hrdina byl jedin˘ zástupce Sedlce, kterému se povedlo dostat se na „bednu“. Jeho stﬁíbrné
umístûní v kategorii K2 benjamínci 500m bylo pro
nás pﬁekvapením. Tuto traã absolvoval s Vojtou Kinterem z Dûãína. Na startu si Kamil
s Vojtou vybojovali druhou pozici a dokázali
ji udrÏet aÏ do cíle. Gratulujeme.
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vi se nepovedl start, ale probojoval se aÏ na
‰esté místo. Marek Korãák vystartoval jako
první, ale ke konci mu do‰ly síly a dojel aÏ
pát˘. Kamil Hrdina mìl smÛlu na rozlosování
jízdy, a tak se musel spokojit se ‰est˘m místem. Bohdan Bernard se utkal se sv˘mi star‰ími soupeﬁi a urval pro Sedlec ‰esté místo.

·IMON SE STÁLE
ZLEP·UJE
Dal‰í skvûlé v˘kony pﬁedvedl ·imon
PetrÏelka. Zatímco v loÀském roce nebylo
o ·imonovi moc sly‰et, závod od závodu
se zlep‰uje. Na nejobsazenûj‰ím a nejprestiÏnÏj‰ím závodû sezóny se opût zlep‰il.
Na singl-kajaku dojel devát˘ a na deblkajaku s Liborem Exlerem ze Îamberka
obsadil dokonce ‰esté místo.

BRAMBOROVÁ SKLIZE≈
Johana PetrÏelková – po bezvadném
stratu dojela proti star‰ím soupeﬁkám ãtvrtá.
Marika Holubová - bojovala celou cestu
o bronz, ale ke konci podlehla a dojela také
ãtvrtá. Marek a Tomá‰ Korãákovi vybojovali
na deblu opût ãtvrté místo. Novû sloÏená
posádka Nikoly a Simony obsadila znovu
ãtvrtou pozici. Nikola Hrdová jela své první
mistrovství. Do cíle po v˘borném v˘konu sice
dojela ‰está, ale její soupeﬁku rozhodãí diskvalifikovali, a tak byla nakonec pátá. Simona ·alomounová od zaãátku jela pátá a udrÏela svoji pozici aÏ do cíle. Tomá‰ovi Korãáko-

MIST¤I MAL¯CH FINÁLÍ
Josef Korãák a Petr Nobilis jeli na debl kajaku v‰echny tratû - kilometr, pìtistovku a dvoustovku. Jejich v˘konnost v muÏích se je‰tì
nedá srovnávat s reprezentaãními posádkami,
a tak si vyjeli na v‰ech tratích malé finále. Vítìz
tohoto finále automaticky obsazuje desátou
pozici a to se na‰im nejstar‰ím závodníkÛm
povedlo na v‰ech tratích. Stejného v˘sledku
dosáhl i Honza Îitník, kter˘ se se sv˘m parÈákem Martinem Trãálkem z Liberce probojoval

• Daruji inkoustovou tiskárnu HEWLETT PACKARD
DESKJET 1200C + instal. diskety, náhradní barvy. Stáﬁí cca
10 let, paralelní port. Cena za 1 l Fernetu, PJ, Star˘ Plzenec,
602683980, e-mail: tom.kasperak@seznam.cz
2
• Pronajmu byt 1+1, 30m ve Starém Plzenci. Pﬁízemí, vhodné pro 1 aÏ 2 osoby. Nabídky jen písemnû, do knihovny.
• Prodám auto Renault R 5, 1.0, rok v˘roby 88, STK 05/08,
cena dohodou. Tel.: 774 239 281
• Nabízím pronájem bytu 1+1, kuch.linka, nezaﬁ., pûkné prostﬁedí, klid, dohoda. Tel.: 728 308 806.
• Prodám zánovní svûtlou válendu, béÏové matrace, tel.:
377 965 501. Volat veãer.
• Hledám brigádu v období prázdnin. Donesu drobn˘ nákup,
vyvenãím pejska, provedu mal˘ úklid. Îák Z· v Sedlci.
Tel.: 737 661 441.
• Koupím
stavební parcelu ve2 Starém Plzenci, rozloha 400 –
2
500 m . Nabízím 900 Kã/m . Volejte nebo pi‰te na tel.:
604 548 370 nebo 736 439 688.
• Prodám herní volant Genius s pedály a se zpûtnou vazbou,
skoro nepouÏívan˘, pﬁipojení k USB i COM. V pﬁípadû potﬁeby nainstaluji. Tel.: 605 560 119.
• Pronajmu zdûnou garáÏ ve Starém Plzenci (nad tratí).
Tel.: 605 918 647, veãer 19 – 21 h.
• Koupím parcelu nebo ãást velké zahrady na stavbu rodinného domku ve Starém Plzenci ãi jeho nejbliÏ‰ím okolí.
Tel.: 605242233.
• Hledám podnájem 2 místností v RD (nebo 1 + 1, 2 + 1) pro
1 osobu. Spûchá. Tel.: 737 450 758.

do tohoto finále a také spolu vyhráli. Pepovi se
povedl i singl. Na 200 m se mu podaøilo
postoupit do malého finále a tam se „dokopnul“
na ãtvrtou pﬁíãku.

DAL·Í V¯SLEDKY
V prÛbûhu závodÛ se konaly také zkou‰ky
nov˘ch trenérÛ, a tak máme v oddíle po
Petrovi Nobilisovi dal‰ího trenéra tﬁetí
tﬁídy. Je jím Pepa Korãák. Na‰i dva trenéﬁi usedli s Markem Vávrou (také trenérem) do ãtyﬁkajaku s Ondrou Matou‰kem
ze Sokola PraÏského. Tato posádka se na
tratích 200 a 500 m probojovala do hlavního finále, kde obsadila shodnû ‰esté
místo. Hanka Sadílková s Terezou Reichovou jely témûﬁ celou pûtistovku na
prvním místû v malém finále, ale nakonec podlehly dvûma posádkám a dojely
aÏ tﬁetí. Tomá‰ Krásn˘ se na deblu
s Tomá‰em Horákem z T˘na dostali do
malého finále a dojeli si spolu pro deváté místo.
Tato sezóna mûla b˘t nejslab‰í za
nûkolik let. Star‰í závodníci odcházejí do
muÏÛ a mlad‰í nepﬁi‰li na chuÈ vítûzství. Ale
nakonec v‰e dobﬁe dopadlo a sezóna vyvrcholila velmi pûkn˘mi v˘kony. A to se nyní bude
stupÀovat, protoÏe tolik pﬁíleÏitostí kdy získat
medaile tu je‰tû nebylo. A tak se bl˘ská na lep‰í
ãasy. DrÏte nám palce!
Ve‰keré v˘sledky najdete na
www.kanoe.cz/rychlost, dal‰í informace
o oddíle na www.kanoe.cz/spartaksedlec
Marek Vávra
marek.vavra@kanoe.cz
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Nedopatﬁením se do minulého ãísla RL dostaly chybné informace o Kadeﬁnictví Miroslavy
Krhounkové. V‰em se tímto za vzniklé problémy
omlouváme a otiskujeme správné údaje.
• Prodám zahradu o v˘mûﬁe 800 m2 s moÏností v˘stavby chaty v KU Sedlec. Pozemek
oplocen˘, jiÏní strana, Ïiv˘ plot, jehliãnany,
studna kopaná 16,5 m s ãerpadlem, elektrika
220/380. BliÏ‰í informace na tel. 774 202 453.
• Daruji zachovalou sedací soupravu vãetnû
2 kﬁesel. Tel.: 737 434 490.
Hledám podnájem bytu 1 + 1, 30 m2. PoÏaduji – min. na 1 rok ubytování, nájem. Smlouvu.
Tel.: 602 979 691.
• Prodám dvourychl. Babetu po GO mot.
a spojky a velmi star˘ máselník na kliku – 15 l,
jako nov˘. Tel.: 604 687 838.
• Prodám – · 120 – P + L blatníky, oba prahy,
2 disky 155/14, v‰e nové. Tel. veãer 377 963
723 nebo 603 453 163.
• Daruji cihly za odvoz. Tel.: 732 98 36 78.
• Hledám ‰ikovné dûlníky na stavební ãinnost
– zedníky a pﬁidavaãe na del‰í spolupráci
i obãasnou v˘pomoc, ÎL vítám. Tel.:
603 415 817, Star˘ Plzenec.
• Prodám nastﬁelovací pistoli BETO na Ïelezo a beton + pﬁíslu‰enství - hﬁebíky a patrony, dobr˘ stav. Cena dohodou, PJ, Star˘ Plzenec. Telefon.602683980,
e-mail: tom.kasperak@seznam.cz
• Prodám el. rozvodnou skﬁíÀ bez elektromûru. Vhodná na stavbu. PJ, Star˘ Plzenec. Tel.
602683980, e-mail: tom.kasperak@seznam.cz
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KADE¤NICTVÍ
Miroslava Krhounková
Nerudova 765
Otevﬁeno:
lich˘ t˘den Po, St, ât 13.00 – 18.00
sud˘ t˘den Po, St, ât 9.00 – 13.00
na objednání (svatba, promoce apod.)
Pá, So

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

Tel.: 377 965 458, Mob.: 723 706 751

ELC and Translation Services

PRODEJ PALIV
Ladislav Hájek
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, 774 915 161,
775 915 154

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

Jazykové kurzy, překlady
a tlumočení z/do AJ
Eva Míchalová,
telefon: +420 606 630 052,
Nerudova 525
Starý Plzenec
e-mail: evamichalova@seznam.cz,
www.grafmal.com/preklady.htm

Elektro – instalace –
rozvody – opravy – montáÏe
provede
Ondﬁej Matou‰ek,
tel.: 777 153 383

pohoda TAXI PLZE≈
telefon 739 920 910
NON–STOP

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

