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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Jak se v˘sledek voleb promítl do personálního obsazení mûstské samosprávy
V˘sledky komunálních voleb ve Starém
Plzenci byly vyhlá‰eny 25. 10. 2006. Po del‰í
dobû v nich zvítûzila ODS (10 080 hlasÛ),
následovaná Nestraníky (6884), KSâM
(4845), KDU-âSL (3349) a âSSD (3337).
Jednání o obsazení vedoucích míst na radnici jsme zaãali hned v nedûli po neoficiálním
vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Do tohoto jednání jsme ‰li
s návrhem odpovídajícím v˘sledkÛm voleb
jakoÏto projevené vÛle obãanÛ a téÏ vzhledem
k celkové situaci mûsta, jejíÏ ﬁe‰ení si vyÏaduje
co nej‰ir‰í dohodu v‰ech zúãastnûn˘ch stran.
Jako starostu jsme navrhovali Ing. J. Wohlmuta
(ODS), pro místostarostu jsme byli pﬁipraveni
podporovat kandidáta z ﬁad NestraníkÛ a do
rady pak podporovat z kaÏdé ze zb˘vajících
stran jednoho ãlena dle vlastního v˘bûru.
Îádné podmínky - kdo ano a kdo ne - jsme pﬁedem nekladli. Nejdﬁíve jsem se obrátil, jakoÏto
povûﬁen˘ vyjednávaã, na Ing. Metlického
z âSSD s Ïádostí o zprostﬁedkování setkání
s jejich potencionálním kandidátem na místo
v radû mûsta (RM). K setkání do‰lo hned
v pondûlí v restauraci Na Jízdárnû, kde jsem
mûl moÏnost hovoﬁit cca pÛl hodiny s Bc.Vajshajtlem za pﬁítomnosti Ing. Metlického. Z tohoto jednání jsem odcházel s pﬁesvûdãením, Ïe
mÛÏeme poãítat s Bc.Vajshajtlem do RM.
Ing.Metlick˘ v té dobû je‰tû nebyl mezi zvolen˘mi do MZ, ale mûl pﬁíslib od p. Dvoﬁáka,
kter˘, aã trvale pﬁihlá‰en k pobytu ve Starém
Plzenci, pracuje a bydlí doãasnû v Plzni.
K odstoupení p.Dvoﬁáka z mûstského zastupitelstva (MZ) a postoupení Ing. Metlického na
jeho místo pak krátce nato skuteãnû probûhlo.
Jako s druh˘mi jsem si smluvil schÛzku se
zástupci KSâM a nabídl jim totéÏ, tj. jedno
místo v RM. RovnûÏ zde jsme se roze‰li ve
shodû. Bylo to v‰ak na samém poãátku, kdy se
povolební vyjednávání teprve rozbíhalo a bylo
jasné, Ïe je‰tû mÛÏe dojít ke zmûnám. Na této
schÛzce také padla otázka, zda-li by mohli
navrhnout téÏ místostarostu. V této chvíli jsme
to odmítli s tím, Ïe si myslíme Ïe místostarosta
by mûl b˘t jen jeden a to, podle v˘sledkÛ voleb,
z ﬁad NestraníkÛ. Z ﬁad NestraníkÛ jako moÏného kandidáta jsme navrhovali Z. Matase,
kdyÏ konãící starosta p. Kondr veﬁejnû oznamoval, Ïe s dal‰ím setrvání ve funkci po 10ti
letech jiÏ nepoãítá. Nav‰tívil jsem proto p.
Matase a dotázal se ho, zda-li by pﬁijal funkci
uvolnûného místostarosty. P. Matas si vyÏádal
ãas na rozmy‰lenou a po dvou dnech mi oznámil, Ïe by funkci uvolnûného místostarosty
pﬁijal. Mezitím jsem je‰tû nav‰tívil Ing. Chrastilovou a uãinil jí stejnou nabídku na místo

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních a osobních
úspěchů, zdraví a spokojenosti v roce 2007 Vám přeje redakční rada.

v radû pro zástupce KDU-âSL. RovnûÏ paní
Ing. Chrastilová slíbila, Ïe nabídku v rámci
strany posoudí a odpoví na ni. Takto tedy vypadala situace cca první t˘den po skonãen˘ch
komunálních volbách. V této situaci mû nav‰tívil Mgr. Vrobel z na‰í skupiny ODS s tím, Ïe
by chtûl kandidovat na starostu. Velice rychle
jsme se dohodli, svolali schÛzi a v‰ichni ãlenové ODS s tím vyslovili souhlas. Dal‰ího vyjednávání se pak ujal Mgr. Vrobel. Nejprve nav‰tívil opût Ing. Chrastilovou, která se dosud
k na‰im návrhÛm nevyjádﬁila. Jednání rovnûÏ
nevylouãilo pﬁijetí na‰eho návrhu, pouze
zástupci KDU-âSL sdûlili, Ïe pro nû není pﬁijatelná úãast v radû spoleãnû s komunisty. V‰em
jsme zmûnu v kandidatuﬁe oznámili. BohuÏel
za nûkolik dní do‰lo opût ke zmûnû, kdy Mgr.
Vrobel, kter˘ podniká, dostal nabídku ke spolupráci od renomované zahraniãní firmy, nabídku, která se neodmítá. Opût jsme se se‰li a vrátili se k na‰emu pÛvodnímu návrhu. Mezitím
i ostatní strany intenzivnû jednaly. Ing. Karnold
nav‰tívil na‰eho stranického kolegu Ing. Hrocha s tím, Ïe na ná‰ návrh nereflektují, Ïe p.
Matase navrhují na starostu mûsta. V této situ-

aci jsme zaãali nové kolo rozhovorÛ, tentokrát
jiÏ závazn˘ch. Se‰li jsme se opût se v‰emi
zástupci KSâM a opût se ujistili, Ïe zÛstáváme
u pÛvodního návrhu, kdy funkce v RM zaujmou zástupci âSSD, KSâM, ODS se starostou z ODS a stále jsme je‰tû poãítali s místem
místostarosty pro p. Matase, kter˘ se rozhodl
ucházet o jednu z nejvy‰‰ích funkcí (starosta
nebo místostarostra) podle toho, která z tvoﬁících se koalic získá rozhodující poãet mandátÛ.
Zde jsme se cítili b˘t ve v˘hodû, neboÈ jsme
k potﬁebnému poãtu 9 hlasÛ mûli nejblíÏe.
Druhá koalice Nestraníci (4) - lidovci (2) byla
zatím v men‰inû. JiÏ tehdy se ukázalo, Ïe
povûstn˘m jaz˘ãkem na vahách budou hlasy
zástupcÛ KSâM. Stále jsme poãítali s hlasy
âSSD (2) a KSâM (3) a na‰ich 6 hlasÛ nám
zaji‰Èovalo vût‰inu pro závûreãné hlasování.
Jak se blíÏil termín ustavujícího zasedání novû
zvoleného zastupitelstva, rostla nervozita
i intenzita závûreãn˘ch jednání. Rozhodující
zvrat nastal na pozdním veãerním jednání
zástupcÛ KSâM, kteﬁí se po dlouhé diskusi pﬁiklonili na druhou stranu, kam se pﬁidal zﬁejmû
i jeden z ãlenÛ âSSD. (pokraãování na str.12)
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ZM vzalo na vûdomí
- zprávu volební komise o ovûﬁení platnosti volby ãlenÛ ZM podle pﬁedloÏen˘ch
osvûdãení o zvolení;
- sloÏení slibu pﬁítomn˘ch ãlenÛ ZM
podle ustanovení § 69 odst. 2 a 3 zákona
o obcích ZM.
schválilo
- ustavení volební komise ve sloÏení:
Mgr. Anna Císaﬁová, Ondﬁej Cheníãek,
Ing. Václav Karnold, Ing. Jan Metlick˘
a Zdenûk Ulã náhradou za Ing. Václava
Karnolda pro volby ãlenÛ rady mûsta;
- ustavení návrhové komise ve sloÏení:
Dr. Václav Hák, Pavel Kondr, Mgr. Petr
Vrobel.
ZM stanovilo podle ustanovení § 84
odst. 2 písm. l), n) a o) zákona o obcích:
- poãet ãlenÛ rady mûsta ve v˘‰i 5 ;
- poãet uvolnûn˘ch ãlenÛ ZM ve v˘‰i 3
pro funkce starosty a dvou místostarostÛ;
- následující v˘‰e mûsíãních odmûn neuvolnûn˘m ãlenÛm ZM podle NV
ã. 37/2003 Sb.

a) ãlen rady mûsta: 1.640,- Kã,
b) pﬁedseda v˘boru ãi komise rady:
1.340,- Kã,
c) ãlen v˘boru ãi komise rady: 1.170,- Kã,
d) ãlen zastupitelstva: 550,- Kã.
V pﬁípadû soubûhu v˘konu nûkolika
funkcí se stanovené ãástky sãítají. Odmûny se neuvolnûn˘m ãlenÛm ZM poskytnou od 8.11.2006, pﬁípadnû vÏdy ode dne
jejich zvolení nebo jmenování do pﬁíslu‰né funkce.
ZM zvolilo podle ustanovení § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích:
- starostou mûsta ZdeÀka Matase,
- místostarosty mûsta Dr. Václava Háka
a Ing. Jaroslava Wohlmuta,
- dal‰ími ãleny rady mûsta Mgr. ZdeÀku
Klímovou a Josefa Sutnara.
ZM urãilo podle ustanovení § 104 odst.
1 zákona o obcích místostarostu Ing.
Jaroslava Wohlmuta, kter˘ bude zastupovat starostu v dobû jeho nepﬁítomnosti
nebo v dobû, kdy starosta nevykonává
funkci.
ZM uloÏilo radû mûsta pﬁipravit do pﬁí‰tího zasedání ZM ke schválení návrh na
svûﬁení konkrétních úkolÛ v samostatné
pÛsobnosti zvolen˘m místostarostÛm.

MEDAILONKY FIREM OCENĚNÝCH PAMĚTNÍM LISTEM STARÉHO PLZENCE
2. ČÁST
ZVAPA, S.R.O.
Spoleãnost ZVAPA s.r.o. byla zaloÏena
v dubnu roku 1996, kdy pﬁevzala jako
hlavní náplÀ své ãinnosti v˘robu a montáÏ
zdravotnick˘ch pomÛcek, zahájenou v tehdej‰ím od‰tûpném závodû AGRODAT St.
Plzenec, kter˘ byl likvidován. Z tohoto
závodu pﬁe‰lo do novû zaloÏené firmy 35
zamûstnancÛ.
V˘robním programem firmy je montáÏ
zdravotnick˘ch v˘robkÛ urãen˘ch pﬁedev‰ím pro urologii, d˘chací pﬁístroje, tampóny pro neurochirurgii apod. MontáÏ
v˘robkÛ je provádûna pﬁeváÏnû z plastov˘ch v˘liskÛ, které jsou ruãnû skládány,
lepeny nebo svaﬁovány
pomocí ultrazvukov˘ch sváﬁecích strojÛ.
Tyto v˘robky jsou v celém rozsahu odebírány nûmeckou firmou TYCO Healthcare Deutschland Manufakturing GmbH,
která je zároveÀ i jedním ze spoleãníkÛ
firmy ZVAPA.
V˘robní program firmy ZVAPA se
postupnû roz‰íﬁil na celkem 25 kompletních v˘robkÛ.
Samotná v˘roba je provádûna ve dvou
provozovnách ve Starém Plzenci a má
v souãasné dobû 75 zamûstnancÛ.

SHS AUTOOPRAVNA, S.R.O.
Firma SHS autoopravna byla zaloÏena
v roce 1989. V roce 1992 se realizovala
v˘stavba objektu autoopravny ve Starém
Plzenci, ve které se provádí servis osob-

ních a dodávkov˘ch vozidel vãetnû poskytování poradensk˘ch sluÏeb.
Firma SHS je zástupcem firmy Bosch,
která této firmû poskytuje programy diagnostiky vozidel.
Firma SHS sv˘m zákazníkÛm poskytuje
kompletní opravárenské sluÏby osobních
a nákladních vozidel, vãetnû zaji‰tûní STK
a mûﬁení emisí, v neposlední ﬁadû je k dispozici pro nonstop odtahové sluÏby.
Od zaãátku leto‰ního roku se tato firma
roz‰íﬁila o provozovnu ve Chválenicích,
kde se provádí ve‰keré karosáﬁské a klempíﬁské práce.

CÍSA¤, V. O. S.
Firma CÍSA¤, v.o.s. patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím dodavatelÛm autoservisní a pneuservisní techniky v âeské republice.
Poãátek podnikání byl pﬁed 15 lety
v roce 1991, kdy Ing. Pavel Císaﬁ zvítûzil
v konkurzu renomovaného nûmeckého
v˘robce diagnostiky podvozkÛ motorov˘ch vozidel na v˘hradní obchodní zastoupení pro âeskoslovensko. Úspû‰né uvádûní nov˘ch progresivních v˘robkÛ na
na‰em trhu se stalo dÛvodem zájmu o spolupráci ze strany dal‰ích svûtov˘ch ‰piãkov˘ch v˘robcÛ v oboru. Bûhem patnácti let
tak vybudovala firma CÍSA¤ síÈ dodavatelÛ, která plnû odpovídá velice pﬁísn˘m stanoven˘m kritériím na sortiment ‰piãkov˘ch v˘robkÛ nejvy‰‰í kvality v pﬁízniv˘ch cenách.

V roce 1997 pﬁestûhovala firma CÍSA¤
své sídlo ze stﬁedních âech do Starého
Plzence. ZároveÀ zﬁídila svá montáÏní
a servisní stﬁediska v Praze a v Brnû.
V roce 2004 se stala spoluzakládajícím
partnerem dnes úspû‰nû fungujícího autoservisního konceptu AUTOPROFITEAM.
Pﬁes úspûchy v oboru zÛstala spoleãnost
CÍSA¤ typem rodinné firmy s obchodní
filozofií zaloÏenou na zcela individuálním
a osobním pﬁístupu ke kaÏdému jednotlivému zákazníkovi bez ohledu, zda jde
o nejmen‰í autodílnu, velk˘ znaãkov˘
autoservis ãi automobilku. Jako jediná
firma tohoto typu na ‰pici oboru v âeské
republice tak úspû‰nû konkuruje i velk˘m
nadnárodním spoleãnostem.
Z mnoh˘ch uznání, které firma CÍSA¤,
v.o.s. získala, je moÏno jmenovat napﬁíklad nejvy‰‰í ocenûní PRIX 2000 na veletrhu AUTOTEC Brno v roce 2000 za
mimoﬁádn˘ pﬁínos pro oblast autoopravárenství.
Firma klade velk˘ dÛraz na svoji nezamûnitelnou, roky budovanou image. To se
velice dobﬁe daﬁí také mj. díky úzké spolupráci se staroplzeneck˘m v˘tvarníkem
Jiﬁím Vlachem, zejména pﬁi tvorbû internetov˘ch stránek, veletrÏních expozic, prospektového a propagaãního materiálu.
Firma CÍSA¤ aktivnû spolupracuje s
K-Centrem a propaguje na‰e mûsto na
veletrzích a pﬁi obchodních jednáních
v âeské republice i v zahraniãí.
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PRONAP, S. R. O.
Historie spoleãnosti PRONAP, s.r.o.
zapoãala 28. 8. 2000 navázáním na úspû‰nou éru b˘valého závodu JITONA, a.s.
Sobûslav jeho praktick˘m odkupem.
Vznik firmy byl podmínûn dvûma
základními momenty:
- úãastí mûsta Star˘ Plzenec, které
poskytlo startovací kapitál a potﬁebné
záruky pro bankovní úvûr
- know-how na v˘robu a prodej nábytkov˘ch polotovarÛ, které pﬁinesl management spoleãnosti
Hlavní podnikatelsk˘ zámûr firmy zÛstal
po celou dobu fungování firmy – nabídnout zákazníkovi – finálnímu v˘robci
nábytku – progresivní produkt – nábytkov˘ polotovar, kter˘ mu u‰etﬁí nejen v˘robní ãas, ale i náklady. V˘robní program se
vedle polotovarÛ (d˘hov˘ch sesazenek,
obalovan˘ch profilÛ a zásuvek) dále doplnil o finální produkt – noãní stolky
a komody s cílem diverzifikovat odbytové
riziko závislosti na klíãov˘ch zákaznících.
Ve strategické oblasti se daﬁilo díky
pochopení vlastníka – mûsta Star˘ Plzenec
ve‰ker˘ vytvoﬁen˘ zisk reinvestovat, a udrÏovat si tak konkurenãní pozici a rozvíjet
nûkteré perspektivní smûry.

KANALIZACE A VODOVODY
STAR¯ PLZENEC, A. S.
Na rozhraní katastrálního území Starého
Plzence a Sedlce se nachází akciová spoleãnost, jejíÏ název Kanalizace a vodovody
Star˘ Plzenec, a.s. sám napovídá, ãím se
tento podnik zab˘vá.
Ne v‰ichni obyvatelé Starého Plzence
v‰ak vûdí, Ïe KaV Star˘ Plzenec zaji‰Èuje
dodávku pitné vody a odvádûní odpadních
vod z prÛmyslu a domácností ve 28 obcích
okresu PlzeÀ-jih. Vodními zdroji tûchto
vodovodÛ jsou vût‰inou podzemní vody,
takÏe pitná voda je velmi kvalitní bez chemick˘ch pﬁísad.
Kromû provozování vodohospodáﬁské
infrastruktury se akciová spoleãnost zab˘vá i v˘stavbou nov˘ch vodovodÛ a kanalizací vãetnû realizace jednotliv˘ch pﬁípojek.
I kdyÏ vodohospodáﬁská infrastruktura
Starého Plzence spadá pod správu Vodárny
PlzeÀ, obyvatelé na‰eho mûsta mohou
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vyuÏít sluÏeb KaVu jak k odvozu odpadních vod ze septikÛ, tak i k posouzení
jakosti vod z vlastních studní, neboÈ laboratoﬁ KaVu Star˘ Plzenec má akreditaci
k provádûní laboratorních rozborÛ jak vod
pitn˘ch, tak i odpadních.

âESK¯ KUVERT,
SPOL. S. R. O.
Firma âesk˘ Kuvert, spol,. s r.o. byla
zaloÏena v roce 1992 v Plzni a zde také do
roku 1999 pÛsobila. V roce 1998 zakoupila budovy a pozemek b˘valého Agrodatu
v Luãní ulici, a pﬁesunula tak svou v˘robu
po‰tovních obálek a jejich ofsetov˘ potisk
do Starého Plzence.
Od roku 2004 má spoleãnost ve Starém
Plzenci také své rejstﬁíkové sídlo .
âesk˘ Kuvert je souãástí holdingu
Mayer Kuvert network, kter˘ se v loÀském
roce posunul na 1. místo mezi v˘robci
dopisních obálek v Evropû. Roãní v˘roba
holdingu se pohybuje kolem 16 miliard
kusÛ obálek, pﬁiãemÏ polovina tohoto
mnoÏství se vyrobí v Nûmecku, druhá
polovina pak v holdingov˘ch spoleãnostech, rozmístûn˘ch po celé západní,
v˘chodní i jiÏní Evropû. âesk˘ Kuvert se
na tomto mnoÏství podílí ca 60 miliony
kusÛ vyroben˘ch a prodan˘ch obálek
a ta‰ek, s roãním obratem asi 40 mil. Kã
pﬁi souãasném poãtu asi 20 zamûstnancÛ,
pﬁeváÏnû místních.
Spoleãnost âesk˘ Kuvert se ráda zapojuje do kulturního a spoleãenského dûní ve
Starém Plzenci, které pravidelnû podporuje pevn˘m roãním finanãním pﬁíspûvkem.

FIRMA M PLUS M,
V¯ROBA TùSTOVIN
V roce 1991 zaloÏili bratﬁi Milan
a Michal Jaklovi firmu M plus M, která se
specializuje na v˘robu vajeãn˘ch tûstovin.
PÛvodnû malá rodinná firma se postupn˘m roz‰iﬁováním v˘robních prostor
a modernizací v˘robní technologie stala
v˘znamn˘m dodavatelem vajeãn˘ch tûstovin na trhu s potravinami.
Tyto tûstoviny dnes mÛÏeme koupit
v rÛzn˘ch potravinov˘ch ﬁetûzcích na
území celé âeské republiky

SUTNAR A RAPPL,
SPOL. S. R. O.
Firma Suttnar a Rappl je kamenická
firma, která vznikla v roce 1993.
Navazuje na rodinou tradici podnikání
v kamenické v˘robû, která má své poãátky
jiÏ v roce 1921.
Firma Sutnar a Rappl vyuÏila dlouholet˘ch
zku‰eností svého spoleãníka – firmy Stein
Rappl v oblasti zpracování pﬁírodního kamene.
Orientuje se na v˘robu jak teraccov˘ch
v˘robkÛ, tak pﬁedev‰ím v˘robkÛ z pﬁírodního a konglomerovaného kamene, jehoÏ
je i autorizovan˘m distributorem pro
PlzeÀsk˘ kraj.

POTRAVINY NA RÒÎKU
Prodejnu potravin s pﬁíznaãn˘m jménem „Na RÛÏku“ otevﬁela paní Jana ·ilhánková se sv˘m manÏelem v roce 1991.
Potraviny „Na RÛÏku“ nabízí sv˘m
zákazníkÛm ‰irok˘ sortiment potravináﬁského zboÏí. V letech 1998–99 se realizovala kompletní rekonstrukce prodejny,
jejímÏ v˘sledkem bylo zvût‰ení prodejní
plochy a skladu.

SUTTERA, V.O.S.
Firma Suttera s pûti zamûstnanci vznikla
po revoluci v roce 199l, a navázala tak na
tradici dﬁívûj‰í existence rodinné firmy.
Zab˘vá se kamenickou v˘robou z pﬁírodního i umûlého kamene.

KANOISTICK¯ ODDÍL
SPARTAK SEDLEC
Kanoistick˘ oddíl Spartak Sedlec zaloÏil
jiÏ pﬁed dvaapadesáti lety pan Otakar
Vykouk. Od roku 1999 se ujala vedení
oddílu paní Marie Vávrová, která v tomto
oddílu pracovala dﬁíve jako trenérka.
Z kanoistického oddílu se bûhem let jeho
existence vyklubalo nûkolik mistrÛ republiky, z nichÏ nejúspû‰nûj‰ím byl Marek
Vávra, kter˘ pÛsobil 10 let v republikové
reprezentaci.
V loÀském roce se stal mistrem republiky juniorÛ stávající ãlen tohoto kanoistického oddílu, Josef Korãák, jehoÏ trenérem
není nikdo jin˘ neÏ Marek Vávra.
Jak sama potvrzuje paní Marie Vávrová,
je to práce nároãná, ale dûlá ji s láskou.

DOPRAVNÍ KOMISE
UPOZOR≈UJE
VáÏení spoluobãané!
BlíÏí se konec kalendáﬁního roku a s ním
také pﬁechod na nov˘ jízdní ﬁád platn˘ pro rok
2006/2007. Zmûny se t˘kají jak Starého Plzence, tak i Sedlce a vstupují v platnost 10. prosince 2006. U v‰ech dopravcÛ, tzn. âD, âSAD
i PMDP dochází ke zmûnám v dopravû.
U vlakÛ a autobusÛ na lince 450170 do ·Èáhlavic dochází k nav˘‰ení poãtu spojÛ. Autobusy
linky 450170 budou na CAN zajíÏdût pouze
v omezené míﬁe, proto se mohly pﬁidat spoje
navíc. Vût‰ina spojÛ linky 450170 bude ukonãena na nám. M. Horákové na Slovanech, ve
smûru do Plznû budou v‰echny spoje obsluhovat zastávku u zdravotního stﬁediska. Úprava
jízdního ﬁádu se t˘ká také linky MHD ã. 51. Na

lince se vkládají ve smûru do Vilové âtvrti dvû
zastávky ve Starém Plzenci, a to u zeleniny
a zdravotního stﬁediska. Úprava jízdního ﬁádu
autobusÛ na lince 450170 se promítla u nûkter˘ch spojÛ linky MHD, kde do‰lo k ãasov˘m
posunÛm. Ve vlastním zájmu se o zmûnách
informujte, jako kaÏdoroãnû ve spolupráci s
K-Centrem bude provedena aktualizace jízdních ﬁádÛ. Jízdní ﬁády budou v prodeji na tradiãních prodejních místech.
Novû zvolená mûstská rada mû povûﬁila,
abych oslovil zájemce, kteﬁí se zajímají
o dopravní problematiku ve mûstû, s Ïádostí
o spolupráci. Co se t˘ãe dopravní obsluÏnosti,
nemûli jsme napﬁ. pﬁehled potﬁeb Sedlce. To
bychom rádi zmûnili a zaangaÏovali i obãany

Sedlce. Trápí nás v‰echny stav komunikací
a chodníkÛ, pokud tedy vÛbec nûjak˘ chodník
existuje, a to je dal‰í velká oblast, kde bychom
uvítali odbornou pomoc a spolupráci s místními obãany. VáÏení zájemci, Ïádám Vás tímto,
abyste zanechali adresu a svÛj kontakt buì v
K-Centru nebo v podatelnû u paní Nápravníkové. Pﬁipojte rovnûÏ, jak˘m zpÛsobem a v jaké
oblasti byste byli ochotni spolupracovat. Pﬁedem dûkuji v‰em zájemcÛm!
S koncem leto‰ního roku se slu‰í popﬁát pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a do roku 2007
jen to nejlep‰í. Doufám, Ïe i úroveÀ dopravní
obsluÏnosti mûsta pﬁispûje k v‰eobecné pohodû
roku 2007.
Za dopravní komisi
Ing. Radek Jano‰ek, Ph.D.
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Na Va‰e dotazy odpovídá JUDr. Petra
Lindová, advokátka v Plzni, Barrandova 19, http://advokatka.vplzni.cz, tel.
377 455 401
Otázka:
Darovala jsem vnukovi a jeho Ïenû svÛj
dÛm a zÛstala jsem s nimi bydlet. Myslela
jsem, Ïe se o mne i o dÛm budou hezky
starat, jak slibovali, ale není tomu tak. Co
mám dûlat?
Odpovûì:
Obãansk˘ zákoník stanoví v § 630, Ïe se
dárce mÛÏe doÏadovat vrácení daru.
Dárce se mÛÏe domáhat vrácení daru,
jestliÏe se obdarovan˘ chová k nûmu nebo
ãlenÛm jeho rodiny tak, Ïe tím hrubû poru-

KALENDÁ¤ PROSINEC
Hrad RADYNù: uzavﬁen
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: uzavﬁena
Mûstská knihovna Star˘ Plzenec
Otevﬁeno:
Po, St 9.00–12.00
13.00–17.00
Út, ât 9.00–12.00
13.00–14.00
Pá
zavﬁeno
Od 27. 12. 2006 do 2. 1. 2007 bude knihovna uzavﬁena.
2. 12. 2006 (sobota)
Mikulá‰ská besídka pro dûti
Místo: sokolovna
âas: 15:00 hod
Poﬁadatel: TJ Sokol Star˘ Plzenec
3. 12. 2006 (nedûle)
Mikulá‰ská besídka pro dûti
Místo: Lidov˘ dÛm na Malé Stranû
âas: 14:00 hod
Poﬁadatel: PS Star˘ Plzenec
Kontakt: manÏelé KﬁíÏkovi,
tel.: 377 966 238
3. 12. 2006 (nedûle)
Mikulá‰ská besídka pro dûti
Místo: sál ZU· na Malé Stranû
âas: 16:00 hod
Poﬁadatel: Kolpingova rodina
Kontakt: M. ·teklová, 603 473 442
12. 12. 2006 (úter˘)
IV. koncert sezóny 2006/2007
VÁNOâNÍ KONCERT
âeská m‰e vánoãní J. J. Ryby, vánoãní
písnû a koledy
Vystoupí: studenti plzeÀské Konzervatoﬁe
a hosté
Místo: kostel Narození Panny Marie na
Malé Stranû
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‰uje dobré mravy. Dobr˘mi mravy se zde
rozumí napﬁ. neposkytnutí pomoci v
nemoci ãi tísni, fyzické nebo psychické
t˘rání a to nejen dárce, ale i ãlenÛ jeho
rodiny. To znamená, Ïe nestaãí pouze Vá‰
subjektivní názor, Ïe obdarovan˘, tedy Vá‰
vnuk, Vás dostateãnû nenav‰tûvuje, pﬁípadnû Ïe se dostateãnû nestará o dar.
Obdarovaného lze z v˘‰e uveden˘ch
dÛvodÛ vyzvat k vrácení daru, v˘zvu lze
uãinit písemnû i ústnû, ale doporuãujeme
uãinit v˘zvu písemnû. Pokud obdarovan˘
pﬁistoupí dobrovolnû na vrácení daru, je
tﬁeba sepsat prohlá‰ení vlastníka (obdarovaného), a to s ovûﬁen˘mi podpisy stran,
na základû kterého Vás katastr nemovitosti
zapí‰e opût jako vlastníka nemovitosti.
Pokud Vám obdarovan˘ odmítne dar

vrátit, lze se vrácení daru domáhat Ïalobou
u soudu. Jednalo by se zﬁejmû o Ïalobu na
urãení vlastnictví. Pokud by Vám soud
vyhovûl, byla byste na základû pravomocného rozsudku soudu zapsána v katastru
nemovitostí jako vlastník pﬁedmûtné
nemovitosti.
Pro podobné pﬁípady lze doporuãit dárci,
aby se neukvapil, a pokud daruje zejména
nemovitost, aby si zﬁídil takzvané vûcné
bﬁemeno, které mu umoÏní pﬁesnû vymezit, jakou péãi má dostávat od obdarovan˘ch a jak bude nemovitost dále uÏívána.

âas: 16:30 hod
Poﬁadatel: mûsto St. Plzenec - K-Centrum, mûstská knihovna Star˘ Plzenec a
KPH
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068
Vstupné na jednotlivé koncerty: dospûlí
40,- Kã, dûti 10,- Kã

Místo: sokolovna
âas: 15:00 hod
Poﬁadatel: Kolpingova rodina

24. 12. 2006 (nedûle)
ÎIV¯ BETLÉM
Tradiãní pﬁedstavení dûtí a zvíﬁat u kostela sv. Jana Kﬁtitele na námûstí ve Starém
Plzenci
Zaãátek: 14.00 hod
Pﬁinesete-li si svíãku nebo lampiãku,
odnesete si domÛ betlémské svûtlo – symbol lásky a vánoãní pohody pro Va‰e
domovy.
Souãasnû bude otevﬁen také kostel Narození Panny Marie na Malé Stranû s v˘stavou jesliãek od 14.00 – 17.00 hod.
24. 12. 2006 (nedûle)
Setkání u vánoãního stromu
Místo: areál hasiãské zbrojnice v Sedlci
âas: 20:00 hod
Poﬁadatel: SDH Sedlec

KALENDÁ¤ LEDEN
5. 1. 2007 (pátek)
Zahájení Tﬁíkrálové sbírky
Místo: pﬁed radnicí ve St. Plzenci
âas: 14:00 hod
Termín ukonãení: 10. 1. 2007
Téma: Dûtské hﬁi‰tû pro matky s dûtmi a
na‰e nejmen‰í dûti
Kontakt: M. ·teklová, 603 473 442
20. 1. 2007 (sobota)
Dûtsk˘ ma‰karní ples

Va‰e dotazy z právní oblasti mÛÏete
adresovat redakci, budou podle moÏnosti postupnû zodpovûzeny v dal‰ích vydáních RadyÀsk˘ch listÛ.

17. 2. 2007 (sobota)
Ma‰karní ples
Místo: Lidov˘ dÛm na Malé Stranû
Hraje: DUO COUNTRY
âas: 20:00 hod
Poﬁadatel: Kolpingova rodina

ARCHIV MùSTA PLZNù
si Vás dovoluje pozvat na cyklus
pﬁedná‰ek pro veﬁejnost

PANOVNÍCI âESK¯CH ZEMÍ
5. prosince 2006
Leopold I.
úter˘: Pﬁedná‰í Doc. Dr. Jiﬁí Mikulec
Historick˘ ústav AV âR Praha
9. ledna 2007
Karel VI.
úter˘: Pﬁedná‰í Mgr. Petra Vokáãová
Archiv hl. mûsta Prahy
23. ledna 2007
Památková péãe v Plzni v roce 2006
úter˘: Pﬁedná‰í Mgr. Petr Maroviã
vedoucí Odboru památkové péãe Magistrátu mûsta Plznû
Pﬁedná‰ky se konají vÏdy od 16.30 hod.
v sále Velkého klubu Magistrátu mûsta
Plznû, nám. Republiky 1 (radnice).
Vstup voln˘!

ZA DIVADLEM DO
·E¤ÍKOVKY

Známé plzeÀské divadlo Jezírko si vás,
milí pﬁíznivci Thálie, dovoluje s laskavostí pozvat k náv‰tûvû na hodnotná divadel-
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ní pﬁedstavení, která se konají v prosinci
v pﬁíjemném prostﬁedí Kulturního domu
·eﬁíkovka v Plzni na Slovanech.
Nedûle 17. 12. od 15:00 hod
Cesta do pohádky a zpátky
Veselá pohádková hra podle
Jaromíra Sypala
Napsali: Petr Mlád j. h. a Jaroslav Pára
ReÏie: Jaroslav Pára
Délka pﬁedstavení: cca 55 minut
Doporuãeno pro dûti od 4 let
Nedûle 17. 12. od 18:30 hod
Kulhav˘ mezek aneb V˘buch na
jiãínském zámku – premiéra
Historické drama na základû skuteãné
události ze 17. století od ãeského spisovatele a dramatika Oldﬁicha DaÀka
ReÏie: Jaroslav Pára
Délka pﬁedstavení: cca 90 minut
Pﬁedstavení pro dospûlé
Vstupenky v místû konání hodinu pﬁed
pﬁedstavením.
Július Novák, divadlo Jezírko PlzeÀ,
tel.: 608 030 466
Jaroslav Pára, umûleck˘ vedoucí souboru,
tel.: 774 225 510
Mûsto Star˘ Plzenec, Kruh pﬁátel hudby
a K-Centrum, mûstská knihovna
Star˘ Plzenec
Vás zvou na
VÁNOâNÍ KONCERT
sezóny 2006/07
kter˘ se uskuteãní v kostele Narození
Panny Marie
na Malé Stranû
v úter˘ 12. prosince 2006
od 16.30 hodin.
V programu zazní:
âeská m‰e vánoãní Jakuba Jana Ryby
a ãeské vánoãní písnû a koledy.
Úãinkují:
studenti plzeÀské Konzervatoﬁe a hosté

INTERNÍ ORDINACE
STAR¯ PLZENEC
Dne 1. 12. 2006 vzpomínáme 20. v˘roãí,
kdy zemﬁela na‰e maminka, tch˘nû a babiãka
paní Emilie Zikmundová
a 29. 4. 2006 jsme si pﬁipomnûli 21. v˘roãí,
kdy zemﬁel ná‰ tatínek, tchán a dûdeãek
pan Franti‰ek Zikmund,
oba ze Starého Plzence.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery
s rodinami.
Kdo jste je znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.

MUDR. MILENA PECHOVÁ
OZNAMUJE
OD 1. LEDNA 2007 ZMùNU
ORDINAâNÍCH HODIN

PONDùLÍ
7.30 – 12.30
ÚTER¯
13.00 – 17.00
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Z· STAR¯ PLZENEC
ZÁJEZD DO BESKYD

Zamûstnanci Základní ‰koly ve Starém
Plzenci podnikli o podzimních prázdninách ãtyﬁdenní v˘let do Beskyd. Krásné
sluneãné poãasí zpﬁíjemnilo cel˘ pobyt
a pﬁispûlo k dobré náladû v‰ech úãastníkÛ. Pﬁedmûtem obdivu byly vala‰ské
lidové stavby na Pustevnách i skanzen
v RoÏnovû pod Radho‰tûm. ObtíÏn˘
v˘stup na Lysou horu (1 320 m) zvládli
v‰ichni úãastníci, odmûnou jim byly krásné scenérie beskydsk˘ch hor a nádherné
v˘hledy do ‰irokého okolí. Veãer se
v‰ichni pobavili pﬁi hudbû v pûkném prostﬁedí hotelu Rajská bouda v Malenovicích pod Lysou horou, kde jsme byli ubytováni.
Z v˘letu si v‰ichni odnesli nezapomenutelné záÏitky, Beskydy jsou opravdu
krásné!
M. Hru‰ková
Foto: M. ·tekl

SOBOTA S AEROBIKEM
Byla sobota 21.10., vût‰ina dûtí je‰tû spala, ale dívky z krouÏku
aerobiku se právû prezentovaly do soutûÏe Aerobik Master Class
v Plzni. 13 odváÏn˘ch dívek soutûÏilo v rÛzn˘ch vûkov˘ch kategoriích. V 0. kategorii (6–7 let) nás reprezentovaly Veronika
Vojáãková a Sára Trojovská, v 1. kategorii (8-10 let) pak soutûÏily Hana ·tûtková, Monika Korbelová, Tereza KﬁíÏková, Karolína
Vyskoãilová, Krist˘na Rákosníková a Michaela Valtová a obtíÏnost 2. kategorie (11–13 let) si vyzkou‰ely Iveta Bezdûková, Andrea Bezdûková, Tereza Lohbergerová, Krist˘na Vyskoãilová
a Zuzana ·alomová. Dívky cviãily pod vedením lektorky. Bûhem
20 minut se nauãily sestavy. I kdyÏ byly velmi nároãné, v‰echny
dívky prokázaly fyzickou zdatnost a snahu.
Dík patﬁí i rodiãÛm, kteﬁí dûti doprovodili a strávili s nimi sportovní dopoledne.
M. Sou‰ková
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M· SEDLEC
ZAVÍRÁNÍ ZAHRADY
Pﬁi‰el podzim a dûti z M· v Sedlci se
s chutí pustily do práce. Hrabaly listí,
uklízely hraãky a pískovi‰tû, ﬁekly „ahoj“
prÛlezkám, skluzavkám a houpaãkám.
Spoleãnû jsme zavﬁely zahradu a pﬁejeme
jí hezk˘ zimní odpoãinek.
Uãitelky M· Sedlec

M· STAR¯ PLZENEC
Jako kaÏd˘m rokem jsme pﬁivítali podzim tradiãním opékáním buﬁtÛ. I kdyÏ na podzim neb˘vá moc pﬁíznivé poãasí pro hry na zahradû, dûti se jiÏ moc tû‰í na spoustu procházek v barevné pﬁírodû.
Uãitelky M· Star˘ Plzenec

DRAKIÁDA 2006
V sobotu 21.10. se uskuteãnila na louce pod areálem pion˘rské
klubovny drakiáda.
V rámci doprovodného programu, kter˘ se konal pﬁímo v areálu
na‰í pion˘rské základny, byly pﬁipraveny soutûÏe o nejdéle letícího
draka, dále o nejv˘‰e letícího draka a o nejhezãího doma vyrobeného draka.
Zaãátek byl stanoven na 13. hodinu, ale protoÏe de‰tivé poãasí
nám vÛbec nepﬁálo, zaãali první úãastníci pﬁicházet , aÏ kdyÏ se
poãasí umoudﬁilo a dovolilo i nûjakého draka vypustit. Nakonec se
nás se‰lo dost pﬁes tﬁicet, vãetnû rodiãÛ a prarodiãÛ a na obloze se
zaãalo prohánût kolem deseti drakÛ.
V areálu byl pﬁipraven tepl˘ ãaj, zapálen˘ oheÀ na opékání a samozﬁejmû, Ïe jezdila i Ïeleznice a vozila kaÏdého, kdo mûl zájem zadarmo, jak je to na‰ím zvykem na v‰ech pion˘rsk˘ch akcích.
Nûjakou tu odmûnu si nakonec z ﬁad dûtí odnesl kaÏd˘, a tak to
bylo nakonec i krásné sluneãné odpoledne. Kolektiv pion˘rÛ se na
vás opût tû‰í na dal‰í akci.
Za PS Star˘ Plzenec
KﬁíÏek Franti‰ek

SDH Sedlec
zve v‰echny své pﬁíznivce a zároveÀ v‰echny lidi dobré vÛle na jiÏ ãtvrté pﬁátelské setkání u vánoãního
stromu, které se bude konat 24. 12. 2006 ve 20 hodin v areálu hasiãské zbrojnice v Sedlci.
Pﬁijìte si s námi zazpívat vánoãní písnû a koledy nebo jen sousedsky poklábosit.
Dobrá nálada a hudební nástroje jsou vítány.
Teplé nápoje zaji‰tûny!
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OBâANSKÉ SDRUÎENÍ HÒRKA A RADYNù
zve srdeãnû v‰echny své pﬁíznivce a ãleny na tradiãní setkání u rotundy sv. Petra
1. ledna ve 14.00 hodin
kde spolednû pﬁivítáme nov˘ rok 2007 a projdeme známou historickou lokalitou.
Tû‰íme se na Vás.
V˘bor OSHR

V¯STAVA O FRANCII
V pﬁede‰l˘ch 2 mûsících jste si mohli ve
Staroplzenecké galerii prohlédnout v˘stavu nazvanou JiÏní Francie oãima amatérského fotografa.
Autorem fotografického ohlédnutí za
poznávacím a léãebn˘m pobytem na Azurovém pobﬁeÏí byl plzeÀsk˘ amatérsk˘ fotograf
Petr Altman. Jeho fotografické zaãátky spadají do závûru roku 1968. Jako vût‰ina fotoamatérÛ pracoval s ãernobíl˘m kinofilmem,
doplÀovan˘m fotografiemi z formátu 6x6
cm. Od zaãátku 70. let pﬁibyly barevné diapozitivy, za dal‰ích 10 let barevné fotografie
z negativÛ. RozrÛstající rodina dala motiv ke
snímání kamerou na film SUPER 8, následovaly videozáznamy na VHS-C. Zaãátek
nového tisíciletí dal jednoznaãnû pﬁednost jak
digitální fotografii, tak i filmování.
Petr Altman byl od zaãátku 80. let ãlenem plzeÀského fotoklubu LUNA a fotokrouÏku pﬁi ZK ROH ·KODA. Úãastnil se
v˘stav a soutûÏí s ãernobíl˘mi fotografiemi do formátu 30x40 cm a soutûÏí barevn˘ch diapozitivÛ mezi ostatními plzeÀsk˘mi fotokrouÏky. Hlavními námûty je fotoreportáÏ, rodinná fotografie a zejména krajina, architektura a krajinn˘ detail. Digitální záznam fotografie i filmování dále roz‰iﬁuje moÏnosti v˘bûru motivÛ a jejich
zpracování.
Uvedená v˘stava si nekladla za cíl vytvoﬁit soubor umûlecky ztvárnûn˘ch zábûrÛ.
Byl to spí‰e obrazov˘ záznam z atraktivního
prostﬁedí rozsáhlé oblasti jiÏní Francie, kter˘
mûl náv‰tûvníkovi v˘stavy pﬁiblíÏit velkou
rozmanitost krajiny, architektury a dal alespoÀ struãnû nahlédnout do Ïivota zdej‰ích
obyvatel. V˘stava mohla b˘t i inspirací pro
v˘bûr dal‰ího cíle dovolené v zahraniãí.
A tato oblast má co nabídnout. To, co nejvíce láká turisty a fotografy, je skuteãnû azurovû modré moﬁe, promûnlivé v rÛzn˘ch
denních dobách. Je to nekoneãné pobﬁeÏí
lemované pláÏemi, palmami, turistick˘mi
letovisky. Vesnice podél pobﬁeÏí se vyznaãují kontrastem kamenn˘ch staveb, spoustou zelenû a kvûtin. HospÛdky, vinárny
a restaurace jsou témûﬁ na kaÏdém kroku. To
v‰e láká náv‰tûvníka k uchování upomínek
fotografickou formou.
Uveden˘ soubor vystaven˘ch fotografií
byl v˘sledkem v˘bûru z témûﬁ 1500 zábûrÛ, poﬁízen˘ch digitálním fotoaparátem.
Autor si pﬁál, aby shlédnutí v˘stavy bylo
pro náv‰tûvníky pﬁíjemn˘m záÏitkem
a i inspirací pro pﬁípadn˘ pobyt v zahraniãí.
Dvû fotografie z v˘stavy Petra Altmana.
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V pátek 5. 1. 2007 ve
14:00 hodin bude zahájena tradiãní Tﬁíkrálova
sbírka na námûstí ve
Starém Plzenci pﬁed radnicí u vánoãního stromeãku.Sbírka potrvá do
10. 1. 2007 a bude vûnována na Dûtské hﬁi‰tû
pro matky s dûtmi a na‰e
nejmen‰í dûti.
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VáÏená redakce,
zasílám Vám ãlánek o historii mûsta Starého Plzence ke zveﬁejnûní v RadyÀsk˘ch
listech.
Více jak pÛl století Ïiji vzdálen od Starého Plzence, ale do svého rodi‰tû se stále
rád vracím. Pﬁi náv‰tûvách u sestry se
zájmem ãtu RadyÀské listy. V leto‰ním
roce mû zaujala vzpomínka pana J. Hrubého a paní J. Îaloudkové na jim známé
ulice ve stﬁedu mûsta. Já Ïil se sv˘mi rodiãi v ulici Hradi‰tû PlzeÀského do roku
1947. V té dobû se jí ﬁíkalo „Stará ulice.“
Rád na dobu zde proÏitou vzpomínám.
Proto chci i já pﬁipomenout Ïivot lidí
v prvé polovinû minulého století v jedné
z nejstar‰ích ulic mûsta – ulici Hradi‰tû
PlzeÀského.
Na Malou Stranu vedl pﬁes ﬁeku Úslavu
star˘ Ïelezn˘ most. Od nûho zaãínala ulice
Hradi‰tû PlzeÀského a zdí oplocená ovocná zahrada a prostorn˘ dvÛr zemûdûlského
hospodáﬁství rodiny Franti‰ka Lenka. Dále
pokraãovala zemûdûlsk˘m hospodáﬁstvím
Franti‰ka Minaﬁíka. Mezi obûma usedlostmi byla v ulici veﬁejná vodovodní pumpiãka s pitnou vodou, odkud Ïeny vodu odná‰ely vûdry pro potﬁeby sv˘ch domácností
a také k napájení hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat ve
stájích. Vlastní zdroj pitné vody mûl v ulici
málokter˘ dÛm.
Dále stál dÛm a dílny bednáﬁské Václava
Minaﬁíka. Vyrábûl kádû a sudy na pivo
a víno v‰ech velikostí. V malém domku
Ïila rodina Sináãova. Pan Sináã zhotovoval pohodlné domácí pantofle a opravoval
boty. V domû rodiny âechurÛ bydlela rodina ·mídova, star˘ pan Kudliã a BoÏena
Horníková provozovala Ïivnost dámské
krejãové. Následovala zemûdûlská hospodáﬁství rodiny Hru‰kÛ a NoskÛ. Za nimi

LOSINÁ
Zatím neznám˘ pachatel se vloupal
do osobního vozidla znaãky Ford a to tím zpÛsobem, Ïe dosud nezji‰tûn˘m pﬁedmûtem vyrazil sklenûnou v˘plÀ trojúhelníkového okénka
u prav˘ch pﬁedních dveﬁí, vnikl do vozidla
a odcizil odtud pánskou koÏenou penûÏenku
s osobními doklady. Policie po pachateli pátrá.
Zatím neznám˘ pachatel se na zaãátku listopadu vloupal do osobního automobilu znaãky
·koda Octavia a to tak, Ïe rozbil nezji‰tûn˘m
pﬁedmûtem sklenûnou v˘plÀ u lev˘ch pﬁedních
dveﬁí. Vnikl do vozidla a odcizil zde koÏenou
pánskou penûÏenku s finanãní hotovostí a osobními doklady. Policisté po pachateli pátrají.

·ËÁHLAVY
Na oplocen˘ pozemek rodinného domu se
vloupal dosud neznám˘ pachatel, kter˘ rozbil
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v chalupû Ïila rodina ·teklova a v nájmu
rodina Kuãerova. Nejvût‰ím zemûdûlsk˘m
hospodáﬁstvím byl statek rodiny Petra
âecha. Za ním úzká ulice odboãovala
okolo Lidového domu pod ‰kolu a k Obecné ‰kole. V Lidovém domû provozoval
restauraci hostinsk˘ pan Vacek. Ve velkém
sále s jevi‰tûm se poﬁádaly slavné plesy,
taneãní zábavy a divadelní pﬁedstavení
místních ochotníkÛ. Souãástí Lidového
domu byla prodejna potravin – Konzum –
se samostatn˘m vchodem. V dobû 2. svûtové války byly sklepy Lidového domu
krytem ‰kolních dûtí pﬁi vyhla‰ování leteck˘ch poplachÛ. Za Lidov˘m domem,
v ohybu ulice vybíhala cesta podél koryta
Tymákovského potoka do tzv. „Holubího
koutu.“
Na‰e ulice pokraãovala ve smûru
k HÛrce okolo obchodu s potravinami
rodiny SedlákÛ a konãila domem rodiny
PortÛ. Pan porta byl znám˘ a vyhledávan˘
malíﬁ pokojÛ a chalup. Oblibu získal sv˘mi
malbami rÛzn˘ch krajinek, pﬁírodních záti‰í s hrady a zámky.V prÛjezdech a na stûnách domÛ se malbami mohla pochlubit
mnohá rodina zejména na Malé Stranû.
Na pravé stranû ulice u ﬁeky byla oplocená a zcela obrostlá psím vínem rozlehlá
zahrada pana Kleila. Mezi jeho zahradou
a statkem rodiny KaresÛ zaãínala Podhradní ulice. BlíÏe ke ‰títu statku stávala pískovcová socha sv. J. Nepomuckého. Ulice
podél bﬁehu ﬁeky byla v tûchto místech
znaãnû roz‰íﬁená. Velk˘ travnat˘ prostor
vyuÏívali od jara do podzimu blízcí hospodáﬁi ke stání sv˘ch Ïebﬁinov˘ch vozÛ, Václav Minaﬁík k doãasnému uloÏení a rozﬁezání pﬁivezen˘ch dubov˘ch kmenÛ stromÛ, potﬁebn˘ch k v˘robû ve sv˘ch dílnách.
Také se tam pásla hejna hus, o pouti zde

stály kolotoãe, houpaãky a stﬁelnice. Po
osvobození v kvûtnu 1945 slouÏil za stanovi‰tû americk˘m vojákÛm s polní
kuchyní.
Za Karesovic statkem bylo ﬁeznictví
rodiny ·ilhánkov˘ch. Pan ·ilhánek vyrábûl nejlep‰í sekanou. Velk˘ zájem byl vÏdy
o teplou, právû upeãenou, s kﬁupavou kÛrkou. Její vÛni, ‰íﬁící se celou ulicí, bylo
tûÏké odolat. Dále bylo truhláﬁství pana
Benedikta, prostorn˘ dÛm s obchodem
smí‰eného zboÏí rodiny Adolfa Hechta.
U nich v nájmu bydlela rodina Balejova.V obchodû se daly koupit potraviny,
cukrovinky, textil, nádobí, drogérie i hospodáﬁské potﬁeby, jako tﬁeba koÀské podkovy a biãe. Za nacistické okupace byl
Ïidovské rodinû ve‰ker˘ majetek zkonfiskován a ochod uzavﬁen. V‰ichni rodinná
pﬁíslu‰níci skonãili v koncentraãním táboﬁe, odkud se nikdo Ïiv˘ po válce nevrátil.
Jednopatrová vila se Ïlutou omítkou
uprostﬁed zahrady, byla nejhezãí budovou
v ulici. V dal‰ím domû se starou paní
Matûjkovou bydlela rodina Pacandova.
U Ot˘sÛ byla provozována Ïivnost krejãovská. Okolo Havlíkovic domu vedla do
svahu pû‰ina k b˘valému hradi‰ti na
HÛrce, osázenému mlad˘mi stromky tﬁe‰ní. Upevnûná tabule nedaleko starobylé,
dﬁevûné chalupy, kde Ïila rodina PetrÛ,
ukazovala smûr k vykopávkám. Poslední
dÛm na této stranû patﬁil rodinû Kﬁepelov˘ch.
Ulice také proÏívala církevní oslavy. Pﬁi
procesí BoÏího tûla bylo jedno zastavení
u polního oltáﬁe, postaveného u Karesova
statku.

sklenûnou v˘plÀ okna, vnikl do domu a odcizil
zde finanãní hotovost, ‰perky ze Ïlutého kovu
a pánské a dámské hodinky. Policisté po pachateli pátrají.
Betonovou dlaÏdicí rozbil zatím neznám˘
pachatel koncem ﬁíjna sklenûnou v˘lohu jedné
místní prodejny. Vznikl˘m otvorem vnikl do
objektu, prodejnu prohledal a poté odcizil pﬁesnû nezji‰tûné mnoÏství cigaret a alkoholick˘ch
nápojÛ rÛzn˘ch znaãek. Policie po pachateli
pátrá.

dy. Po pachateli policisté pátrají.

STAR¯ PLZENEC
Koncem ﬁíjna se v noãních hodinách zatím
neznám˘ pachatel vloupal do osobního automobilu znaãky ·koda Fabia, u kterého rozbil
levé zadní trojúhelníkové okno. Vnikl do
vozidla a odcizil odtud volnû poloÏenou penûÏenku s finanãní hotovostí a s osobními dokla-

Václav Minaﬁík
Vla‰im

LETKOV
Motorovou pilu, tﬁi
elektrické vrtaãky, elektrickou rozbru‰ovaãku,
svaﬁovací
elektrody
a dal‰í náﬁadí odcizil
dosud neznám˘ pachatel z dílny jedné rekreaãní
chaty. Pachatel se do objektu vloupal tím zpÛsobem, Ïe nezji‰tûn˘m pﬁedmûtem vypáãil vloÏku
zámku FAB u vstupních vrátek na pozemku
chaty, vnikl na pozemek a zde nezji‰tûn˘m pﬁedmûtem vypáãil dveﬁe do dílny. Policisté po
pachateli pátrají.
por. Mgr. Pavla Soukupová,
tisk. mluvãí Policie âR PlzeÀ - jih
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HOKEJOVÁ SEZONA SPARTAKU SEDLEC V PLNÉM PROUDU
JiÏ sedm zápasÛ máme letos za sebou, my
kluci od sedleckého rybníka. ·est z nich
skonãilo na‰im vítûzstvím a jeden prohrou.
PoraÏena z na‰eho ledu odjela muÏstva Vejprnic, Klabavy, Panasonicu, Plznû 2000 a
Vipers. Nestaãili jsme jen na muÏstvo
Gesu, na které si pﬁí‰tû musíme „posvítit“.
Pokud budete mít chuÈ zafandit, pobavit
se a vidût poﬁádnou hokejovou „melu“, pak
se k nám mÛÏete pﬁidat. Na hokejová utkání vût‰inou vypravujeme autobus ze Sedlecké návsi, takÏe není Ïádn˘ problém se
s námi svést a vychutnat si tak pﬁedzápasovou atmosféru pﬁímo s hráãi, trenéry a
ostatními nad‰enci. Informace o ãasech
odjezdÛ autobusu a jakékoliv jiné dotazy
Vám rád zodpoví Filip Kováﬁ na telefonním
ãísle 776 268 448.
Dal‰í zápasy hrajeme v níÏe uveden˘ch
termínech a jste na nû co nejsrdeãnûji
zváni.
Sportu zdar a pohodovou zimu Vám pﬁeje
kolektiv sedleckého hokeje.
F. Kováﬁ

Nedûle 10. 12. 2006 na ZS PlzeÀ
Nedûle 17. 12. 2006 na ZS PlzeÀ
Sobota 23. 12. 2006 na ZS Rokycany
Sobota 30. 12. 2006 na ZS Rokycany
Nedûle 07. 01. 2007 na ZS Rokycany
Nedûle 14. 01. 2007 na ZS Tﬁeme‰ná

od 10:30 do 12:00
od 07:00 do 08:30
od 13:15 do 14:45
od 15:00 do 16:30
od 08:15 do 09:45
od 07:45 do 09:15

Sedlec – Kdynû
Sedlec – Losiná
Sedlec – Lipnice
Sedlec – Klabava
Sedlec – Lipnice
Sedlec – PlzeÀ 2000

Poﬁadí Oddíl

Z

V

R

P

Pomûr branek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7
10
7
7
7
8
6
7
7
7
6
7

7
6
6
5
5
3
3
2
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0

0
4
1
2
2
4
3
4
5
5
5
6

37:16
64:36
19:09
33:16
29:21
27:32
29:27
21:25
18:32
18:39
16:31
17:44

HC GES
HC N˘ﬁany
Spartak Sedlec
HC Klabava
HC Stra‰ice
HC PlzeÀ 2000
Sokol Lipnice
Sokol Losiná
HC Kdynû
HC Panasonic
Sokol Vejprnice
HC Vipers

Body
14
12
12
10
10
07
06
05
03
03
02
02
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Ve stﬁedu ráno v cca 9 hod mnû p. Sutnar
oznámil, Ïe pozdû veãer do‰lo k novému
pﬁeskupení sil a to tak, Ïe za starostu bude
navrÏen p. Matas (Nestraníci), místostarostové budou dva, Ing.Chrastilová (KDUâSL) a Dr. Hák (KSâM) a rada bude doplnûna dal‰ími dvûma ãleny z druhé skupiny
(Ing. Karnold, p. Kondr, Bc. Vajshajtl). Pro
ODS, která volby vyhrála, v této variantû
místo nezbylo. Vítûzství ve volbách se
mûlo pro ODS zmûnit v totální poráÏku.
Mobilním telefonem jsem o této nové skuteãnosti informoval v‰echny ãleny na‰í
skupiny. Iniciativy se v tuto chvíli chopil p.

MARTIN LEVICK¯
Narodil se v roce 1986. Vystudoval praÏské gymnázium Jana
Nerudy s hudebním zamûﬁením.
V souãasnosti studuje na Konzervatoﬁi v Plzni a na AMU
v Praze ve tﬁídû prof. P. Toperczera.
Zúãastnil se mnoha mezinárodních klavírních soutûÏí,
napﬁ. Amadeus Brno 1996 –
1. cena Virtuosi per musica di
pianoforte 2000 – 1. cena, absolutní vítûz, Cittá di Gorizia
2003 (Itálie) – 1. cena, Smetanovská klavírní soutûÏ v Plzni
2004 – 1. cena, PraÏské jaro
2004 – ãestné uznání, cena pro
nejúspû‰nûj‰ího mladého úãastníka.
Z národních soutûÏí stojí za
zmínku 1. cena na Prague Junior Note 1998 a vítûzství v soutûÏi o stipendium firmy Yamaha
2005. Byla mu také udûlena
cena za nejlep‰í provedení skladeb L. Janáãka a A. Schönberga
v rámci festivalu Prag – Wien –
Budapest v rakouském Badenu.
V roce 2002 absolvoval letní
studijní pobyt v Sewanee – Tennesee v USA, kde na základû
vítûzství v konkurzu vystoupil
se symfonick˘m orchestrem
v Sewanee Festival Orchestra.
V roce 2004 byl pozván na
Beethovenfest v Bonnu, kde
vystoupil na dvou samostatn˘ch recitálech.

(dokonãení ze strany 1)
Dolák, p. Císaﬁ a Mgr. Vrobel a zaãali opût
jednat se zástupci KSâM. Rozhodnutí
padlo v odpoledních hodinách, kdy se jiÏ
pomalu zaãali scházet obãané na ustavující
zasedání novû zvoleného zastupitelstva.
Dohoda znûla: starosta zÛstává p. Matas,
místostarostové budou opût dva Dr. Hák
(KSâM), Ing. Wohlmut (ODS) a radu
mûsta doplní Mgr. Klímová (ODS) a p. Sutnar (KSâM). Tak nakonec i volby dopadly.
Co ﬁíci závûrem. Od samého poãátku aÏ
témûﬁ do samého konce jsme chtûli vytvoﬁit orgány mûsta ‰irokou dohodou zúãastnûn˘ch stran v souladu s v˘sledky komu-

nálních voleb. Nakonec jak se ukázalo, rozhodující byly osobní averze jednotliv˘ch
zúãastnûn˘ch osob bez ohledu na v˘sledky
voleb. Je‰tû jedno si myslím sehrálo v rozhodují okamÏik svoji roli. Od samého
poãátku jsme s kaÏd˘m jednali otevﬁenû
bez postranních úmyslÛ.
Volby jsou za námi a pﬁed námi ãtyﬁleté
období, na jehoÏ konci obãané sami posoudí, zda-li zmûny v obsazení rozhodujících
funkcí v místní samosprávû mûstu prospûly
ãi nikoliv.
Ing. Jaroslav Wohlmut (ODS)
místostarosta
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ZDRAVOTNù POSTIÎENÍ
VYSTAVUJÍ VE
STAROPLZENECKÉ GALERII
AÏ do Vánoc se mohou náv‰tûvníci galerie ve Starém
Plzenci tû‰it z umûní místních Ïen. Obdivuhodné ruãní
práce vystavují ãlenky Obãanského sdruÏení zdravotnû
postiÏen˘ch Staroplzenecko. Krásné vy‰ívané deãky,
obrazy ãtyﬁ roãních období, betlém, roztomilé malé stﬁevíãky, pol‰táﬁe a ﬁada dal‰ích nápadit˘ch v˘robkÛ doslova uãarovala v‰em pﬁítomn˘m, mezi nimiÏ nechybûly ani
známé osobnosti veﬁejného Ïivota. Pﬁíjemné prostﬁedí,
rozhovory opût vnesly do Ïivota mûsta krásnou pﬁedvánoãní pohodu. A tak invalidé, baráãníci i ãlnové Obãanského sdruÏení HÛrka a Radynû ze Starého Plzence opût
dokázali, Ïe je moÏné se v upﬁímné sousedské pospolitosti sejít a dobﬁe se pobavit. Podûkování organizátorÛm
v˘stavy právem patﬁí.
Eva Suttnerová
za Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû
Star˘ Plzenec

Veﬁejná sbírka na hrad Radyni, která
byla vyhlá‰ena v lednu 2004, byla k 31.
ﬁíjnu 2006 ukonãena. Koneãná suma
k tomuto dni ãiní 78.252,66 Kã. V˘tûÏek
bude pouÏit na opravné práce hradu
Radynû.

VÝROBA TĚSTOVIN
Máchova 411
Starý Plzenec
přijmeme ženu
do výroby těstovin
na trvalý pracovní poměr
ranní a odpolední směna
informace na výše
uvedené adrese
nebo na telefonech
377 966 204, 603 168 407
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REALITNÍ KANCELÁ¤
Hou‰kova 16, 326 00 PlzeÀ - Slovany
tel./fax: 377246483, 777 555 220
reality@magnio.cz
1. listopadu 2006 na‰e firma úspû‰nû vkroãila do 16. roku
své ãinnosti. Pﬁi této pﬁíleÏitosti budeme poskytovat do konce roku 2006
slevu z provize a dárek
pﬁi uzavﬁení zprostﬁedkovatelské smlouvy.
„KAÎDÁ NEMOVITOST MÁ SVÉHO KUPCE, MY VÁM HO NAJDEME!“

REALITNÍ KANCELÁ¤
Hou‰kova 16, 326 00 PlzeÀ-Slovany
tel./fax: 377 246 483, 777 555 220
www.magnio.cz, e-mail: reality@magnio.cz
Chcete koupit, prodat ãi pronajmout
byt nebo jinou nemovitost?
Z na‰í aktuální nabídky vybíráme:
RD Star˘ Plzenec
RD PlzeÀ-Bukovec
RD PlzeÀ-Bruãná
RD Lí‰Èany
RD u Spál.Poﬁíãí
Byt PlzeÀ-Doubravka
Byt PlzeÀ-Slovany
Byt ·Èáhlavy
Byt PlzeÀ-Doubravka
Chata Hracholusky
Chata Manûtínsko
Chata u ﬁeky Stﬁely
B˘val˘ pivovar Nynice
Pozemek Seã u Blovic
Pozemek Pﬁe‰tice

5+1, v‰echny sítû, garáÏ,poz.356 m2
2,350.000,- Kã
novost.,6+kk, v‰echny sítû, pozemek
3,750.000,- Kã
2
7+1, v‰echny sítû, garáÏ, poz.893 m
3,850.000,- Kã
novost., 5+1, zimní zahr., bazén
4,350.000,- Kã
2
5+1, el., ÚT, voda, poz. 631 m
1,650.000,- Kã
2
1+1 uprav.na 3+kk, druÏ.,47 m ,cihla
1,100.000,- Kã
2
2+1, druÏ., 2.p., 76 m , cihla
1,290.000,- Kã
2
3+1, druÏ., 3.p, zrek., 72m +balkon
1,090.000,- Kã
2
4+1, OV, 5.p., v˘tah, 82 m , lodÏie info v RK
zdûná, 2 NP, voda, el., 42 m2
850.000,- Kã
2
2+1+veranda, el., voda, poz. 395 m
495.000,- Kã
Ondﬁejov, 2+1,zdûná, el., vl.poz
600.000,-Kã
2
2 NP, el., voda, pozemek 1.803 m
1.600.000,- Kã
2
1.147 m , k v˘stavbû RD nebo chaty
290,- Kã/m2
688 m2, k v˘stavbû RD, v‰echny sítû
750,- Kã/m2

Hledáme pro svého klienta RD do 2 mil. ve Starém Plzenci, ·Èáhlavech nebo Nezvûsticích.
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DROBNÁ INZERCE
• Hledám pomocnici na úklid – 1x t˘dnû (2 – 4 hod).
Tel.: 603 84 79 18.
• Koupím byt 1 + 1 – St. Plzenec, Sedlec, ·Èáhlavy, i k opravû, spûchá – rodin. dÛvody.
• Prodám · 105 (‰iroká) + náhr. díly + motor + 4 disky na
kola, v‰e za 3.000,- Kã. Tel.: 723 445 797.
• Koupím byt ve St. Plzenci do OV (do 650 000,- Kã). Tel.:
728 042 277 veãer po 20. hod., ne víkendy.
• Hledáme spolehlivou paní na ohlídání dûtí (3 a 7 let) s drobnou v˘pomocí v domácnosti, nejradûji se zku‰eností ve zdravotnictví, M·. ·Èáhlavy.
Tel.: 604 27 68 57.

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

pohoda TAXI PLZE≈
telefon 739 920 910
NON–STOP

KS Katalog – Servis s.r.o.,
Komenského 598,
332 03 ·Èáhlavy
Hledá byt 3 + 1
(nebo 2 + 1) nebo jednotlivé místnosti v RD
ve St. Plzenci a blízkém
okolí k dlouhodobému
pronájmu.
Platba a solidnost
zaruãena.

Kontakt: Pavel ·rámek –
tel. 724 012 965

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

