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SLOVO
STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
utichl všechen předvánoční
shon, pominula vánoční atmosféra a život se vrací do své
všední každodennosti. Je čas na
krátké zamyšlení a zhodnocení
uplynulého roku 2011.
Z uplynulého volebního období jsme
„zdědili“ nemalé splátky úvěrů. Zůstatek
úvěrů k 31.12.2011 činil 40.583.778 Kč.
Z toho 19.650 tis. Kč je zůstatek úvěru za
I.etapu kanalizace a čistírnu odpadních vod
(termín doplacení r.2018), částka 8.650
tis. Kč je z bytové výstavby „Andrejšky,
Máchova ul.“ (termín doplacení r. 2025),
částka 2.572 tis. Kč je z bytové výstavby
„Radyně, Hálkova ul.“ (termín doplacení r.2012), částka 9.711 tis. Kč je zůstatek úvěru na koupi společnosti PRONAP
s.r.o. (termín doplacení r.2016). Společnost
PRONAP, s.r.o. splácí úvěr městu ze své
činnosti. O hospodaření PRONAPU vás
budeme průběžně informovat.
Kromě výše uvedených úvěrů platí město v rámci Dohody o narovnání kompenzace současnému provozovateli vodovodní
a kanalizační sítě ve městě Vodárně Plzeň.
Tak aby mohlo město požádat o dotaci na
II.etapu kanalizace (tj. projekt „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV“)

Vánoční
Radyně
Občanské sdružení Hůrka a Radyně zahájilo novou tradiční akci.
Radyně přivítala o vánočních svátcích
poprvé své návštěvníky v režii pána hradu,
komořího a služebných. Počasí bylo hodně
nevlídné, a tak jsme byli mile překvapeni,
když nedočkaví návštěvníci přišli po oba
dva dny již před 14. hodinou. Věříme, že
jsme je nezklamali a připravili jsme pro

byla uzavřena dne 15.10.2010
mezi městem a Vodárnou Dohoda o narovnání, která řeší zkrácení Provozní smlouvy v souladu s podmínkami dotace do
31.12.2013, řeší i kompenzace
za předplacené nájemné a ušlý
zisk Vodárně. Dle této Dohody
o narovnání musí město zaplatit
Vodárně částku 9.690.332 Kč, a
to ve splátkách od r. 2010 do r.
2013. Z uvedeného výčtu vyplývá, že ještě celé volební období se budeme muset
potýkat s nemalými splátkami uvedených
úvěrů.
Přes všechny tyto splátky hospodaříme
s vyrovnaným rozpočtem. Všechny prostředky se snažíme vynakládat co nejefektivněji. Všechny zakázky nad 100 tis. Kč
zadáváme na základě výběrových řízení.
Tím dochází ke značným úsporám výdajů. Další úspory hledáme i ve „vlastních
řadách“. Díky tomu, že ve městě je pouze
jeden uvolněný místostarosta (v předcházejícím volebním období byli dva uvolnění
místostarostové) a odměny neuvolněným
zastupitelům jsou vypláceny pouze za
funkci nejvyšší (v uplynulém období se
odměny kumulovaly, to znamená, že neuvolněný zastupitel dostával odměnu za
člena zastupitelstva, člena rady,
komise, výboru,.. tj. za všechny
funkce, které vykonával). Toto
jsme zrušili již na ustavujícím

ZDARMA

zasedání zastupitelstva a noví neuvolnění
členové zastupitelstva dostávají odměny
pouze za jednu funkci, a to ve výši max.
cca 1.700 Kč měsíčně). Tímto opatřením
jsme z rozpočtu města „uspořili“ v r. 2011
částku cca 1 mil. Kč. Jako další úsporná
opatření připravujeme reorganizaci některých útvarů města, např. Bytového hospodářství a Útvaru údržby města.
Hledáme i další možnosti úspor. Již
v minulých číslech jsme vás informovali o
změnách ve veřejné dopravě. Změny v rozdělení zón jsou nevratné a zřejmě není šance, že by Starý Plzenec byl zařazen zpět do
vnitřní zóny. Tyto podmínky jsou nastaveny shodně pro všechny okolní obce. V této
souvislosti vedeme další jednání týkající se
úhrady za dopravní obslužnost St.Plzence.
V současnosti platí naše město Plzeňským
dopravním podnikům ročně částku cca
1.700.000 Kč za MHD. Částka za 1 km činí
42,70 Kč. Usilujeme o snížení této částky
na 38 Kč/km. Zatím se nám podařilo vyjednat částku na 41,50 Kč/km, čímž bychom
z rozpočtu města uspořili další prostředky.
A samozřejmě řešíme i další levnější možnosti dopravní obslužnosti města.
Stejně tak, jako hledáme úspory ve
výdajích, hledáme i další zdroje příjmů.
pokračování na str. 2

milovníky našeho hradu hezké
odpoledne s příjemnou atmosférou. Celou akci jsme zajistili ve spolupráci s členkami
Dámského klubu Šikovné ruce,
členkami KSČM a RC Dráček.
Všichni se podíleli svými výrobky na úspěchu akce, která
přinesla pro varhany v kostele
Narození Panny Marie 4.220
Kč. Děkujeme a těšíme se na
další spolupráci.
Za OSHR Jitka Sutnarová
Foto: archiv
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Podařilo se nám získat z prodeje plynárenského zařízení do rozpočtu města částku
přes 1.600.000 Kč. V podstatě to jsou peníze, které můžeme „sebrat ze země“, ale
chce tomu věnovat určité úsilí a čas. V minulém volebním období toto nikdo neřešil.
Jako reálné se jeví vrácení části pozastavené částky ze Státního fondu životního prostředí z I.etapy kanalizace, kdy má město
na SFŽP dosud pozastávku 5.000.000 Kč,
kterou se minulému vedení za celé volební
období nepodařilo vyřešit. V této věci jsme
již předali na SFŽP požadované materiály
a je reálný předpoklad vrácení větší části z
této pozastávky v letošním roce.
Velkou naději jsem vkládala do změny
zákona o rozpočtovém určení daní (RUD).
Starý Plzenec patří do skupiny obcí od
2 do 5 tisíc obyvatel, které dostávají v rámci RUD do rozpočtu města úplně nejnižší
procento, tj. 6,8 % na obyvatele, naproti
tomu Plzeň dostává 17,9 %, Praha 29,6 %
a Modrava dokonce 73,1 %. Změna v RUD
by přinesla do rozpočtu našeho města částku cca 10 mil. Kč, což je v současné situaci
velmi podstatná částka. Svaz měst a obcí
vyvíjel v uplynulém období obrovskou iniciativu na podporu zákona o změně RUD,
já osobně jsem žádala poslance paramentu
všech polických stran zvolených za Plzeňský kraj o pomoc při prosazení změny v
RUD. Bohužel návrh neprošel o 3 hlasy.
Samotné hlasování některých poslanců je
pro mě velkým zklamáním. Přestože ODS
se ke změně systému rozdělování sdílených
daní mezi města a obce zavázala podpisem
koaliční smlouvy, ani poslanci ODS nebyli
při hlasování jednotní. Pro návrh hlasovali
pouze poslanci ČSSD, KSČM, část ODS a
část nezařazených. Poslanci VV a TOP09
a Starostové hlasovali proti. Financování
obcí se stalo až příliš politickým tématem a
dokládá, že zájmy obcí se staly druhořadými. Ptejte se svých poslanců jak hlasovali a
proč. Poslanci zřejmě zapomněli, že opravOBSAH
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dový život se odehrává „dole v obcích“
nikoliv v parlamentních lavicích. Bohužel
vylepšení rozpočtových příjmů v r.2012
nemůžeme očekávat, ba právě naopak - stát
přenáší na obce stále více povinností, ale
bez finančního pokrytí nových úkolů. Budeme si muset tedy poradit sami.
Z dotací jsme získali pro Základní školu St. Plzenec částku cca 450 tis. Kč od
Plzeňského kraje na opravu topení. Dále
základní škola získala dotaci ve výši
1.200.000 Kč v rámci projektu „Šablony“
z programu EU Vzdělávání a konkurenceschopnost. Tyto prostředky budou použity
na rozvoj informatiky v ZŠ. Pro Mateřskou školu St. Plzenec jsme získali dotaci
ze Státního zemědělského intervenčního
fondu na nákup nových myček, úpravu a
rekonstrukci výtahové šachty pro potraviny, vč. vybudování nové úklidové komory ve výši cca 137 tis. Kč. Pro hasiče jsme
zakoupili nové vybavení za cca 50 tis.Kč,
z toho 27 tis. Kč jsme získali z dotace
Mirkoregionu Radyně. Dále byly osazeny
2 nové autobusové zastávky, jedna u autobusové točny ve Starém Plzenci, druhá
na Malé Straně za cca 120 tisíc Kč, z toho
45 tisíc bylo z dotace Mirkoregionu Radyně.
Z rozpočtu města jsme dále opravili
komunikace Sládkova, Lesní, křižovatku
Heydukova-Sportovní a u Pronapu v nákladu cca 700 tis.Kč. Mateřské a základní
škole v Sedlci jsme z rozpočtu města uhradili vybudování nového sociálního zařízení
v částce cca 195 tis. Kč. Základní škole ve
St.Plzenci jsme z rozpočtu města přispěli
částkou 40 tis. na rekonstrukci starých dílen. Dále bylo v MŠ z rozpočtu města dokončeno odizolování suterénu a doděláno
začištění plastových oken v částce celkem
cca 200 tis. Kč. Nezapomínáme ani na podporu občanským sdružením a spolkům ve
Starém Plzenci. V r. 2011 jsme jim přispěli
z rozpočtu města částkou cca 100 tis. Kč.
Mimo tyto výdaje samozřejmě řešíme
běžný provoz města a organizací zřízených
městem. Vydáváme nemalé prostředky na
provoz základních a mateřských škol ve St.
Plzenci a Sedlci, na pečovatelskou službu,
na sociální dávky, na odvoz komunálního
odpadu, na veřejné osvětlení,… O těchto prostředcích vás budeme informovat v
rámci plnění rozpočtu za r.2011.
Na jedné straně rozpočtu stojí nemalé
splátky a výdaje a na druhé straně připravované investiční akce. V roce 2012 nás čeká
bezesporu největší a nejnáročnější investiční akce - projekt „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV“ a „Rozšíření
vodovodní sítě v Sedlci“. O této akci jsem
vás již informovala v minulých číslech. Je
to projekt, který se připravoval již dlouhou
dobu a převzali jsme ho v určité fázi „rozpracovanosti“. Dokončili jsme všechna vý-

běrová řízení a v termínu, tj. do 30.9.2011,
předložili požadované dokumenty ke kontrole na Státní fond životního prostředí.
SFŽP detailně posuzuje zadávací dokumentaci příjemců podpory i průběh vlastního výběrového řízení ještě před vydáním
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zkoumá
skutečně položku po položce, číslo po číslu, dokument po dokumentu. Pro ilustraci
uvádím, že jen rozpočet zhotovitele obsahuje 300 stran. Bohužel do dnešního dne
nejsou všechny dokumenty ze strany SFŽP
překontrolovány. V předloženém projektu,
který použilo minulé vedení k žádosti o dotaci, jsou dle vyjádření SFŽP, rozpory mezi
zadávací dokumentací stavby, výkazem
výměr, stavebním povolením, povolením
k vypouštění odpadních vod, atd. Všechny tyto nesrovnalosti je třeba opravit před
podpisem smlouvy se SFŽP. Prakticky od
října loňského roku dáváme do souladu
všechny tyto dokumenty, takže opravujeme, vysvětlujeme, dokládáme. Některé
dokumenty musíme nahradit novými, aktuálními, podle nové platné legislativy.
Vydání jednoho dokumentu si vyžádá cca
3 měsíce. Musí být dodrženy zákonné lhůty pro zveřejnění, lhůty pro vydání rozhodnutí, lhůty pro odvolání. Všechny tyto činnosti samozřejmě oddalují zahájení stavby.
Začátek byl původně plánován na konec r.
2011, po dohodě se zhotovitelem posunut
na 1. března 2012. Obávám se, že ani tento termín nebude reálný k zahájení stavby,
protože k podpisu smlouvy o přidělení dotace se SFŽP nedojde dříve než po odsouhlasení všech dokumentů. Tímto postupem
bychom se ale měli vyhnout případným budoucím postihům ze strany SFŽP, tak jako
je tomu např. z I.etapy kanalizace, kdy má
město na SFŽP dosud pozastávku zmíněných 5 mil. Kč. Chápu občany Malé Strany
a Sedlce, kteří netrpělivě čekají na vybudování kanalizace a vodovodu. Věřte, že
děláme všechny kroky, tak abychom mohli
tento náročný projekt urychleně zahájit.
Ale nelze vystavit město riziku nepřidělení
dotace nebo případnému krácení velké části dotace. To by bylo pro město likvidační,
proto je potřeba, aby SFŽP všechny dokumenty odsouhlasil ještě před zahájením
stavby.
Další projekt, který bychom chtěli v
příštím roce realizovat pomocí dotace je
rekonstrukce Radyňské ulice. Ale ani tento
projekt nebude jednoduché uskutečnit. Jedná se o společný projekt města a Správy a
údržby silnic (SÚS). Bude potřeba se s SÚS
„sladit“ finančně i časově. Město žádá o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury
a i SÚS řeší možnost dotačních prostředků.
Další komplikací jsou majetkoprávní vztahy, vzhledem k tomu, že projekt zasahuje
pokračování na str. 3
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i pozemky jiných vlastníků než města,
např. České dráhy a Správy železniční dopravní cesty. Jednání o prodeji pozemků s
ČD a SŽDC je otázkou mnoha měsíců. V
současné době je na projekt vydáno stavební povolení a běží zákonná lhůta na odvolání. Bez dotace, ale nebudeme schopni tento
projekt ufinancovat a výsledek přidělení

dotace je vždy tak trochu „sázka do loterie“.
Dále jsme podali žádost o dotaci do Státního zemědělského intervenčního fondu na
pořízení minirypadla v hodnotě cca 1 mil.
Kč. Řešíme možnosti dalších dotačních titulů, vzhledem k tomu, že vlastní prostředky z rozpočet města jsou velmi omezené.
Průběžně bychom chtěli řešit opravy komunikací, jejichž stav je asi nejtíživějším

problémem našeho města. Plánů je mnoho,
ale vše závisí na finančních možnostech.
Nerada pronáším plané sliby a i když
r. 2012 nebude jednoduchý, dívám se do
budoucnosti s optimismem a věřím, že se
nám plánované akce podaří uskutečnit a
že zastupitelé budou k řešení všech otázek
přistupovat s plnou zodpovědností.
Bc. Vlasta Doláková, starostka

Informace ze schůzí
Rady města
Starého Plzence

opatření ke zvrácení tohoto nepříznivého
trendu a měsíčně předkládat RM písemnou
informaci o stavu zakázek a finanční situaci společnosti PRONAP, s. r. o.;
◘
nesouhlasila s požadovaným dotováním oslavy MDŽ dne 3. března 2012,
pořádané politickou stranou, z prostředků
města;
◘ stanovila ceny za vývoz odpadů pro
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které budou při nakládání s
odpady v roce 2012 využívat systém města,
ve výši 2.600 Kč včetně DPH při týdenním
vývozu a 1.640 Kč včetně DPH při čtrnáctidenním vývozu jedné nádoby o objemu
110 či 120 litrů a souhlasila se zmocněním
referentky odboru ŽP MěÚ Heleny Šaškové k uzavírání a podepisování smluv s
příslušnými podnikateli pro rok 2012;
◘ vzala na vědomí vyžádaný přehled nákladů města na provoz fekálního automobilu města za rok 2011 a stanovila navýšení ceny za jeden vývoz odpadních vod na
ČOV fekálním automobilem města na 500
Kč bez DPH s účinností od 01.02.2012;
◘ vzala na vědomí informaci místostarosty o současném stavu soudního řízení
mezi městem Starý Plzenec a společností
HALLU- Centrum, s. r. o.;
◘ schválila, na základě výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo se společností
Architektonické studio Hysek, spol. s r. o.
na zpracování „Územní studie předhradí
zříceniny hradu Radyně“;
◘ nesouhlasila s požadovaným prodejem
části pozemku parc. č. 195/17 v k. ú. Starý
Plzenec, dosud pronajaté společnosti JOŠI
CKB, s. r. o., do doby vyjasnění záměru o
využití pozemků města v předmětné lokalitě;
◘ schválila vydání nového Sazebníku
úhrad úkonů pečovatelské služby s účinností 01.02.2012;
schválila uzavření smlouvy s ČR – Hasičským záchranným sborem Plzeňského
kraje o provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů používaných JSDH Starý
Plzenec;
◘ stanovila podmínky pro žadatele o pře-

dávání nalezených psů do pěstounské péče
podle usnesení RM ze dne 18.03.2010 z
důvodu zabezpečení řádného chovu a výchovy předávaných psů.

1. schůze – 6. ledna 2012
RM
◘ schválila, v souvislosti s přípravou veřejně prospěšné stavby ,,III/180 26 Průtah
Starý Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce“, uzavření dvou smluv o pronájmu pozemků se Správou železniční dopravní cesty, s. o. a tří smluv o právu města provést
stavbu na cizích pozemcích s Ing. Jiřím
Tetzelim, Ing. Šárkou Tittelbachovou a se
společností České dráhy, a. s.;
◘ vzala na vědomí zápis z jednání se
Správou železniční dopravní cesty, s. o.
dne 06.01.2012 ve věci požadavků této
organizace týkajících se realizace veřejně
prospěšné stavby ,,III/180 26 Průtah Starý
Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce“.
2. schůze – 10. ledna 2012
RM
◘ stanovila, na základě novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností od
01.01.2012, platy ředitelům ZŠ Starý Plzenec a ZUŠ Starý Plzenec a ředitelkám ZŠ a
MŠ Sedlec a MŠ Starý Plzenec;
◘ souhlasila, na žádost Miloslava Urbánka, s potvrzením platností jeho dohody
s městem ze dne 18.01.2010 o provedení
kanalizační přípojky k jeho domu čp. 319
ve Starém Plzenci a stanovila maximální
částku hrazenou z rozpočtu města na veřejnou část přípojky ve výši odpovídající
výpočtu projektanta;
◘ vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti PRONAP, s.r.o. za měsíc
listopad 2011 a vyjádřila znepokojení nad
tím, že tato společnost dlouhodobě splácí
své závazky převážně z hospodářského
výsledku vytvořeného v minulém období,čímž dochází k postupnému snižování
finančního majetku společnosti, a uložila
jednatelům společnosti přijmout účinná

3. schůze – 16. ledna 2012
RM
◘ vzala na vědomí informaci jednatele a
ředitele společnosti PRONAP, s.r.o. Karla
Sokola a jeho zdůvodnění současného stavu hospodaření a přijatých opatření;
◘ souhlasila s podáním žádosti o dotaci z
finančních prostředků Plzeňského kraje na
opravu fasády Sokolovny ve Starém Plzenci vzhledem k jejímu současnému havarijnímu stavu;
◘ schválila záměr vybudování kamerového systému v centru města za účelem posílení bezpečnosti občanů a ochrany majetku, jehož náklady dle předběžného odhadu
nepřesáhnou 350 tis Kč, a uložila MěÚpodat žádost města o dotaci v rámci dotačního projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj;
◘ schválila, v souvislosti s připravovanou
rekonstrukcí Radyňské ulice, s uzavřením
nájemní smlouvy se společností České
dráhy, a. s. o nezbytném pronájmu jejího
pozemku;
◘ souhlasila s uzavírkou Smetanovy ulice
v centru města dne 09. 06. 2012 v době od
12:00 do 19:00 hodin v souvislosti s pořádanou akcí „Oslavy města Starého Plzence
u příležitosti 110. výročí povýšení na město“ a s objízdnou trasou dle předloženého
návrhu;
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Prevence kriminality
bezpečnost občanů – seniorů
Vážení občané,
město Starý Plzenec ve spolupráci s
Policií České republiky pořádá besedu,
která se uskuteční dne 14. února 2012 od

Jak dále s byťákem?
Dne 19. prosince 2011 si zastupitelstvo
města vyžádalo další, tentokrát nezávislou
finanční analýzu pro mnou předpokládané zrušení příspěvkové organizace Bytové hospodářství (PO BH) v našem městě.
Padla částka 50.000 Kč, kterou tato analýza bude stát.
Na zářijovém zastupitelstvu jsem navrhl
postupné zrušení PO BH ke dni 30.6.2012,
čímž dojde k následné nezanedbatelné finanční úspoře. Zastupitelstvo si vyžádalo finanční analýzu, kterou jsme s panem
Wohlmutem zpracovali a předložili (na

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
MĚSTA

Reakce na článek p. Ing. Pavla Hroudy
Jak dále s byťákem?

Vedení města má zájem zefektivnit práci
všech útvarů a organizací města. Z tohoto
důvodu byl Ing. Hrouda pověřen zastupitelstvem města zpracovat rozbor hospodaření příspěvkové organizace Bytové
hospodářství (dále jen BH). Tento rozbor
obdrželi všichni zastupitelé a BH, které
zpracovalo krátkou oponenturu k uvede-

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Reakce na článek Ing. Hroudy

Pan Ing. Hrouda předpokládá, že restrukturalizací činnosti Bytového hospodářství - zrušením BH a přenesením činností na jiné subjekty, ušetří na mzdových
nákladech dvou pracovníků BH a topičích
1 mil. 200 tis. korun.

Požár ve sběrném dvoře
Možná jste zaslechli, že ve sběrném
dvoře museli zasahovat ve večerních hodinách hasiči. Ale určitě vám již není znám
důvod, proč tam hořelo. Někdo z občanů
přivezl do sběrného dvora žhavý popel.
Obsluha dvora sice toto hlídá, ale zřejmě
byl popel přimíchán mezi jiné odpady,
nebo se ho majitel snažil zbavit nepozoro-

14.00 hod. v zasedací místnosti budovy
Městského úřadu Starý Plzenec, Smetanova ulice 932.
Zveme tímto zejména seniory. Na programu bude seznámení se současnými
nejčastějšími formami trestné činnosti páchané na seniorech a prevence, jak těmto

jevům nejsnáze a nejúčinněji předcházet.
Besedy se zúčastní tiskový mluvčí PČR
Bc. Josef Aubrecht a seniorům budou zodpovězeny případné dotazy.
Těšíme se na Vaši účast.
Bc.Václav Vajshajtl,
místostarosta

vyžádání zašlu hrouda-pavel@seznam.cz).
Navíc jsem pozval na prosincové zasedání
zástupce firmy Plzeňské služby, a.s., která
spravuje pro město Plzeň 4.200 bytů a zajišťuje dodávky tepla pro Plzeňskou teplárenskou. Ti v zastupitelstvu potvrdili zájem
o účast ve výběrovém řízení a to, že dojde
k úspoře finančních prostředků v řádu statisíců korun ročně. Osobně nechápu, proč
někteří zastupitelé zablokovali možnost
vypsání výběrového řízení a chtějí za desítky tisíc další analýzy. Ta opět zcela jistě
dokáže neefektivnost PO BH. Mzdové náklady ve výši 1,2 mil. ročně jsou obrovské
a neobhajitelné. Rozsahem podobná města

zrušila odbory pro výběr a správu nájemného a nikdo také ani nezačal být licencovaný
obchodník s teplem, jako je unikátně naše
město. Jednoduše proto, že je to pro ně moc
drahé a specializované firmy to dělají lépe
a levněji. Je třeba skončit s naší „plzeneckou třetí cestou“, což je, jak jsem zjistil,
vzhledem k soukromým zájmům a různým
propojením těžké. S podporou současného
vedení města se to jistě podaří od 1.1.2013.
Jen nás to bude ještě navíc v roce 2012
všechny stát zbytečně další statisíce korun.

né zprávě. Na jednání zastupitelstva města dne 19.12.2011 proběhla živá diskuze,
které se aktivně účastnili všichni přítomní zastupitelé, pan Ing. Hrouda, vedoucí
BH pan Opalecký, pracovnice BH paní
Rybářová a vedení společnosti Plzeňské
služby, a.s. Ing. Hroudovi se svojí prezentací a argumenty nepodařilo přesvědčit
14 přítomných zastupitelů o výhodnosti
předložených záměrů. Z tohoto důvodu
zastupitelstvo města odsouhlasilo vypsání
výběrového řízení na zpracování nezávislého ekonomického auditu hospodaření

BH. Tímto rozhodnutím není v žádném
případě zavržena myšlenka postupného zrušení BH, ale vzhledem k širokému
spektru činností, které BH zajišťuje, je třeba mít jednoznačně zpracovanou strukturu
přerozdělení jednotlivých činností a s tím
spojenou ekonomickou analýzu s dopadem
na rozpočet města. Vedení města bude jednoznačně podporovat všechny aktivity vedoucí k úspoře veřejných prostředků.

Avšak víc než polovina této částky je
„již ušetřena“. Částka 250 tis. korun za
topiče a 475 tis. korun (jeden pracovník
správy) je zákonným nákladem na výrobu
tepla. Tato částka nemá na rozpočet města
žádnou vazbu.
Zbylá částka - 475 tis. korun - bude přesunuta do rozpočtu města, protože na MěÚ
přejde také pracovník, který se bude mu-

set mimo jiné starat o zbývající nemovitý
majetek města (včetně Radyně, sokolovny
nebo Lidového domu - všechno nelze někam převést nebo prodat). Důsledkem nebude úspora, ale přenesení služeb na firmy
sídlící v Plzni. A občan přijde zkrátka.

vaně. V kontejneru na odpady o objemu
6.500 litrů se nacházel dostatek hořlavých
materiálů, a tak žhavý popel v noci obsah
kontejneru zapálil. Naštěstí bylo vše včas
uhašeno, ale mohlo dojít ke vznícení dalších kontejnerů a následně se mohl oheň
rozšířit i do okolí. Proto do sběrného dvora popel nevozte. Nelze totiž uhlídat, aby
v něm nebyl žádný žhavý oharek, který by
třeba způsobil další požár.

Ing. Pavel Hrouda

Bc. Vlasta Doláková, starostka

Jiří Opalecký, vedoucí Bytového hospodářství Starý Plzenec

Nechybí vám?

V Sedlci byla nalezená černá asi dvouletá kočička. Jestli ji někdo postrádáte,
kontaktujte odbor životního prostředí, tel:
377 183 651 a my vám kočičku vrátíme.
Pokud se nenajde její majitel, rádi kočičku
věnujeme někomu, kdo by se o ni dobře
staral. Kočka byla ošetřena proti blechám i
střevním parazitům.
Helena Šašková, odbor ŽP MěÚ
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Drahocenné suché listí
V první polovině 18. století přišel kdysi
ke Šťáhlavům na Květnou neděli dopoledne mladý a chudý pocestný z Chválenic.
Tam se v sousedním kostele sv. Vojtěcha
na ranní mši jako řádný křesťan pomodlil
a na další cestu k Plzni směřoval. Tu spatřil
v záblescích ranního slunce krásné zříceniny hradu Radyně, které jako by jej pozdravovaly a k návštěvě vyzývaly. Mladík
byl odedávna milovníkem starých příběhů
a pověstí, a proto se po krátkém rozmýšlení
odhodlal prohlédnout si zříceninu zblízka.
Když konečně došel na vrchol hory k samotnému hradu, jal se ho podrobně pohlížet. Spatřil tu však jen zbytky zdí, zasypané
klenby a sklepení – vše tak prázdné a pusté, až začal litovat, že je taková mohutná
stavba vydána všanc úplné zkáze. Uvnitř
zříceniny stálo několik starých sudů, naplněných suchým listím všeho druhu. Náš

Titulní list knihy Böhmische Burgen,
Vesten und Schlösser.

Střípky z historie města
– občasník (díl sedmý)

Ještě jednou a naposledy si připomeneme významného rodáka. Dnes to bude Stanislav Suda, hudební skladatel, flétnista a
hudební pedagog.
Suda se narodil 30. dubna 1865 ve Starém Plzenci jako třetí ze šesti dětí v řeznické rodině. Ve věku sedmi měsíců překonal
záškrt. V důsledku toho oslepl na obě oči.
Narodil se v domě č. p. 23, kde jeho
otec vedl hostinec. Vzděláván byl nejprve
v plzenecké obecné škole a od roku 1874
v ústavu slepců na pražských Hradčanech.
Tam se mu dostalo dobrého vzdělání ve hře
na housle a flétnu a byl vyučován jako ladič pian. Soukromě se učil též hře na klavír
a od roku 1880 byl soukromým žákem na
varhanické škole Františka Zdeňka Skuherského.
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pocestný se domníbrat si toho zázračného
val, že za předešlého
listí, než je někdo jiný
léta nasbíral tohle
šťastnější předejde. Ba
lupení některý hajný.
mnozí si k tomu cíli vyPři bližším prohlípůjčili od překvapeného
žení spatřil mezi tím
hostinského pytle, nůše
listím některé leska jiné nádoby, jen aby
noucí se listy tvarů
toho hodně odnesli.
jemu úplně neznáPřišli však trochu
mých. Ze zvědavosti
pozdě: ani o sudech, ani
nacpal si jich několik
o suchém listí v nich nehrstí do kapsy u svébylo v celé zřícenině ani
ho kabátu a vydal se
památky. Mrzutí a láteopět tak čile a vesele,
říce vraceli se zklamájak přišel, na další
ni domů. Jiní zůstali a
cestu.
hledali ve zřícenině dále
Sešel do Plzence,
– když ale nic nenašli,
Romanticky nepřesná podoba
kde zašel do hospozačali hlasitě proklínat
Radyně z uvedené knihy.
dy, aby si odpočinul
Černého Hanuše. Sotva
a něčeho se najedl. Bylo tu ale tak plno, že však pronesli tato rouhavá slova, zafičela
v šenkovně nenašel ani místečka k usednu- zříceninou tak ohromná vichřice, že vrtí. Už se chystal raději na další cestu, tu ale cholky stromů až skoro k zemi se skláněly
ucítil, že kapsa jeho kabátu pojednou neo- a hrozilo, že se nejsilnější kmeny budou
byčejně ztěžkla. Sáhl do ní – a překvape- lámat jako tenké laťky. Polekáni odhodili
ním byl jako omráčen. Místo suchého listí tedy vypůjčené pytle a nádoby, dali se z
naplňovaly ji lesknoucí se zlaťáky, jichž hradu na útěk a zapřísáhli se, že již nikdy
vysypal na stůl pěknou hromádku.
více nebudou tam poklady hledat.
Lidé v šenkovně shromáždění nevychá(pověst Fr. Schiebla mírně upravila
zeli z údivu: jak tenhle prostě oblečený čloAnna Velichová)
věk přišel k takovému bohatství? Když se
vzpamatoval z prvního leknutí, vypravoval
Poznámka: Původním pramenem pověsjim pocestný o své návštěvě ve zřícenině a ti je kniha F. A. Heber: BohmischeBurgen,
o sudech se suchým listím. Tu jako když Vesten und Schlöser (České hrady, pevnosti
hrom do nich uhodí – rázem se rozprchli a zámky), 1. díl 1844, str. 147—Heber poua šenkovna pojednou byla, jako když ji žil vyprávění hajného z Radyně.
vymete. Všichni spěchali na Radyni naV roce 1881 mu, v jeho šestnácti letech,
zemřel otec a on musel své vzdělávání přerušit a vrátit se k matce a sourozencům. Ti
v té době bydleli v Seči u Blovic a od roku
1887 v Plzni. Suda přispíval do rodinného
rozpočtu jako učitel hry na klavír, ladič a
již od čtrnácti let koncertoval jako flétnista. V roce 1886 jako první nevidomý složil
státní zkoušku ze hry na flétnu.
Širší kontakt s hudbou mu usnadnilo povolení ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila účastnit se veškerých hudebních
produkcí divadla zdarma. Zde získal mnoho kontaktů a zakázku na svou první operu
U božích muk. Ta byla napsána 1895-96 a
poprvé uvedena v Plzni 1897. Pak následovala řada dalších skladeb.
Období po 1. světové válce bylo pro
Sudu obtížné, měl finanční potíže a citelně
jej zasáhla dlouhá a v důsledku smrtelná
nemoc matky. Brzy po jejím úmrtí Suda

sám onemocněl tuberkulózou a zemřel
1. září 1931.
Po řadu desetiletí patřil k nejvýznamnějším hudebním osobnostem Plzně. Na jeho
rodném domě ve Starém Plzenci se nachází pamětní deska, na městském hřbitově v
Plzni má čestný hrob.
To je v tomto díle všechno a příště si
zvolíme jiné
téma.
Svatopluk
Mareš

Pamětní deska Stanislavu Sudovi na jeho
rodném domu v Havlíčkově ulici
ve Starém Plzenci.
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Kdy to bylo, co to bylo,
kde to bylo aneb vzpomínání
dříve narozených
Staroplzenecký pivovar
Alt Pilzenecter bierhaus – Staroplzenecký pivovar - tak zněl nápis na zdivu velké
budovy pivovaru ve Starém Plzenci.
Bydleli jsme ve Smetanově ulici, číslo
166, nedaleko hlavní pivovarské brány,
vyrobené jakož i ostatní věci od železa a
litiny v Sedleckých železárnách. Když tovární siréna odhoukala konec směny, vyhrnulo se z hlavní brány velké množství
zaměstnanců. Muži, ženy, odrostlejší děti,
kolaři, koně s povozy. Domácí směřovali
do svých domovů, hodně jich však směřovalo na nádraží. Pivovar měl svoji pivnici
i s vývařovnou. Cizí zaměstnanci, většinou
Bavoři, měli ubytovnu v podniku. Mnozí
byli také ubytováni jako podnájemníci v
plzeneckých staveních. Za mojí babičkou
začal chodit jeden z nich - prý hezký třicátník s pěkným výdělkem. Ale moje babička
dala naštěstí přednost Čechovi.
Plzenečtí začali stavět velký pivovar v
roce 1871. Pivovar zde stával již dříve, ale
byl zničen v období po Bílé Hoře. V mezi-

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ÚNOR 2012
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po, St 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, Čt 9.00-12.00 13.00-15.00 hod.
Pá
9.00-12.00 hod.
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
20. 2. – 23. 2. knihovna uzavřena.
Otevřeno pro veřejnost:
Po, St 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, Čt 9.00-12.00 13.00-14.00 hod.
Pá
zavřeno
Hrad RADYNĚ – uzavřen
ROTUNDA sv. Petra a Pavla – uzavřena
HASIČSKÉ MUZEUM v Sedlci
Výstava historických šicích strojů

dobí se vařilo pivo na Štáhlavském panství.
Nový pivovar byl zprovozněn v roce 1873.
Nebyl to šťastný start do hospodářské krize
1873-74. Mnozí plzenečtí akcionáři přišli
o celé své jmění. Pivovar začal prosperovat až v roce 1886, kdy ho vlastnil rytíř Josef Pfeifer. Pivo zde vařené chutnalo jak v
Evropě, tak v zámoří. Pamatuji si scénu z
filmu, který jsem zhlédl jako mladík, těsně
po válce. Zaoceánská loď se potápí, po hladině plují sudy, námořníci rychle dávají pár
z nich do loďky. Na sudech byl název „Alt
Pilsner bier“.
Tečku za zdárnou existencí našeho piva
udělala koupě pivovaru Plzeňským pivovarem. Ten se zbavil své konkurence zastavením naší výroby v roce 1929. Chátrající
pivovar byl lákadlem pro všechny kluky z
okolí včetně mě. Správce pan Fojrich nás
sice vyháněl, ale tím více to v nás vzbuzovalo touhu po dobrodružství. S několika
spolužáky ze čtvrté měšťanky jsme dostali
příležitost sklepy bývalého pivovaru dále
zkoumat. Byli jsme totiž zaměstnáni při
transportu lahví z nádraží do sklepa. Teď
již to byly vinařské sklepy. Při přestávce na
svačinu jsme se pustili do tajného bádání
a já se ve tmě propadl do jednoho z nich,
naštěstí jsem se zabořil do cihlové sutě.

Na vytažení jsem si musel pěkně dlouho
počkat. Sehnat tak dlouhý žebřík dalo nějakého shánění. Kousek starého pivovaru
jsem si odnesl i do svého nového domova.
Naše vrata v ulici Boženy Němcové jsou
zavěšena na sloupech postavených z kamene rozbourané jižní strany pivovaru. Ke
Staroplzeneckému pivovaru se rád vracím.
Byl součástí našeho klukovského mládí.
Jaroslav Hrubý, OSHR
Pozn.: Panu Jaroslavu Hrubému se
omlouváme za chyby vzniklé při přepisu
v závěru jeho minulého článku. Pozorní
čtenář jistě pochopil, kdo pokračoval bez
šamonu do Plzně.

- otevřeno pro zájemce po telefonické
domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: p. František Chrastil
– č. tel.: 606 608 187.

tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti od 6 do 15
let a studenti 50 Kč (prodej vstupenek na
místě před koncertem).
Koncert se uskuteční za podpory Nadace
Český hudební fond a Nadace Bohuslava
Martinů.

Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
STARÝ PLZENEC V POHLEDNICI
- výstava historických pohlednic Starého
Plzence
Pořadatel:
město
Starý
Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá do 1. března 2012.
4. února 2012 (sobota)
KATR
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21.00 hod.
7. února 2012 (úterý)
IV. koncert 27. sezóny Kruhu přátel
hudby
Ivan Vokáč – violoncello
Lukáš Klánský - klavír
Místo: obřadní síň radnice St. Plzenec
Čas: 18.00 hod.
Pořadatel:
město
Starý
Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,

Historická pohlednice Staroplzeneckého
pivovaru, která je také k vidění na výstavě
pohlednic ve Staroplzenecké galerii.

11. února 2012 (sobota)
Masopustní průvod
Místo: areál hasičské zbrojnice v Sedlci
Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů
Sedlec
Čas: 13.00 hod.
11. února 2012 (sobota)
Maškarní rej
Místo: tělocvična ZŠ St. Plzenec
Čas: 15.30 hod.
Pořadatel: Rodinné centrum Dráček
18. února 2012 (sobota)
SIFON
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21.00 hod.
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Dne 13. 1. 2012 uplynulo 10 let
od úmrtí paní

Milady Weisové.
S láskou vzpomíná manžel a
dcery s rodinami.

***********************************************
Dne 29. 2. 2012 oslaví
80. narozeniny paní

Hana Křenová.
K jejímu kulatému jubileu přeje
vše nejlepší, hodně zdraví a ještě mnoho spokojených let dcera
Hana a vnučky Lenka s Martinou.
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MŠ Sedlec
Bílá zima v MŠ Sedlec
Byl leden a po sněhu ani památky. Tak
jsme se rozhodli, že si bílou zimu se sněhem a rampouchy uděláme ve třídě. Každý
si z bílého papíru udělal sněhovou kouli
a mohla začít pořádná koulovaná. A kdo
se nám to ukryl v závěji (bílé prostěradlo)? Dětem se moc líbila také pohybová
hra „Na vločky“ a „Meluzína“. Pak jsme
si pohráli s rampouchy. Také k tomu nám
posloužil bílý papír. Pak už jsme jen ram-

MŠ Starý Plzenec
Pečeme perníčky
Dne 22.11.2011 nás navštívila paní Mgr.
L. Brnková. Přinesla s sebou suroviny pro
výrobu perníčků. V pondělí jsme vypraco-

pouchy zavěsili na pomyslnou střechu a už
jsme hledali nejtenčí, nejtlustější, největší
a nejmenší rampouch. Při jedné z her nám
„zamrzly pusy“ a my museli jen očima hledat ukrytý rampouch ve třídě. Naučili jsme
se pár zimních říkanek a také si výtvarně
zařádili. Na konci týdne napadl sníh i venku. Tak se nám to povedlo…
Lenka Václavovičová

Dominik, Filípek a Matěj při hře na vločky. Foto: Lenka Václavovičová
vali těsto a vykrájeli stromečky, andílky a
zvonečky. Pečením jsme provoněli celou
školu a všem se nám sbíhaly sliny. Ve středu jsme společně perníčky ozdobili a trošku ochutnali. Děkujeme mamince Brnkové
za ochotu a trpělivost ve vánočním shonu.

Setkání se školáky Foto: Jana Mlejnková

ZŠ Starý Plzenec
Vycházka na Hůrku
Dne 12. 1. 2012 jsme se s dětmi ze školní družiny vydali na
vycházku. Naším cílem byla rotunda sv. Petra a Pavla. Po cestě
děti plnily různé úkoly, které pro
ně paní vychovatelky připravily
– např.: udělejte 10 dřepů, zazpívejte, držte minutu ticha, vyběhněte kopec…. U rotundy jsme se
všichni seznámili s historií této

starodávné stavby a také jsme
mohli nahlédnout dovnitř. Nakonec děti hledaly ukrytý poklad,
který byl sladkou tečkou naší
vycházky. Už teď se těšíme na
další!
Text:
Jana Hermanová
Foto:
Jana Gregoriadesová

Setkání
se školáky
Pátého prosince
2011 se to v páté
třídě MŠ Starý Plzenec hemžilo anděly, čerty a čerticemi. Navštívila nás
andělská třída 2.A
s panem učitelem
Mgr. J. Kotišem.
Společně jsme si
pekelně zatančili a
zařádili. Navzájem
jsme se obdarovali
dobrotami. Po vánoční nadílce nás v
páté třídě navštívili i prvňáčci s paní
učitelkou Mgr. A.

Morgensternovou. Děti si pohrály s hračkami od Ježíška a pochutnaly si na vánočním cukroví. Všichni jsme si užili krásný
vánoční čas.
Děkujeme za návštěvu.

Vánoční besídka u předškoláků
Dne 15.12.2011 jsme se sešli s rodiči v
páté třídě MŠ Starý Plzenec. Děti si připravily pásmo koled a třída se proměnila
ve starobylé město Betlém. Předškoláci si
s pomocí svých učitelek vyrobili kulisy a
masky, aby sehráli úžasný příběh o narození Ježíška. Ve třídě nechyběli pasáčci,
andělé, Josef s Marií a tři králové se
svými dary. Nechyběl ani doprovod na triangly, kterými se děti doprovázely. Rodiče
seděli u svátečně prostřených stolů s voňavými perníčky, které s našimi předškoláky
připravila paní Mgr. L. Brnková. Moc děkujeme!
Po ukončení představení se naše třída
proměnila v pracovní dílnu a všichni si
na cestu domů vyrobili betlémské světlo.
Všem přejeme šťastný rok 2012!
Text: Bc. Kateřina Vlachová Khaurová
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ZŠ Starý Plzenec
Vánoční turnaj v odbíjené
Dne 19. prosince se na naší škole uskutečnil turnaj ve volejbale pro druhý stupeň
ZŠ. Již ráno jsme se sešli u sokolovny natěšeni na sportovní zážitky a dopoledne plné
zábavy. Ještě před prvním zápasem nás
krátkým proslovem přivítal všemi oblíbený
pan učitel Trojanec a poté už přišla na řadu
samotná hra. Většina zápasů byla napínavá
až do samotného konce a i družstva složená
z těch méně favorizovaných si hru velmi
1.
2.
3.
4.

Pelíšek		
Šanda		
Brejcha (Petr)
Lejsek

5.
6.
7.
8.

užívala a snažila se zahrát co
nejlepší výsledek. Bohužel
vítěz může být jen jeden, a
tak se jím po dlouhých bojích stalo zkušené družstvo
pod vedením kapitána Pelíška. Ale vzhledem k tomu,
že se každý snažil, jak mohl,
odměna náležela všem zúčastněným bez ohledu na
umístění v závěrečné tabulce.
Autor: Lukeš-Bláha
Production
Sobotová - Dívky 9. tř.
Dvorský
Dívky 8. třída
Kouba - All stars

Ilustrační foto: Martin Štekl

ZŠ Sedlec
Exkurze do Regionálního
muzea v Blovicích

Na čtvrtek 19. 1. byl naplánovaný výlet
do Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.
Děti se vždy nejvíce těší na cestu vlakem,
kterým necestují tak často. Zámek Hradiště v Blovicích slouží od roku 2000 jako
regionální muzeum. Prohlédli jsme si kapli
sv. Ondřeje, zajímavou expozici o mlýnech
na řece Úslavě a prošli jsme si několik
místností dokumentujících historii bydlení
(dětský pokoj, kuchyně, ložnice). Děti na
vlastní oči viděly předměty denní potřeby
našich předků, které již dnes pomalu upadají v zapomenutí.
Hana Nekolová

Vali ve staré ložnici

Autor: Mgr. Anna Císařová

Konec skautského roku
Těsně před Vánoci se konala naše Vánoční besídka. Klubovna téměř praskala ve
švech, všichni se těšili na výsledky průběžného bodování a hlavně na dárky. Pod stromečkem jsme jich našli nečekaně mnoho.
Při rozbalování jsme hojně zobali cukroví
a zpívali koledy. Poté jsme hromadně přešli do školní auly, kde pokračovala besídka i s rodiči. Děti předvedly své hudební
a dramatické umění při původní scénce,
zobrazující narození Ježíška. Aby měli rodiče představu o tom, co se ve skautu učíme, zasoutěžili si s dětmi v několika hrách.
Nejprve měli za úkol vyluštit šifru, poté
předváděli pantomimou pojmy spojené s
Vánoci. Rozešli jsme se ve velmi pěkné
náladě, natěšeni na rok příští.
Radost nám koncem roku zvedl i vý-

Vánoční besídka. Foto Olina Dankovičová
těžek z tradičního skautského Vánočního stánku, který byl letos rekordní. Sumu
28 632 Kč jsme předali organizaci Pomoc-

né tlapky, o.p.s. Věříme, že vybrané prostředky přispějí na dobrou věc.
Text: Olina Dankovičová
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Sedlecký masopust
Neboť se nám loňský rok dařilo a líbilo,
letos samozřejmě „zatuplujeme“ a 11. února ve 13 hodin zahájíme masopustní průvod naší vesničkou od sedlecké hasičárny.
Vítáni budou všichni příchozí, nejvíce
samozřejmě ti, kdo hladové a vyčerpané
masky podpoří nějakým koblížkem, koflíčkem něčeho na zahřátí, i když po pravdě k
chuti přijde téměř vše....
Po skončení obchůzky bude v hasičárně
pokračovat volná zábava, do bříška si můžete přidat zabijačkovou polévku, ovárek,
zalít dobrým pivečkem a poslechnout si
muziku. Takže kdo nepřijde, přijde - ale o
hodně.....
Srdečně zvou sedlečtí hasiči.
Jitka Dvořáková

Masopustní průvod Sedlci v roce 2011.

Foto: Jan Meduna

Český rybářský svaz Šťáhlavy vás srdečně zve na tradiční

RYBÁŘSKÝ BÁL

18. 2. 2012 od 20.00 hod. v KD Losiná. K tanci a poslechu hraje skupina AMETYST
Předprodej vstupenek vyznačen na plakátech nebo na tel.: 775 377 397, p. Jaroslav Holeček
Vstupné: 150 Kč, bohatá tombola, doprava zajištěna

Rodinné centrum
DRÁČEK VÁS ZVE
Jako každoročně v únoru RC Dráček
pořádá maškarní rej pro naše nejmenší. Vymyslete, vyrobte, namalujte, prostě pořiďte
s dětmi nějakou masku a přijďte se pobavit 11.února od 15.30 hod. do tělocvičny
Základní školy ve Starém Plzenci. Čekají
vás obligátní soutěže o nejlepší masky, ale
i další hry, soutěže a hlavně tanec a zábava.
A stejně jako vloni budou odměněni všichni rodiče, kteří odvážně přijdou v maskách.

O muziku se postará DJ
Michal, občerstvení bude
na místě. A určitě si všechny princezny, piráti, trpaslíčci a ostatní maškarní bytosti užijí krásné odpoledne.
Školní rok se přehoupl do druhého pololetí a my bychom rádi nabídli volná místa
na klubových dopolednech, které se konají
od pondělí do čtvrtka v prostorách Dráčku.
Každé z dopolední se soustřeďuje na jednu
věkovou kategorii, vyberou si tedy maminky s batolátky od 6 měsíců až po maminky,

které mají doma předškolkové dítě. Veškeré info najdete na našich webových stránkách www.rcdracek.cz. Můžete se přijít
podívat na ukázkovou hodinu a nebo si jen
tak s dětmi pohrát do Dráčku. Těšíme se na
setkání s vámi i vašimi dětmi.
Přijďte se podívat také na znovuotevřené kurzy Ostrova objevů, více informací
na tel. 722 920 800 a na našich webových
stránkách.
Všem přejeme pěkný masopustní čas a
skvělé prázdniny!!
Lenka Herejková
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Novoroční setkání
u rotundy
Letos to bylo spíše setkání v rotundě,
protože déšť nás provázel po celý výstup.
Trochu chyběla ta volnost při zahájení, ale
i uvnitř byla pěkná atmosféra. Děkujeme
skupině „zpěváčků“, kteří svým zpěvem
potěšili všechny přítomné. Dle nejmenované sčitatelky prý bylo
přítomno uvnitř i venku
86 návštěvníků tohoto
památného místa. Věříme, že se rozešli domů
stejně jako my s hezkým
pocitem příjemného setkání a přání do nového roku.
Výbor OSHR

Sbor dobrovolných hasičů ve
Starém Plzenci hodnotil činnost
za uplynulý rok 2011
Dne 20.1.2012 proběhla v požární
zbrojnici Výroční valná hromada za účasti většiny členů, zástupců HZS Plzeňského kraje - krajského ředitele Ing. Pavlase,
velitele stanice na Koterovské ul. Ing. Nového, místostarosty města Bc. Vajshajtla,
zástupců spolků a okolních SDH.
Jednání řídil starosta sboru p. Petr Steiner, který shrnul ve svém příspěvku činnost
celé základní organizace za rok 2011. Podrobně byl rozebrán jak plán činnosti, tak
i besedy a ukázky pro školy a veřejnost,
které byly pořádané jako prevence vzniku
požárů a mimořádných událostí.
Poté poděkoval starosta sboru všem,
kteří se aktivně podíleli na celkové činnosti nejenom v požární zbrojnici, a předal
slovo veliteli jednotky p. Luboši Lencovi,

Foto: Eva Suttnerová
aby zhodnotil výjezdovou jednotku jak po
stránce odbornosti a výcviku, tak i co se
týče zásahové činnosti a materiálního vybavení. Byl zhodnocen první rok zásahů s
novou cisternou, hlavně všichni si pochvalují jízdní vlastnosti a přehledné uložení
materiálu ve vozidle.
Členové jednotky v uplynulém roce
prošli řadou specializačních kurzů zakončených závěrečnou zkouškou (např. práce
na vodě, základy zdravotní znalosti, kurzy
velitelské a strojnické). V uplynulém roce
celkem jednotka zasahovala u 30 mimořádných událostí, z toho bylo 5 požárů,
16krát technický zásah, 5krát odchyt obtížného hmyzu, větrná smršť 1krát a záplava
3krát. U požárů se jednalo o drobné zásahy
na budovy, kontejnery, hrabanku a lesní
porosty. V obci nedošlo během uplynulého
roku k vážné mimořádné události většího
rozsahu, a i když se po celý rok vyskytovaly přívalové deště a silný vítr, vše se nám

naštěstí vyhnulo a nebo zasáhlo jen okrajově. Z technických výjezdů převažuje podstatná část čerpání vody ze sklepních prostorů po vydatných deštích nebo technické
závadě, odstraňování sněhových převisů,
které přímo ohrožovaly chodce, a likvidace nakloněných nebo popadaných stromů.
Poprvé jsme naplno vyzkoušeli nafukovací
kanalizační ucpávky, které zabraňují průniku vody.
Závěrem se rozhovořila diskuse - jak
jinak než o poznatcích ze zásahů a všeho
kolem hasičů. Bylo konstatováno, že rádi
bychom přijali do našich řad mladé lidi,ale
i starší, kteří by měli zájem o tuto zajímavou činnost. O informace pro všechny obyvatele Starého Plzence se můžete kdykoliv
obrátit na telefon:725 042 547.
Luboš Lenc – velitel jednotky SDH
Starý Plzenec

Děkujeme všem, kteří k nám do Sedlce přišli na tradiční štědrovečerní setkání
s představením betlémského příběhu a
zpěvem koled. Zvláštní dík patří těm, kteří
přispěli do sbírky pro Nadaci kostní dřeně.
Částku 2.050 Kč jsme zaslali na účet nadace.
Za SDH Sedlec Marie Šimková.
Foto: Tereza Vyskočilová
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Pohled(nice) ze starých časů

nimi člověk uvědomí, jak se vše změnilo.
Městečko tam vypadá opravdu jako větší
Počátkem ledna se nám ve Staroplze- starosvětská vesnice, kterou ještě nezasáhnecké galerii otevřel svět starých (a jak la stavební smršť 30. let a pak ještě další
mnozí věří) i dobrých časů našeho měs- vlna let devadesátých. Bylo zajímavé zjištečka, svět počátku 20. století. Výstava ťovat, že sice některé budovy stojí, avšak
pohlednic (či spíše jejich zvětšenin), po- slouží jinému účelu (např. původní sokolcházejících ještě z doby rakousko-uherské ská restaurace, v níž nyní sídlí Stavební
monarchie, převážně však z dvacátých let spořitelna a ordinace několika lékařů). Část
20. století, na nás dýchla zvláštním kouz- osazenstva s potěšením komentovala pralem. Dala nám odpověď na otázku, jak asi staré, ručně kolorované fotografie a všichni
vypadalo naše městečko v době svého opě- si se zájmem prohlíželi jejich zažloutlý rub
tovného povýšení na město a těsně po něm. s blahopřáními a osobními vzkazy, zčásti
Je to zajímavější tím spíše, že toto výročí psanými ještě ozdobným písmem. Živě
budeme slavit již letos. Především si nad diskutovali o historii a majitelích některých objektů, většinou
hostinců. A tak všichni
chodili a obdivovali... a
my se zeptali těch, kdo
mají tuto půvabnou záležitost takříkajíc „na
svědomí“.
Nejdříve jsme oslovili majitele většiny
pohlednic, pana Pavla
Rejška: „Vždycky jsem
se zajímal o starožitnosti, mám na Radyňské ulici krámek s nimi.
Když jsem vykupoval
ty pozůstalosti, tak se
mi občas dostaly do ruVýstava historických pohlednic ve Staroplzenecké galerii byla kou staré pohlednice...
zahájena vernisáží 11. ledna 2012.
Foto: Jiří Vlach někdy byly i z Plzence.

Ohlédnutí za předvánočním
koncertem v kostele Narození
Panny Marie
V krásném předvánočním čase v úterý
20. prosince 2011 se v kostele Narození
Panny Marie na Malé Straně konal další
z řady koncertů, pořádaných pro podporu
dostavby varhan v tomto vzácném starobylém chrámu. Tentokrát se staroplzenečtí
milovníci duchovní hudby dočkali po delší
době provedení České mše vánoční Jana
Jakuba Ryby.
Tato mešní skladba pro sóla, sbor a orchestr, jejímž textovým podkladem je prostá jesličková hra, byla známým českým
kantorem komponována tak, aby jí mohli
provádět i lidé bez velkého hudebního
vzdělání ve venkovských kostelících. Také
ve Starém Plzenci byla v minulosti vlastními silami občanů mnohokrát provedena. V
současnosti však v našem městě chybí smíšený sbor, proto se provedení ujal plzeňský

Před několika lety jsem je začal sbírat, a
když se ostatní moji známí z branže dozvěděli, co mne zajímá, tak mi některé pohlednice začali nosit sami. Taky mám doma i
další, například ze života baráčníků.“ Je
ovšem třeba dodat, že několik pohlednic
dodal i bývalý ředitel základní školy.
Poté jsme se zajímali u výtvarníka celé
výstavy, pana Jiřího Vlacha, jak takové staré pohlednice upravil do nynější podoby:
„Já jsem nic neretušoval, kromě jediné pohlednice... ta měla na sobě velikou skvrnu.
Jen jsem vše naskenoval: základem všeho
je kvalitní počítačové vybavení a musíte
dělat reprodukce v dobrém rozlišení. Také
jsem vzal několik pohlednic a pokusil se
nafotografovat některé motivy na nich
znovu - po letech - tedy jak pro srovnání
vypadají ta místa dnes.“
Na zahájení výstavy byl přítomen i další sběratel starých pohlednic, pan František Ulč, který v současné době připravuje
část obrazové přílohy připravované knihy
Petra Vrobela o významných osobnostech
našeho městečka. Jen doufáme, že výstavu
navštíví i další majitelé těchto starobylých
kousků naší historie a že nám případně půjčí některé z nich. Však tenhle rok bude ve
znamení vzpomínek na dobu před více než
sto lety....
Výstavu je možné zhlédnout do 1. března 2012.
Anna Velichová

sbor Resonance pod vedením známé varhanice a sbormistryně Jitky Chaloupkové,
která také provedení řídila.
Orchestr vytvořili členové
„Malého lidového souboru“
pod vedením Ing. Miroslava
Šimandla st. Sólových partů
se ujali Gabriela Pechmanová, ve Starém Plzenci dobře
známá, Šárka Dolejšová, studentka Konzervatoře Plzeň,
Piotr Marek, katolický duchovní z Blovic s příjemným
tenorem, a basista Miroslav
Šimandl ml., absolvent pl- Sólisté při děkovačce (zleva): Gabriela Pechmanová, Šárzeňské konzervatoře.
ka Dolejšová, Piotr Marek, Miroslav Šimandl ml. a sborMilým překvapením bylo mistryně Jitka Chaloupková.
Foto: archiv
úvodní vystoupení souboru vytvořeného z bývalých členek pěvec- mladých hlasů, přednesl pásmo lidových
kého sboru pana ředitele Roberta Straky. koled.
Sboreček, vedený zkušenou sbormistryní
Potěšující byla také veliká návštěva
Bohumilou Krásnou a posílený o několik
pokračování na str. 13
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pokračování ze str. 12
posluchačů, kteří zcela zaplnili krásný staroplzenecký kostel. Při koncertě byla opět
provedena sbírka na další pokračování
stavby varhan, která vynesla 10 500 Kč.
Celkem se od počátku konání koncertů pro
varhany spolu s dalšími dary sebralo již
75 000 Kč. Navíc se díky paní poslankyni Levé podařilo získat dotaci z rozpočtu
Plzeňského kraje ve výši půl milionu korun, takže stavba další části varhanního

Postřehy z koncertu

Dne 17. ledna 2012 se v obřadní síni
staroplzenecké radnice uskutečnil čtvrtý
koncert 27. koncertní sezóny Kruhu přátel
hudby. O nezapomenutelný umělecký zážitek všech posluchačů se postaral vynikající
houslista Roman Patočka spolu s bravurním klavírním doprovodem v podání Václava Máchy. V programu zazněly skladby
pro housle a klavír od známých českých
autorů: Jana Ladislava Dusíka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Koncert se
uskutečnil za podpory Nadace Bohuslava
Martinů a Nadace Leoše Janáčka.
Jedna z návštěvnic koncertu, paní Alena Šiková, se vyjádřila těmito slovy: „Nemohu se považovat za hudební kritičku, k
tomu nemám oprávnění ani patřičné vzdělání. Přesto ale chci vyjádřit pocity, které
ve mně zanechala návštěva tohoto koncertu. Zpočátku jsem měla obavy, neboť pro-

Strana 13
nástroje, tzv. pedálu, může opět pokračovat. S vděčností můžeme konstatovat, že
osud našich varhan není staroplzeneckým
občanům lhostejný, že aktivita k jejich obnovení se setkává s živým zájmem i s řadou
dárců a přispěvatelů, například plzeneckého OSHR. Děkujeme za všechny projevy
podpory.
Cyklus koncertů pro varhany bude pokračovat i v jarním období. Další plánovaný koncert se uskuteční 19.2.2012 s

vystoupením smíšeného sboru Vox imperfecta pod vedením pana Pavla Dolanského,
pak 4. března 2012 zazní na renesanční
polyfonní skladby v podání komorního
pěveckého souboru De profundis z Plzně a
1. dubna, kdy budeme naslouchat vznešenému spojení tónů trubky a varhan.
Ludmila Kotnauerová,
Zdeňka Ledvinová, Miloslav Esterle

gram byl velmi náročný.
Brzy se však ukázalo, že
mé obavy byly naprosto zbytečné. Housle v
rukou Romana Patočky
doslova zpívaly a klavír
Václava Máchy zněl s
citovou lehkostí. Uvedený koncert se tak zapsal
mezi ty nejzdařilejší, kdy
hudba pozitivně obohacuje náš citový život a
zanechává v nás hluboké
dojmy. Škoda, že místy
namrzlé a kluzké chodníky znemožnily starším
občanům zúčastnit se tak
vynikajícího koncertu,“ O nezapomenutelný umělecký zážitek všech posluchačů se
dodává Alena Šiková.
postaral vynikající houslista Roman Patočka spolu s bravurním klavírním doprovodem v podání Václava Máchy.
Eva Vlachová
Foto: Eva Vlachová

Vyhodnocení Tříkrálové sbírky

Ve dnech 6.1.–14.1. se ve Starém Plzenci uskutečnila Tříkrálová
sbírka. Sešlo se osm skupinek, dospělí doprovázeli malé koledníky
převlečené do králů Kašpara, Melichara a Baltazara. S kasičkami s
logem Charity chodili od domu k domu, za zpěvu „My tři králové
jdeme k Vám“ psali na dveře známé K+M+B a jako dík rozdávali
kalendáříky s malými cukry.
I za nepříznivého počasí se vykoledovalo 24.652 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro invalidní a starobní občany
Starého Plzence a pro rodiny s dětmi, které se ocitnou v tíživé životní situaci. Všem dárcům patří srdečný dík.
Text a foto: Anna Jírovcová, Římskokatolická farnost Plzeň
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SK Starý Plzenec pořádá halové zimní turnaje
SK Starý Plzenec připravil na tuto zimu dva halové fotbalové
turnaje. Prvním je 16. ročník Memoriálu Josefa Sutnara a turnaj
je určen pro mužstva starých gard. Termín je stanoven na 4. února
2012 od 14 hodin a počítá se s účastí 8 mužstev. Loňské prvenství
obhajuje domácí tým SK Starý Plzenec. Specifikem tohoto turnaje
je minimální věk hráčů, ten je totiž 45 let.
Druhým turnajem je Memoriál Václava Rejška, který je vypsán
pro kategorii starší přípravka (žáci do 10 let). Termín je domluven
na 4. března 2012 od 9 hodin. Pozvánku obdrží také 8 mužstev. Oba
turnaje se hrají v Rokycanech, v házenkářské hale vedle zimního
stadionu. Přijďte se podívat a povzbudit naše domácí hráče.
Za SK Starý Plzenec zve Petr Liška.

SK Starý Plzenec
svolává

Valnou hromadu
na sobotu 11. února 2012 od 17.30 hod.
do penzionu Pod Radyní (U Zíků)
ve Starém Plzenci s tímto programem:
1. Zahájení				
2. Zpráva výboru klubu za rok 2011
3. Finanční zpráva za rok 2011		
4. Zprávy jednotlivých družstev		

5. Přestávka
6. Diskuse
7. Usnesení VH
8. Závěr

SK Starý Plzenec pořádá

Ples staroplzeneckých fotbalistů
sobota 25. února 2012 od 20.00 hodin
Lidový dům Starý Plzenec
k tanci a poslechu hraje skupina AMETYST
předprodej vstupenek – Karel Dolák – 607 256 989
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VÝZVA / PROSBA / DOTAZ

DROBNÁ INZERCE
• Koupím jakoukoliv garáž ve
Starém Plzenci nebo v Sedlci.
Tel.: 606 603 311.
• 9. 12. 2011 se ztratila černá
dlouhosrstá kočička s bílým flíčkem na prsou. Kdybyste ji našli
nebo viděli, prosím volejte na
728 309 903. Děkuji.
Zn.: odměna.
• Prodám chlapeckou zimní
bundu vel. L, nenošená, nová,
barva černobílá + oranžová, cena
220 Kč. Dále dámský kabát s kapucí vel. 56, černý s podšívkou,
cena 300 Kč.
Tel.: 720 155 045.
• Prodám byt 4 + 1 (+ místnost
20 m2) v osob. vlastn. ve St. Plzenci, ul 28. října. Nově zateplený, plast. okna, zasklená lodžie,
nové rozvody TV, PC, stoupačky.
Cena k jednání 1.750 000 Kč.
Tel.: 602 174 032.

• Prodám na VAZ-LADA 1200
různé náhradní díly – originál(motor, řízení, brzdy) - nové, nepoužité – levně.
Tel.: 606 822 338.
• Hledám pronájem bytu (2+1,
popřípadě větší 1+1) ve St. Plzenci.
Tel.: 724 511 443.
• Restaurace ve St. Plzenci přijme brigádnici na úklid, mytí
nádobí a pomocné práce do kuchyně.
Tel.: 724 190 916.

Výzva firmám
a podnikatelům
v našem městě a okolí

Upozorňujeme na možnost
zaregistrování vaší firmy do
databáze firem a služeb zdarma na webu města Starého
Plzence, více informací na
www. staryplzenec.cz nebo
osobně v K-Centru, městské
knihovně, Smetanova 932,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz.

PRO VZPOMÍNKU NA ZAŠLÉ ČASY
A KRÁTKOU SLÁVU STAROPLZENECKÉHO pivovaru HLEDÁME MATERIÁLY
VZTAHUJÍCÍ SE K VÝROBĚ PIVA
a LIMONÁD ve Starém Plzenci
MŮŽE NĚKDO VĚNOVAT, NABÍDNOUT,
PŮJČIT, DÁT TYP NA PROPAGAČNÍ MATERIÁLY, ETIKETY, TÁCKY, LÁHVE, ÚČTENKY ČI JINÉ DOKLADY A FOTOGRAFIE
VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTNÍMU AKCIOVÉMU
PIVOVARU ?
MATERIÁL BUDE POUŽIT
PRO PŘÍSPĚVEK,
JEŽ MÁ BÝT SOUČÁSTÍ
PUBLIKACE K VÝROČÍ
Starého Plzence
VAŠE NABÍDKY PROSÍM
ADRESUJTE na e-mail :
milan.maca@pilsnersabmiller.com
popř. tel.: 724 617 790
dobová účtenka z archivu
P.P.a.s.				
		
Milan Máca
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CVIČENÍ PRO ŽENY
„BODYFORMING“
STŘEDA 18.30-19.30 hod.
– NOVĚ od 1.2.
(tělocvična ZŠ St. Plzenec)
SOBOTA 10.00-11.00 hod.
(sokolovna St. Plzenec – malá tělocvična)
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!
Těší se na Vás Bára Kovářová
(certifikovaná lektorka s dlouholetou praxí).
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