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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
předcházející
vydání
Radyňských listů se neslo
ve znamení Vánoc. Jak ten
čas letí, máme tu nový rok
2013. Zároveň jsme v polovině volebního období.
Myslím si, že tento okamžik je vhodným
milníkem pro krátké zamyšlení nad dosavadní prací nového vedení města. Začátky starostování byly nezáviděníhodné.
Naskočíte do rozjetého vlaku, který vás
nikdo neučil řídit. Jako první jsme chtěli zlepšit informovanost občanů o dění ve
městě. Myslím, že distribuce Radyňských
listů do všech domácností zdarma byl krok
správným směrem. A tak již od září 2011
dostávají všichni občané našeho města pravidelně každý měsíc informace jak z radnice, tak zde dostávají prostor školy a školky,
sportovní a kulturní organizace, je zde prostor i pro vás, naše čtenáře.
První rok volebního období bylo nutné navázat na některé „rozjednané“ akce.

Museli jsme doplnit spoustu dokumentů,
některá chybná rozhodnutí jsme museli
napravit, změnit nebo úplně zrušit. I přes
omezené finanční prostředky jsme zahájili
opravu místních komunikací a opravu veřejných budov. Opravili jsme veřejné prostranství v Sedlci u pomníku obětí 1. světové války. Zahájili jsme dlouho očekávané
velké investiční akce „Kanalizace Malá
Strana, Sedlec a rozšíření ČOV“, „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“, „rekonstrukci
Radyňské ulice“.
Prioritou do letošního roku je dokončit
rekonstrukci Radyňské ulice, pokračovat
ve stavbě kanalizace a vodovodu, pokračovat v opravě místních komunikací. Další plánovanou akcí je zateplení mateřské
školy ve Starém Plzenci, na kterou jsme
obdrželi dotaci z Operačního programu životního prostředí a úprava Malostranského
náměstí. Další investiční akce budou záviset na finančních možnostech rozpočtu
města.
Pro nadcházející období připravujeme
zajištění nové turistické sezóny, chtěli bychom ještě více zapojovat občany do dění

ZDARMA

ve městě a intenzivněji spolupracovat s
firmami na území našeho města. V rámci
připravovaných změn ve veřejné správě
řešíme změnu organizační struktury městského úřadu tak, aby byla efektivnější
a kvalitnější.
Po polovině volebního období musím
ale říci, že ne všechny plány je lehké prosadit. Myslela jsem si, že „házení klacků
pod nohy“ se děje jenom ve vysoké politice. Obecně ale musím říci, že ve většině
projednávaných záležitostí v radě a zastupitelstvu docházelo ke shodě.
Vím, že ne všechno se daří tak, jak by
bylo třeba. Přesto si myslím, že máme za
sebou úspěšné období a že i občané cítí, že
se naše město mění k lepšímu. Já osobně
tento fakt vnímám jako výzvu a závazek do
nastávajícího období.
Vážení spoluobčané, přeji Vám v novém roce 2013 především pevné zdraví,
hodně osobních i pracovních úspěchů
a velkou dávku optimismu!
Vaše starostka Vlasta Doláková

„RYBOVKA“ MĚLA ÚSPĚCH
V úterý 18. prosince 2012 se v kostele Narození Panny Marie na Malé Straně
uskutečnil další z benefičních koncertů na
podporu dostavby staroplzeneckých varhan.
Na začátku programu přednesl plzenecký ženský pěvecký sbor pod vedením
Bohumily Krásné pásmo vánočních písní a
koled. Poté zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Tentokrát toto nejznámější vánoční dílo nastudoval pod odborným
vedením Miloslava Esterleho sbor, který
byl z větší části tvořen obyvateli Starého
Plzence a jeho blízkého okolí. Pěvecký
sbor se sólisty doprovázela hrou na varhany Zdeňka Ledvinová spolu s komorním
orchestrem.
Do kostela si přišlo poslechnout koledy
a Rybovku na 250 návštěvníků. Výtěžek z
tohoto koncertu přesáhl částku 14 tis. Kč.
Občanské sdružení Staroplzenecké varhany děkuje všem lidem, kteří přispěli na
dostavbu staroplzeneckých varhan.
Informace o plánovaných koncertech se
dozvíte na internetové adrese
www.plzeneckevarhany.cz.
Eva Vlachová

Benefiční vánoční koncert ve Starém Plzenci navštívilo 250 lidí.

Foto: Josef Švéda

Radyňské listy - leden 2013

Strana 2

INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
33. schůze - 19. listopadu 2012
RM
◘ vzala na vědomí návrh rozpočtu města a rozpočtů fondů na rok 2013 včetně
rozpočtového výhledu na období 2014-18
předložený vedoucím FM-odboru MěÚ
a po provedených úpravách souhlasila s
předložením výše uvedeného návrhu ZM.
34. schůze – 22. listopadu 2012
RM
◘ stanovila návrh programu jednání 18.
zasedání ZM dne 10.12.2012;
◘ schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností STAKS Group, s.
r. o., jehož předmětem je změna termínu
dokončení finální fasády soklu sokolovny
podle klimatických podmínek nejpozději
do 31.05.2013;
◘ schválila, na základě návrhu místostarosty a stavebního technika města, záměr
provedení odizolování a opravy fasády budovy města čp. 292 ve Smetanově ulici;
◘ vzala na vědomí žádost majitelů pozemkových parcel. č. 719/35, 719/36 a
719/53 v Luční ulici ve Starém Plzenci o
prodloužení stávajícího kanalizačního řadu
vedoucího od ČOV a o povolení napojení
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kanalizačních přípojek k jejich pozemkům
a uložila MěÚ prověřit možnost a podmínky pro dokončení kanalizačního řadu v
Luční ulici v délce cca 140 m;
◘ souhlasila s pokácením 32 třešní a výsadbou 15 listnatých stromů na pozemcích
města na Hůrce v souladu s projektem „Regenerace parkových úprav lokality Hůrka
ve Starém Plzenci“;
◘ vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok
2012 provedeného pracovníky Krajského
úřadu Plzeňského kraje ve dnech 05. –
09.11.2012. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky;
◘ souhlasí, na základě písemného doporučení komise pro občanské a sociální záležitosti a sociálního
a správního odboru MěÚ, s přidělením uvolněného bytu
v domě čp. 99 v Sedlci Zdeňku Bůžkovi;
◘ vzala na vědomí neuspokojivý hospodářský výsledek společnosti PRONAP, s.
r. o. za měsíc říjen 2012 a aktualizovaný
přehled navýšený navýšených zakázek na
měsíc listopad 2012;
◘ vzala na vědomí protokol České školní
inspekce o provedené kontrole v Základní
a mateřské škole v Sedlci dne 29.10.2012.
Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů;
◘ vzala na vědomí výroční zprávu Základní a mateřské školy v Sedlci za školní rok 2011-2012 předloženou ředitelkou
školy;
◘ souhlasila s podáním žádosti o dotaci
z Operačního programu životního prostředí
na projekt „Regenerace parkových úprav
Lokality Hůrka ve Starém Plzenci“.
35. schůze – 6. prosince 2012
RM
◘ vzala na vědomí žádost vlastníků rodinných domků v Májové ulici o dokončení povrchu komunikace v této ulici rozestavěné společností HALLU Centrum,
s. r. o. včetně nabídky jejich finanční spoluúčasti a právní analýzu JUDr. Tesaře v
této věci. Souhlasila, pokud k 30.06.2013
nedojde k vyřešení soudního sporu vyvolaného společností HALLU Centrum, s. r. o.,
s případným dokončením této komunikace
městem ve II. pololetí 2013 za předpokladu
realizace změny stavebníka ze společnosti
HALLU Centrum, s. r. o. na město;
◘ vzala na vědomí předložený nový způ-

sob účtování příspěvkové organizace Bytového hospodářství od 01.01.2013 v návaznosti na provedenou kontrolu společností
HZ Plzeň, spol. s r. o.;
◘ souhlasila, na základě předloženého
orientačního rozpočtu, s vymalováním a
výměnou koberce v malé tělocvičně v budově sokolovny;
◘ vzala na vědomí aktualizovaný stav
zakázek společnosti PRONAP, s. r. o. na
měsíce listopad a prosinec 2012;
◘ souhlasila, na žádost ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec, s přijetím finančního daru 20.000 Kč poskytovaného škole
společností BDS ČR, a. s.;
◘ souhlasila, na žádost ředitelky Základní
školy a mateřské školy v Sedlci se změnou
dodavatele zemního plynu této škole podle
předloženého návrhu;
◘ potvrdila, ve smyslu plnění funkce
zřizovatele podle ust. § 102 odst. 2 písm.
b) zákona o obcích, ve funkcích členů
školských rad jmenovaných zřizovatelem
Zdeňku Staňkovou ve školské radě při ZŠ
Starý Plzenec a Mgr. Petra Vrobela ve školské radě při ZŠ a MŠ v Sedlci;
◘ vzala na vědomí protokol z kontroly
provedené Českou školní inspekcí, Plzeňským inspektorátem dne 22.11.2012 v Základní škole Starý Plzenec;
◘ souhlasila, na žádost ředitele Základní školy Starý Plzenec, se zřízením třetího
oddělení školní družiny ve škole ve smyslu
ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.;
◘ vzala na vědomí požadavek TJ Spartak
Sedlec o zlegalizování usnesení ZM ze dne
09.02.2001 o souhlasu se zřízením bezúplatného věcného břemene spočívajícího
v právu čerpání vody ze studny v bytovém
domě čp. 99 v Sedlci za účelem zavlažování tenisových kurtů a zeleně na pozemku
TJ Spartak Sedlec parc. č. 142/2 a souhlasila s uzavřením příslušné smlouvy v této
věci;
◘ vzala na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace
České pojišťovny ve výši 100 tis. Kč městu na realizaci projektu zaměřeného na oblast bezpečnosti silničního provozu v roce
2013 a souhlasila s uzavřením smlouvy
podle předloženého návrhu a s využitím
poskytnutého příspěvku na zamýšlenou
realizaci obytné zóny ve městě v lokalitě
mezi ulicemi Bezručovou a Štěnovickou.
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
18. zasedání – 10. prosince 2012
ZM
◘ vzalo na vědomí rozbor hospodaření
města k 31.10.2012;
◘ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 5 ze dne 03.12.2012;
◘ schválilo rozpočtové opatření č. 5/2012,
jehož předmětem je navýšení rozpočtových
příjmů města o 3.368.411,20 Kč a snížení rozpočtových výdajů o 1.871.485,80 Kč
v roce 2012;
◘ souhlasilo s prominutím čtyř pohledávek města podle předloženého návrhu v
úhrnné výši 24.928,73 Kč z důvodu jejich
nevymožitelnosti;
◘ schválilo záměr města prodat části pozemků parc. č. 375/1, 375/32 a 379/3 v k. ú.
Starý Plzenec v lokalitě za Máchovou ulicí
za účelem výstavby rodinných domků;
vzalo na vědomí žádost vlastníků rodinných domků v Májové ulici o dokončení
povrchu komunikace v této ulici rozestavěné společností HALLU Centrum, s. r. o.
včetně informace o projednání této žádosti
radou města 06.12.2012 a souhlasilo s unesením rady města ze dne 06.12.2012;
◘ schválilo rozpočet města na rok 2013
v upraveném znění předloženého návrhu, tj. s rozpočtovými příjmy ve výši
210.126.470,97 Kč a celkovými příjmy
212.335.301,97 Kč, tj. včetně příjmů do
fondů města a převodů z fondů (převody
mezi účty), a s rozpočtovými výdaji ve
výši 259.396.301,43 Kč a celkovými výda-

POLICIE
VE STARÉM PLZENCI
Vážení spoluobčané,
od 1. ledna 2013 došlo v rámci úsporných opatření Ministerstva vnitra ke změně systemizace Policie ČR, a to k snížení
tabulkových míst pouze policistů s příplatkem za vedení. Mimo jiné dochází ke sloučení Územních odborů Plzeň – jih a Plzeň
– sever a změna se přímo dotýká i našeho
města a Obvodního oddělení Starý Plzenec,
které tímto ztratilo statut Obvodního oddělení a stala se z něho Policejní stanice. Věřme, že tento krok nebude jen dalším úsporným opatřením „Ať to stojí, co to stojí“. V
praxi to znamená, že Starý Plzenec včetně
dalších obcí (Letkov, Tymákov, Mokrouše,
Lhůta, Šťáhlavy, Šťáhlavice, Nezbavětice,
Štěnovický a Nebílovský Borek, Losiná,
Chválenice, Želčany, Chouzovy, Nezbavětice a Nezvěstice), které jsou rovněž
katastrálním územím Plzeň – město, jsou
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ji 261.605.132,43 Kč, tj. včetně převodů do
fondů města (převody mezi účty);
◘ stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření radou města ve zbytku volebního období
2010 – 2014 do výše
200 tis. Kč objemu rozpočtových prostředků v jednom případě;
◘ schválilo rozpočty fondů, tj. sociálního
fondu, fondu rozvoje bydlení, povodňového fondu a lesního fondu, na rok 2013 ve
znění předloženého návrhu;
◘ schválilo rozpočtový výhled města na
období 2014 – 2018 v předloženém znění;
vydalo obecně závaznou vyhlášku č.
2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v upraveném znění předloženého návrhu;
◘ souhlasilo s prodejem částí pozemku
města parc. č. 237/100 v k. ú. Sedlec u
Starého Plzence, které budou za městem
stanovených podmínek odděleny geometrickým plánem, vlastníkům přilehlých pozemků parc. č. 237/105 a 237/106 za cenu
180 Kč za m2 a pověřilo radu města ke
schválení uzavření kupních smluv;
◘ souhlasilo s prodejem nově odděleného pozemku města, zastavěného stavbou
trafostanice, parc.
č. st. 780 v k. ú.
Sedlec u Starého Plzence společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. podle kupní smlouvy v
předloženém znění;
◘
schválilo uzavření dodatku č. 1 ke
Smlouvě o úvěru č. 10845/11/LCD ze dne
31.8.2011 s Českou spořitelnou, a. s. v
upraveném znění;
◘ vzalo na vědomí informaci starostky o průběhu realizace investiční akce
„III/18026 průtah Starý Plzenec, Radyň-

ská ul. – rekonstrukce“ týkající se zejména nutných víceprací, které spočívají v
přepojení kanalizace v úseku mezi ulicemi
Dr. Beneše a Čelakovského, úpravě 7 šachet v Radyňské ulici pro přípravu budoucí
sanace kanalizace a ve vybudování nové
spádišťové šachty v Čelakovského ulici,
a posunutí termínu dokončení stavebního
objektu 112B – Chodníky, a pověřilo radu
města dojednáním návrhu dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo uzavřené 19.07.2012 mezi
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
příspěvkovou organizací a městem Starý
Plzenec a Sdružením Průtah Starý Plzenec;
◘ vzalo na vědomí stížnost občanů z Podhradní ulice na pasení skotu Ing. Cheníčka
na lukách při řece Úslavě způsobující nadměrné zamoření mouchami a zápachem,
což otravuje vzduch a znepříjemňuje bydlení občanů v Podhradní ulici, a uložilo
radě města zjistit reálné možnosti případné
regulace pastvy a chovu skotu na území
města např. obecně závaznou vyhláškou a
prošetřit nakládání s odpadními vodami v
Podhradní ulici;
◘ schválilo podporu výzvy vládě a Parlamentu České republiky „Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy“ předkládané pracovní skupinou obcí II. typu
pod Svazem měst a obcí České republiky;
◘ schválilo vydání dodatku č. 3 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Starého
Plzence v předloženém znění;
◘ schválilo poskytnutí finančních odměn
ve výších po 1.500 Kč členům finančního a
kontrolního výboru Ing. Věře Chrastilové,
Josefu Dvořákovi, Václavu Frantovi a Dr.
Václavu Hákovi za výkon funkce v roce
2012.

zařazeny pod působnost a OO PČR Plzeň 2
Slovany, Nepomucká 43, kam přešlo i šest
z jedenácti policistů zařazených ve Starém Plzenci. OO PČR Plzeň Slovany má k
dispozici 42 policistů. Na policejní stanici
ve Starém Plzenci bude zajištěna jedním
policistou stálá služba v době od 08:00 h
do 18:00 h a k tomu bude mimo hlídku v
obvodu OO PČR Plzeň Slovany provádět
výkon služby ve Starém Plzenci a dalších
obcích jedna motorizovaná hlídka a budou
k dispozici další hlídky Dopravního inspektorátu, takzvané OHS (hlídková služba) a 3 hlídky Skupiny dopravních nehod.
O víkendech bude posílena dozorčí služba
na OO PČR Plzeň Slovany. U vstupních
dveří do budovy stávajícího OO PČR Starý
Plzenec bude umístěn hlásič, který občana
propojí se stálou službou OO PČR Plzeň
Slovany. Tímto způsobem bude možné podat oznámení v době nepřítomnosti hlídky a o víkendech. Běžný nápad bagatelní
trestné činnosti a přestupkových věcí bude

zpracováván ve Starém Plzenci. Závažnější trestná činnost pak následně na OO PČR
Plzeň Slovany. Občané mohou využívat
pro oznámení následující telefonní čísla:
OO PČR Starý Plzenec 377 966 658
OO PČR Plzeň 2 Slovany 974 325 392
377 240 618
případně bezplatnou linku 158.
Na všech jednáních s vedením krajského
i městského ředitelství Policie ČR a v neposlední řadě i s vedoucím OO PČR Plzeň
2 Slovany npor. Ing. Bc. Martinem Černým
jsme byli ujištěni, že městské ředitelství
má k dispozici dostatek sil a prostředků a
občané na změnu systemizace Policie ČR
v našem městě a okolí rozhodně nedoplatí. Naopak je možno již v lednu očekávat
vyšší počet hlídek a prováděných kontrol v
našem městě.
Bc. Václav Vajshajtl
místostarosta

Radyňské listy - leden 2013

Strana 4
INFORMACE MĚSTSKÉHO
ÚŘADU STARÝ PLZENEC
Podle dopisu ředitelky Finančního
úřadu v Plzni Ing. Miroslavy Kubátové č. j. 607319/12/138040402865 ze dne
27.11.2012 informujeme:
Změny v organizaci české daňové
správy
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky
dojde od 1. ledna .2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů zanikne
a jejich kompetence plně přeberou orgány
Finanční správy.
K 1. lednu 2013 vzniká Finanční úřad

ZRUŠENÍ BYŤÁKU
– III. DĚJSTVÍ
Do zastupitelstva jsem kandidoval za
sdružení nezávislých kandidátů Volba pro
Starý Plzenec a Sedlec s předsevzetím
změnit naše město a snažit se zajistit normální fungování městského úřadu podobně
jako ve Spáleném Poříčí, Blovicích či Dobřanech. Něco se povedlo (zmenšení finančních odměn zastupitelů), něco se nepovedlo (placení úředníků městského úřadu dle
vykonané práce).
Některé věci se řeší. To je případ fungování samostatné příspěvkové organizace
bytové hospodářství (dále POBH) v našem
městě. Zastupitelstvo mě pověřilo svým
usnesením 06.05/2011 ze dne 24. 8. 2011
předložením plánu na zrušení POBH ke dni
1. 1. 2012, čímž dojde k úspoře finančních
prostředků cca 600.000 Kč ročně. Vše jsem
vypracoval a byl přesvědčen o plné podpoře
ze strany zastupitelů. O to větší překvapení
mne čekalo na prosincovém zastupitelstvu,
kde bylo zcela zbytečně odhlasováno vypracování nezávislé ekonomické analýzy
POBH za cenu do 100.000 Kč. Přiznám
se, že jsem tam ztratil nervy. Analýzu poté
zpracovala společnost HZ Plzeň, s.r.o. a potvrdila v plné míře nehospodárnost POBH
(na vyžádání zašlu hrouda-pavel@seznam.
cz). Následně zastupitelstvo opět odsouhlasilo usnesením 14.01/2012 ze dne 25.
6. 2012 zrušení POBH ke dni 31.12.2012.

pro Plzeňský kraj, který bude sídlit v Plzni
a bude se dělit na územní pracoviště, která
budou zřízena na všech místech v Plzeňském kraji, kde sídlí dosavadní finanční
úřady. Pro město Starý Plzenec a obce ve
správním obvodu pověřeného Městského
úřadu Starý Plzenec bude příslušným Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Plzni, náměstí Českých
bratří 8, 306 16 Plzeň, telef. spojení:
377 192 111, který bude zabezpečovat správu daní v obdobném rozsahu jako dosud.
Ke změně dochází pouze u daně z
nemovitostí, kde nově dojde ke sloučení všech nemovitostí poplatníka, které
se nacházejí na území příslušného kraje,
do jednoho daňového spisu, který bude
To jsem si naivně myslel, že je vše vyřešeno. Opět začal pracovat úřad a řešit to, či
ono. Konaly se porady a schůzky. Nyní je
prý skoro připraveno výběrové řízení a asi
bude i vyhlášeno (někdy). Já byl pověřen
členstvím v inventarizační komisi a je mi
vytýkáno, že jsem moc netrpělivý.
Ke zrušení POBH snad dojde k 30. 6.
2013, což nás sice stálo kvůli časovým pro-

uložen na jednom spravujícím územním
pracovišti příslušného finančního úřadu.
Sloučení stávajících daňových písemností
do jednoho spisu se provede automaticky
z moci úřední. Podrobné informace budou
uvedeny v informačním letáku, který je v
současné době zveřejněn na úřední desce
našeho městského úřadu a na webových
stránkách města a který bude v listinné
podobě finančním úřadem distribuován
pro potřeby veřejnosti v nejbližší době na
jednotlivé obce. Ve Starém Plzenci budou tyto letáky k dispozici pro občany v
budově městského úřadu ve Smetanově
ulici čp. 932.
Ing. Zdeněk Kugler
tajemník městského úřadu
dlevám peníze navíc, ale do budoucna jako
město ušetříme. V Novém roce přeji všem
hodně štěstí a pohody (a také pevné nervy
na úřadech).
Ing. Pavel Hrouda,
zastupitel města St. Plzence

Informace o sídle volebních okrsků při volbě prezidenta republiky
konané 11. a 12. ledna 2013,
případné II. kolo 25. a 26. ledna 2013
Ve Starém Plzenci je 5 volebních okrsků.
Místem konání volby prezidenta republiky
ve volebním okrsku č. 1 - „Městečko“
je volební místnost v budově MěÚ ve Smetanově ulici čp. 932,
ve volebním okrsku č. 2 - „Vilová Čtvrť - levá část“ a
ve volebním okrsku č. 3 - „Vilová Čtvrť - pravá část“
jsou volební místnosti v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54,
ve volebním okrsku č. 4 - „Malá Strana“
je volební místnost v budově SOU obchodu a řemesel v Raisově ulici čp. 96,
a ve volebním okrsku č. 5 - „Sedlec“
je volební místnost v budově Základní školy (vchod do tělocvičny) Sedlec čp. 81.
Seznam ulic v jednotlivých okrscích byl uveřejněn v minulém čísle RL, stále do
něho můžete nahlédnout na www.staryplzenec.cz v části městský úřad – úřední deska
(volby).

-----------
--ZDE ODSTŘIHNĚTE---ODSTŘIHNĚTE----
-------------
-------------
-------------
-------------
-------------
-------------
-------ZDE ODSTŘIHNĚTE-ODSTŘIHNĚTE--
-----------


ANKETA
V souvislosti s nabídkou investora na výstavbu supermarketu
ve Starém Plzenci v lokalitě stávajícího sběrného dvora při ulici
Husova se na Vás obracíme s anketou, zda byste uvítali takovéto
zařízení v našem městě.

Mám zájem o supermarket ve Starém Plzenci

Ano

Ne

Správnou odpověď zakroužkujte, lístek odstřihněte a vhoďte
do schránky u městského úřadu, Smetanova 932. Tato anketa
bude zveřejněna i na webových stránkách města.
Vlasta Doláková, starostka
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UPOZORNĚNÍ
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 – výtažek z
obecně závazné vyhlášky č. 2/2012.
• V roce 2013 je sazba poplatku na
osobu 600 Kč.
• Poplatek je splatný nejpozději k 1.
březnu roku 2013
• Osoby starší 75 let platí 80% ze
stanovené sazby poplatku, čili 480 Kč.
• Novinkou od roku 2013 je, že povinnost platit poplatek mají i cizinci, kteří
mají na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů, a cizinci, kteří na území
republiky pobývají přechodně po dobu
delší 3 měsíců.
• Další významnou změnou je povinnost platit poplatek i za byt nebo
dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu.
Podrobnější informace naleznete na
oficiálních stránkách města Starý Plzenec, kde je uvedeno celé znění obecně
závazné vyhlášky, nebo na vaše otázky
rádi odpovíme na odboru životního prostředí.
Poplatek je vybírán v pondělí od 7:00
h-12:00 h a od 13:00 h-17:00 h a ve středu od 7:00 h-12:00 h a od 13:00 h-18:00
h. Prosíme všechny občany, aby si z důvodu urychlení a zjednodušení výběru
připravili přesnou hotovost.
Děkujeme za pochopení.
Helena Šašková,
odbor ŽP MěÚ Starý Plzenec

Pozorným čtenářům v minulém čísle
RL v článku Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky neunikla
chyba. Uvnitř článku bylo omylem uvede-

NEZAPOMÍNÁME
NA NAŠE SENIORY
O vánočních svátcích nezapomínáme
ani na naše seniory, kteří nežijí se svými
rodinami. Starostka Vlasta Doláková, místostarosta Václav Vajshajtl a Josef Korčák,

no spojení „volby do zastupitelstev krajů“.
Správně mělo samozřejmě být „volba
prezidenta republiky“. Všem čtenářům se
omlouváme.
Milena Benediktová

předseda občanského sdružení zdravotně
postižených Staroplzenecko, navštívili seniory žijící v Domě s pečovatelskou službou ve Starém Plzenci, stejně jako ty, kteří
žijí v ostatních zařízeních pro seniory. Předání malého dárku a přáníčka udělalo všem
velkou radost. Vlasta Doláková, starostka

Starostka města Vlasta Doláková spolu s místostarostou Václavem Vajshajtlem a předsedou občanského sdružení zdravotně postižených Staroplzenecko navštívili v Domě s
pečovatelskou službou ve Starém Plzenci také seniorku paní Marii Šimkovou. Foto: archiv

Římskokatolická farnost Starý Plzenec srdečně zve na

Tříkrálový benefiční koncert
v sobotu 5. ledna 2013 od 15:00
h v kostele Narození Panny
Marie ve Starém Plzenci.
Můžete se těšit na vystoupení koncertního dětského sboru Lahoda
pod vedením Zdeňka Lahody
a komorního smíšeného sboru
Vox Imperfecta, jehož sbormistrem
je Pavel Dolanský. Více o obou
sborech najdete na internetových
stránkách www.sborlahoda.cz
a www.voximperfecta.cz.
Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude věnován na Tříkrálovou sbírku
České katolické charity.
Kontakt: Pavel Dolanský,
mobil: 777 012 373,
pavel.dolansky@seznam.cz
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LEDEN 2013
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
09:00-12.00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
09:00-12:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
9:00-12:00
13:00-17:00 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 9:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
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9. ledna 2013 (středa)
POST SCRIPTUM
- vernisáž výstavy výtvarných prací
dospělých žáků ZUŠ Starý Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
a ZUŠ St. Plzenec
Výstava potrvá do 28.2.2013.
17. ledna (čtvrtek)
Koncert dospělých žáků ZUŠ Starý
Plzenec
Místo: sálek ZUŠ na Malé Straně
Čas: 17:00 h
Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec
19. ledna 2013 (sobota)
REGENERACE
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21:00 h

HRAD RADYNĚ – uzavřen.
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
- uzavřena.

Tříkrálová sbírka

29. ledna 2013 (úterý)
II. koncert 28. sezóny Kruhu přátel
hudby

Jako každý rok i letos po Novém roce se uskuteční Tříkrálová
sbírka. Vaše obydlí navštíví od 1.1. do 14.1. 2013 malí koledníci Kašpar, Melichar a Baltazar. Výtěžek bude použit pro
občany Starého Plzence, kteří se ocitnou v krizové situaci, a na
projekty Diecézní charity.
Předem děkujeme za každou finanční pomoc.
Za ŘKF Starý Plzenec Anna Jírovcová

ORBIS TRIO
Petra Vilánková – housle
Petr Malíšek – violoncello
Stanislav Gallin - klavír
Místo: obřadní síň radnice ve St. Plzenci
Čas: 18:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti od 6
do 15 let a studenti 50 Kč. Cena jedné
abonentky je 600 Kč; (prodej vstupenek
na místě před koncertem).
Koncert se uskuteční za podpory
Nadace Český hudební fond.
Hasičské muzeum v Sedlci
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po telefonické
domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: p. František Chrastil
– č. tel.: 606 608 187.
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LOUTKOVÉ DIVADLO
A KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Jakže to bylo s narozením Ježíška? Tak
přesně na tuto otázku nám přijeli odpovědět loutkoherci z Divadla ŠÚS z Rokycan.
Ve školní aule pro nás sehráli velmi vtipné

a originální představení, kde nechyběly ani
ovečky Bedřiška, Bertička a Betynka, slovenský bača nebo vzteklá hospodyňka.
Poté jsme se šli projít ke krmelci. Výjimečně nám dělali společnost i rodiče, což
bylo příjemným oživením skautského výletu nejen pro děti, ale i vedoucí. U krmelce

jsme odlehčili své batohy o kaštany, mrkve
a jiné dobroty, upili horký čaj z termosek a
vydali se kolem rotundy zpět.

SLANÁ VÍKENDOVKA

V neděli, prozkoumáním zámeckého
okolí a především díky informacím získaným od loupežníků, našli jsme tajnou zprávu o pokladu. Byl nalezen v truhličce na
náměstí, kudy pravděpodobně v minulosti
vedla „zlatá stezka“.

S rodiči u krmelce.
Foto: Jaroslava Lencová

Poslední listopadový víkend jsme se vypravili do Vimperka, což je město s krásným historickým centrem, monumentálním zámkem a mohutnými hradbami.
S dětmi jsme přespali v místní skautské
klubovně. V sobotu byl naším cílem prales
Boubín s rozhlednou. Počasí bylo úžasné a
výhled z rozhledny též. Po cestě zpět nás
však přepadli loupežníci, ale společnými
silami jsme je nakonec přemohli. Odměnou nám byly získané informace o ukrytém
pokladu. Večer jsme hráli ještě mnoho her,
jako jsou aktivity nebo macháček s kostkami.

ZŠ Starý Plzenec

ZŠ Starý Plzenec

ČERTÍ ŠKOLA V 2.A
Už druhým rokem se 5. prosince objeví
v naší třídě skupina malých čertíků s čertovským úsměvem a čertovskými plamínky v očích. Jakmile si najdou svoje místo,
čertí škola může začít. Ten den řeší ďábelsky těžkou matematiku, skládají pekelně
složité obrázky a plní čertovsky záludné
úkoly.
třídní učitelka Alena. Morgensternová

Skupina malých čertů ze 2.A.
Foto: Alena Morgensternová

PLAVÁNÍ
Dne 24.11.2012 se děti ze sportovního
kroužku zúčastnily závodu v plavání. Akci
pořádala Asociace sportu pro všechny v
bazénu Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
na Lochotíně. Mezi účastníky byly děti z
okresu PS a PJ. Jejich úkolem bylo uplavat
50 m volným stylem v co nejkratším čase.
Všechny děti se velmi snažily, což bylo
znát na konečném umístění našich závodníků.
Výsledky:
ŽÁCI I.
čas
1. Tomáš Klepač
0:39:57
2. Šimon Suchý
0:50:33
4. Vojta Děkanovský 1:20:20
ŽÁCI II.
1. Vít Matas
0:51:56
2. Matěj Vondrášek
1:20:21
ŽÁCI III.
2. Pavel Diviš
0:59:93
3. Lukáš Páv
1:02:47

Jaroslava Lencová

Kateřina Troppová

ŽÁCI IV.
3. David Šanda

1:05:06

Všem zúčastněným blahopřeji.
Jana Hermanová

Účastníci závodu v plavání.
Foto: Jana Hermanová
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ZŠ Starý Plzenec
ŠPLH
14.11.2012 se 24 „šplhounů“ ZŠ Starý
Plzenec vypravilo na okresní finále ve šplhu na tyči. Soutěž se konala na 22. ZŠ v
Plzni na Doubravce. Naši školu reprezentovalo 12 dětí z I. stupně a 12 z II. stupně.
I přesto, že v jednotlivých kategoriích
mohli startovat za každou školu pouze 3
závodníci, sešla se veliká konkurence. V
každé věkové kategorii startovalo víc než
50 žáků a žákyň. Vůbec jsme se mezi všemi plzeňskými školami neztratili a mnohdy o vítězství rozhodovaly pouze desetiny
sekundy.
Pochvalu zaslouží zvláště Jana Hrubá
(3.A), čas 7,7 sec a Tereza Haberová (7.A),
čas 5,3 sec, které obě skončily na krásném
3. místě.
Pavlína Pirnerová, 9.A

Jana Hrubá a Tereza Haberová se shodně
umístily na 3. místě.
Foto: archiv ZŠ
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ZŠ Sedlec
ADVENT NA ZŠ SEDLEC
Na naší škole jsme letos advent zahájili netradičně již 28. listopadu – výletem
na zámek Hořovice a exkurzí do skláren
Nižbor. Hořovický zámek nabídl dětem
poutavou prohlídku s dobově oblečeným
průvodcem, který vyprávěl spoustu zajímavostí o adventu, vánočních zvycích a
tradicích.
Poté jsme odjeli směr Nižbor, kde nás
čekala exkurze do sklárny. Děti tu mohly
na vlastní oči vidět celý proces výroby skla
– od tavení v peci až po hotový výrobek.
Na památku každý dostal skleněného slona.
V dalším adventním týdnu probíhaly
na naší škole tvořivé vánoční dílny. Děti

Nadílky ve třídách.

Foto: archiv školy

ZŠ Starý Plzenec
VÁNOČNÍ STODOLA
Vánoce se kvapem blíží, proto jsme se
vydali nasát trošku vánoční atmosféry do
Vánoční stodoly blízko Příbrami. Jakmile
jsme stiskli kliku dveří, vstoupili jsme do
jiného světa. Od starých kachlových kamen
se linula nádherná vůně, doplněná koledami. Ve dveřích stál Mikuláš a zval první

Vánoční tvoření.

Foto: archiv školy

Vánoční trhy.

Foto: archiv školy

jinak ani v mateřské školce. Ježíšek i sem
nadělil pár dárečků, které udělaly těm našim nejmenším velikou radost.
A tak tedy doufejme, že to kouzlo vánoční vydrží, co možná nejdéle. Přejeme
Vám společně s dětmi z mateřské školky,
abyste ten nový rok 2013 měli co nejkrásnější a nasbírali co nejvíce příjemných zážitků.
Jana Klesová

MŠ Starý Plzenec
Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí…
Tak na tyto krásné vánoční písně si budeme muset zase nějaký ten čas počkat. Ale
posuďte sami, další nezapomenutelné zážitky z nejkrásnějších svátků v roce stály
za to. Předvánoční shon vystřídala klidná
atmosféra Vánoc. Rozzářená dětská očíčka
u vánočního stromečku byla snad tou největší odměnou pro rodiče. A nebylo tomu

zdobily perníčky, vyráběly svíčky z voskových plátů, pečený čaj, věnce, malovaly na
textil a mnoho dalšího. V úterý 18.12. jsme
přivítali rodiče, prarodiče a známé na vánočních trzích. Celou akci jsme zakončili
zpíváním koled u vánočního stromku.
Poslední týden v tomto kalendářním
roce vyvrcholil návštěvou vánoční Plzně.
E. Vávrová a H. Malá

Vánoční nadílka potěšila všechny děti.
Foto: archiv MŠ
skupinu na cestu adventním
časem. Ti ostatní se usadili
a pustili se do výroby slaměného řetězu. Na závěr dostal
každý žáček od Mikuláše
malý dárek.
za 1.A, 1.B, 2.A, 3.A
Text a foto: Mgr. Alena
Morgensternová
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Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat…

Dne 22. ledna 2013 tomu budou
tři smutné roky, co zemřel
pan Miroslav Němeček ze Sedlce.
Moc nám chybíš.
Rodiny Beštova, Rajzlova, Štrérova,
Tomšíkova a Fialova.

PF 2013
Hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti
v roce 2013
přeje svým příznivcům
i všem ostatním občanům
Starého Plzence
Občanské sdružení Hůrka a Radyně

VLASTENECKO
DOBROČINNÁ
OBEC BARÁČNÍKŮ
STARÝ PLZENEC
Dovolujeme si Vás pozvat tímto lejstrem
na slavnostní zasedání
u příležitosti 75. výročí
založení naší obce
a na VHZ za rok 2012.
Slavnostní zasedání se bude konat
26. ledna L. P. 2013 od 14:30 hodin
v internetové kavárně Radyně
ve Starém Plzenci.
Uctivě Vás zve
konšelstvo obce Starý Plzenec.

VESELÉ GEOVÁNOCE
NA RADYNI
Ani se nechce věřit, že letošní setkání
vyznavačů geocachingu (kačerů :-) na Radyni bylo již čtvrté. Přála nám i příroda a
nadělila něco sněhu a studeného povětří,
takže atmosféra byla dokonalá.
V sobotu 8. prosince po poledni se setkaly dvě skupiny kačerstva pod hradem, a
poté, co se přivítali všichni známí a krátce poklábosili, cože nového se komu přihodilo, mohli se vydat na nádvoří hradu
k hlavnímu programu – uložení dárku do
společné hromady, ochutnávání cukroví,
něčeho ostřejšího na zahřátí a následného
přinesených dárků rozdávání – každý, kdo
zazpíval koledu či přednesl básničku, si ze
společné hromady mohl vybrat balíček (samozřejmě jiný, než přinesl). Největším tahákem i letos byl ale klíč od hradu – takový
se každý den nevidí...
pokračování na str. 11

Středověký poutník obdarovával chudé
kačery stříbrnými tolary pro štěstí.
Foto: Jitka Gadgitka Dvořáková
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pokračování ze str. 10
Ráda bych tímto moc a moc poděkovala
městu za zapůjčení klíče a prostor nádvoří,
též velký dík Honzovi Kazdovi za pomoc

s odemykáním a zamykáním hradu, všem
kamarádům, kteří nezapomněli na ptáčky a
zvířátka a připravili jim něco do zobáčků a
na zoubek. Na jaře při úklidovém setkání

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V SEDLCI

Plán kulturních akcí
u hasičské zbrojnice v roce 2013:

Sedlečtí hasiči dne 15.12.2012 hodnotili na výroční valné hromadě svoji práci za
uplynulý rok. Celoroční prací hasičů bylo
a je vypomáhání spoluobčanům, práce s
mládeží, pořádání kulturních akcí, účast
na soutěžích, úklid nám svěřeného areálu
zbrojnice a mnoho dalšího.
Jelikož nám spoluobčané mnohdy vytýkají, že nebyli včas informováni o termínu
kulturních akcí u hasičské zbrojnice, dovolujeme si spoluobčany seznámit s plánovanými akcemi u hasičské zbrojnice v Sedlci
v roce 2013.
Těšíme se, že k nám na výše uvedené
akce zavítáte a podpoříte tím naši snahu o
obnovení kulturního a společenského živo

ROZLOUČENÍ S ROKEM 2012
V prosinci Rodinné centrum Dráček
pořádalo Mikulášskou a Předvánoční besídku. Tentokrát přišel do centra kromě
Mikuláše s andílkem i čertík, ale protože
byl malý a roztomilý, nebály se ho ani ty
nejmenší děti. Trojice v přestrojení zahrála
krátkou pohádku, pak už se plnily úkoly na
stanovištích. Závodníků byla plná herna a
čekal na ně například čertík s polínky, andílek se sněhovými vločkami, Mikuláš s
jablíčkem, přeskakoval se čertovský ohýnek a nechyběl ani hokej s vařečkou. Za
odměnu si děti vytáhly poslepu z krabice
malou odměnu. Aby mohl Mikuláš rozdat
drobné dárečky, všichni mu společně zazpívali známé písničky.
Vánoční besídka proběhla v pondělí,
týden před Štědrým dnem. Děti čekala pohádka O dvanácti měsíčkách a stanoviště v
zimním a vánočním duchu. Společně s maminkami vzniklo půvabné zimní městečko, které pak zdobilo stůl se stromečkem.
Sestavit puzzle krtečka zvládly všechny
děti, největší zábava bylo vázání šál na
krk obrovskému sněhulákovi, měl jich
na sobě opravdu hodně. Každý si vyrobil
vánoční stromeček a nalepil pod něj své
přání v podobě obrázku vybrané hračky.
Pod dráčkovským stromečkem děti čekala
předvánoční nadílka. Během poslechu koled a ochutnávání cukroví od maminek si
každý vyrobil sladký svícínek z jablíčka a
různých dobrot.

se sejdeme, doufám, v alespoň tak hojném
počtu jako na vánočním srazu.
Za plzeňskou geokomunitu
Jitka Gadgitka Dvořáková

16. února od 13:00 h
- Masopustní průvod
30. dubna od 17:00 h
- stavění „Májky“ a posezení s hudbou
18. května od 9:00 h
- Staročeské máje
30. srpna od 17:00 h
- Sedlecké slavnosti
24. prosince od 20:00 h
- divadelní představení „Živý betlém“
ta v naší obci!
Přejeme všem čtenářům příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdaru do dalšího roku 2013.
Ing. Josef Šístek, starosta SDH Sedlec

Členové výboru SDH Sedlec: velitel František Chrastil, starosta ing.Josef Šístek, který
přednáší svoji zprávu za uplynulé období a
jednatel Jiří Zajíc. Foto: Ing. Jan Meduna

Věříme, že jste krásně
prožili vánoční svátky a v
uplynulém roce strávili plno
příjemných chvil i v prostorách Dráčku a na pravidelných akcích centra. Můžete
se těšit na následující rok,
kdy vás opět každý měsíc čeká bohatý program.
Za tým Rodinného centra Dráček Starý
Plzenec Světlana Jiránková

Výroba svícnů v RC Dráček.
Foto: Světlana Jiránková
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Díky!!!

Dne 5.12.2012 proběhla v prostorách
ZUŠ ve Starém Plzenci s velkým úspěchem Mikulášská nadílka. Děti zpívaly
koledy za doprovodu kytar, houslí, violy
a fléten, recitovaly básničky, hovořily o
adventní době a nadcházejícím vánočním
čase. Mikuláš s andělem rozdali dětem
dárky. Bylo nám všem dobře a těšíme se
opět za rok.
Za Kolpingovu rodinu Anna Jírovcová
Foto: Anna Jírovcová

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM
A VÁNOCEMI 2012

Ve Starém Plzenci pobývám střídavě již
přes 20 let a po celou tuto dobu jsem byl
doslova zděšen stavem komunikací v ul.
Dr. Beneše a ostatních přilehlých ulicích,
rovněž tak jízda po kočičích hlavách Radyňské ulice byla nezapomenutelným zážitkem.
Během těchto let se každé vedení obce
snažilo vzbudit dojem, že tento stav není
nic hrozného, že spíše tyto „tankodromy“
patří ke koloritu a zvyklostem obce, že
poničená auta, tuny bláta, oblaka prachu a
obuv gumovky jsou něco naprosto obvyklého a běžného a že vůbec nechápou, o co
jde.
Chtěl bych tedy alespoň touto cestou
poděkovat starostce pí Dolákové a místostarostovi p. Vajshajtlovi za to, že se jako
první ve 20leté historii zasadili o provedení
rekonstrukce těchto komunikací.
Ze své praxe (působím jako radní a zastupitel na plzeňském obvodě Slovany)
vím, jakou (přímo nadlidskou) práci dá v
dnešní době ze strany obce sehnat finanční prostředky na jakékoliv investiční akce.
Rovněž i na slovanském obvodě neprobíhá
v mnoha případech samotná realizace in-

Stejně jako v předchozích letech společně přivítaly stovky občanů Starého Plzen-

Letos se již po dvacáté konalo u kostela sv. Jana Křtitela divadelní představení Živý
betlém.
Foto: Eva Vlachová

vestičních akcí hladce a bez problémů, kdy
se mnohdy objeví neočekávané vícepráce,
jako je tomu i v případě plzenecké Radyňské ulice.
Jak jsem se doslechl a dočetl, někteří
staroplzenečtí občané si stěžují, že se při
prováděných pracích práší, létá štěrk, práce
trvají dlouho… Těmto kritikům bych přál
jediné – pojďte to zkusit sami! Ze svého
pohledu se domnívám, že současné vedení
obce si vede dobře, snaží se o nápravu věcí,
které byly po řadu let odkládány „k ledu“ a
mají odvahu něco udělat a řešit.
A tak ještě jednou – díky!
Ing. Michal Uhlíř

Rekonstrukce Radyňské ulice je v plném
proudu.
Foto: Helena Šašková

ce příchod adventu. V nedělní podvečer 2.
prosince se na Masarykově náměstí za zpěvu dětského pěveckého sboru plzenecké
základní umělecké školy rozsvítil vánoční
strom. Starostka města paní Vlasta Doláková popřála všem občanům příjemné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v
novém roce. Vánoční strom také slavnostně posvětil plzenecký farář pan Petr Franta.
Nechyběl ani prodej teplého čaje či svařeného vína na zahřátí, který jistě přišel vhod.
Na Štědrý den odpoledne se již po dvacáté tradičně u kostela sv. Jana Křtitele na
náměstí ve Starém Plzenci konalo představení Živý betlém. Příběh o narození Ježíška, který zahráli plzenecké děti a další
dobrovolníci, zhlédla spousta diváků. Náměstím se rozléhaly koledy, které spolu s
účinkujícími dětmi zpívali i ostatní lidé. Po
skončení představení si odtud lidé do svých
domovů odnášeli betlémské světlo.
Eva Vlachová
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STARÝ PLZENEC
V LETECH 1895-1898
1895-1896
Jelikož dosavadní blíže farního úřadu
ležící hřbitov časovým potřebám více nevyhovoval, zřídily si přifařené obce společným nákladem v úhrnném obnosu 7.506 K
83 h nový obecní hřbitov, a sice na poli Jos.
Císaře, který byl v polovici roku 1896 dokončen a 8. listopadu téhož roku vikářem
M. Pachtlem z Vejprnic posvěcen.
V zasedání svém dne 19. července 1895
usneslo se obecní zastupitelstvo na tom,
aby vystaven byl městský chudobinec ve
způsobě domku přízemního, a sice na pozemku, kteréhož místní řídící učitelé co zahrady používali. Tato zahrada, kterouž toho
času používal řídící Josef Hollmann, byla
se schválením okresní školní rady za 150
zl jednou pro vždy vyvlastněna. Se stavbou
chudobince v brzku pak započato a v září
roku následujícího byl nový chudobinec
úplně dokončen. Veškerý stavební náklad
naň obnášel kolem 5.500 zl.
Též ustanoveno, aby pořízen byl regulační plán městyse Plzence, jehož sestavení
zadáno bylo Ing. J. Voglovi za 800 zl.
C. k. okresní hejtmanství v Plzni zakázalo výměrem svým ze dne 22. srpna 1895
odbývání výročních trhů v ty dny, jak až
doposud se dělo, totiž v úterý po Hromnicích, po sv. Diviši, po Nanebevzetí P. Marie a po sv. Vojtěchu, poněvadž nemohlo
se dokázati, že nám trhy dekretem dvorské
kanceláře z 3. července 1845 na tyto dny
přeloženy byly. Z tohoto důvodu podána
byla tedy žádost vys. c. k. místodržitelství,
aby tyto trhy na jmenované dny přeloženy
byly.
Koncem téhož roku přeložen místní učitel Řehoř Krbeček do Rokycan a za nějaký
čas nato Čeněk Kubíček co řídící učitel do
Vejprnic.
Za příčinou rozšíření nádraží koupila c.
k. státní dráha pozemek obecní, tam kde
nalézala se školka ovocná, čís. parc. 222/2
4 ary 57 metrů, a od pastviny čís. kat.333
odkoupila 65 metrů výměry za obnos per
•sáh 2 zl.
Téhož roku 1896 přistoupila obec Plzenecká za člena „Národní Jednoty Pošumavské“ a zřízen tu počátkem roku následujícího místní odbor téže.
Přičiněním městské rady zřízena byla v
Plzenci, když bylo došlo povolení od Ministerstva vyučování, při místní škole pro
učně z Plzence a okolních obcí průmyslová
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škola pokračovací, která dne 4. října započala svoji činnost třídenním vyučováním v
témdni.
Téhož roku započato bylo s rozšířením
nádraží a nová nádražní budova postavena
byla na poli Josefa Hucla. Starého nádraží
užívá se nyní jako bytů pro zřízence dráhy.
Poněvadž ve čtvrté třídě obecné školy
vzrostl počet žáků na 115, byla se schválením zemské školní rady zřízena při této
třídě dívčí pobočka a k účelu tomu najala
se zároveň vhodná k tomu místnost v domě
čp. 20.
1897
Na začátku roku 1897 zakoupila obec
naše pohřební vůz se vším příslušenstvím
za 1.072 zl od továrníka V. Brožíka z Plzně.
Tento umístěn byl v kolně, kteráž nákladem 300 zl při chudobinci postavena byla.
V témže roce založena byla zde „Jednota Sokolská“, ku které obec za zakládajícího člena přistoupila s příspěvkem 50 zl.
Za členy místní školní rady zvoleni byli
co zástupci za Plzenec: Josef Fábera, Jan
Herejk, Václav Herejk, Václav Škoda.
Dne 3. července t. r. řádilo kolem 5. hodiny odpolední v Plzenci a nejbližším okolí strašné krupobití, které způsobilo nejen
na polích a zahradách, ale i na střechách
obytných stavení velikých škod. Nebyly
to obyčejné kroupy, ale kusy ledu, jakých
tu nejstarší lidé nepamatovali. Že způsobena tím veliká škoda, vysvítá též z toho, že
komise od c. k. okres. hejtmanství sem k
účelu odepsání pozemkové daně vyslaná,
uznala na žitách 1/3 škody, na ječmenech
2/3 škody, jakož i značnou škodu na ostatních plodinách.
V červenci téhož roku dosazen byl do
Plzence Josef Klbl, co učitel na škole obecné.
Také asi v téže době podalo obecní zastupitelstvo Letkova, bez vědomí místní
školní rady, žádost k c. k. okresní školní
radě, aby zřízena byla v Letkově pro děti
nejnižších čtyř tříd „expositura“, odůvodňujíc žádost svou velkou vzdáleností, jakož
i v zimním čase neschůdností cesty do školy do Plzence.
Z té příčiny konalo se v obci samé dne
8. října 1897 komisionelní řízení u přítomnosti c. k. okres. komisaře a c. k. okres.
školního inspektora, jakož i některých členů místní školní rady a zástupců obce Plzenecké, Sedlecké a hraběcího velkostatku.
Zemská školní rada rozhodla ve prospěch obce Letkovské, že totiž zřízena býti
má v Letkově celoroční expositura pro

všechny děti této obce a že na ni přeložen
býti má jeden podučitel z mateřské školy
z Plzence. Proti tomuto rozhodnutí podán
byl rekurs k vys. c. k. Ministerstvu kultury
a vyučování jak od místní školní rady, tak i
od obecního zastupitelstva v Plzenci.
V témže roce rozšířena kanalisace nákladem 10.226 K.
Dne 21. prosince 1897 odbývána byla
nová volba do obecního zastupitelstva a
zvoleni byli: V I. sboru voličském: Jan Herejk 13 hlasy, Frant. Vlnař 13 hlasy, Jakub
Kašpar 13 hlasy, Herejk Václav 12 hlasy,
Jan Cheníček 13 hlasy, Fábera Josef 11 hlasy. V II. sboru voličském: Josef Bardoun
17 hlasy, Ladislav Lenk 16 hlasy, Jakub
Trefný 17 hlasy, Václav Čejka 16 hlasy,
Josef Eisman 17 hlasy, Tomeš Pytlík 11
hlasy. V III. sboru voličském: Josef Reišig
78 hlasy, Václav Řapek 78 hlasy, Eduard
Císař 78 hlasy, Jan Krňoul 77 hlasy, Josef
Rottenborn 78 hlasy, Alois Kudlič 73 hlasy.
1898
Námitky proti těmto volbám podané
byly vys. c. k. místodržitelstvím zamítnuty
a volba představenstva konala se dne 24.
února 1898. Starostou zvolen byl Václav
Herejk, Jakub Kašpar I. radním, Jan Herejk
II. radním, Josef Rottenborn III. radním,
Eduard Císař IV. radním a Josef Bardoun
V. radním.
Následkem zřízení dívčí pobočky při 4.
třídě ukázala se toho nutná potřeba, pro třídu tuto vhodnou vlastní místnost opatřiti,
jelikož místnosti v domě čp. 20 svému účelu nevyhovovaly.
O záležitosti této jednáno v několika
schůzích místní školní rady, ve kterých
usnešeno, by se přístavba školy provedla
směrem severním od stávající budovy, v
těch místech, kde doposud stodůlka a chlév
stály. Aby se nejen přístavba, ale i dvůr
náležitě rozšířiti mohly, přikoupeno od starého sousedního hřbitova 34 čtverečních
sáhů po 2 zl, zároveň požádán byl ingenieur
Achäferling o vypracování potřebných plánů a rozpočtů. Dle těchto obnášel veškerý
náklad na přístavbu as 5.000 zl, který se na
čtyři po sobě jdoucí roky rozdělil, aby občanstvo nebylo školní přirážkou přetíženo.
Se stavbou počato 25. dubna 1898 a do
konce měsíce srpna bylo již vše hotovo.
Veškerý náklad na přístavbu školy i s pracemi předělanými obnášel celkem 6.500 zl.
V listopadu 1898 jmenován byl dosavadní kaplan v Plzenci P. Václav Čubr
administrátorem a později farářem ve Vejpokračování na str. 14
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prnicích. Na jeho místo za kaplana do Plzence přišel P. Emil Čvančer, dosud kaplan
v Budyni.
Důležitou událostí, jak v dějinách místního školství, tak i pro celou obec a okolí,
jest zřízení školy měšťanské v obci naší na
památku „padesátiletého panování Jeho
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa
I.“ s vyučovacím jazykem českým.

Hlavním popudem ku zřízení této chlapecké školy měšťanské stalo se usnešení
obecního zastupitelstva ze dne 27. října
1898.
Již dne 28. listopadu 1898 odbýváno bylo komisionelní řízení v této věci, k
němuž představenstva přiškolených obcí
Sedlce a Letkova poslaly písené ohražení proti jakémukoliv nákladu věcnému na
tuto školu. Naproti tomu zavázalo se obec-

ní zastupitelstvo plzenecké na základě svého jednohlasného usnešení ze dne 27. října
t. r., že chce veškerý věcný náklad se zřízením a vydržováním této školy spojený,
pokud dle zákona na obce náleží – samo z
prostředků obecních uhražovati.
ZE STAROPLZENECKÉ KRONIKY VÁCLAVA BASLA
vypsala Věra Fenclová

POVĚSTI O KLÁŠTERU
NA HŮRCE

před pronásledovateli cikán Janeček, r.
1870 v Plzni odsouzený a popravený.2)
(vyprávění J. Fábery ml., plzeneckého mistra kominického, zapsal r. 1920 J.
Schiebl)

plzenecké farní knihy: dovolává se tam listin z archivu chotěšovského kláštera, takže
jeho informace jsou hodnověrné.
Král Otakar( tj. Přemysl Otakar I.) prý
byl velmi nakloněn proboštu Gothardovi,
druhému proboštu chotěšovského kláštera1).Král proto klášteru věnoval dvě vsi (
Újezd a Zboh), dále další privilegium, také
Gotharda r. 1266 jmenoval svým kaplanem.
Téhož roku dal klášteru patronátní právo
ke kostelu sv. Vavřince se všemi kostely na
něm závislými. Probošt Pernold2), osmý
probošt chotěšovského kláštera ,dostal potvrzení těchto privilegií a statků u kostela
sv. Vavřince i patronátního práva od krále
Jana r. 1325(tj. od Jana Lucemburského).
Tento král v potvrzení učinil zmínku o dřívějších privilegiích kláštera jak od Přemysla Otakara I., tak i od Václava III. Nikde
není ani zmínka o tom, že by na Hůrce měl
chotěšovský klášter nějaký klášter dceřinný( což by autor jistě neopomněl uvést).
1)
Gothard byl proboštem v létech
1249-1266
2)
Pernold byl proboštem v létech
1312-1326

Klášter na Hůrce
„Podle tradice z 18. století zachované
stával na hůrce velký klášter premonstrátů,1) k němuž prý náležel velký kostel.
Kdy obé zaniklo, tradice nevypravuje.“
(ústní sdělení Martina Hrušky, plzeňské
ho archiváře, podle vyprávění jeho otce)2)
Poznámky:
1) Od r. 1266 patřily všechny kostely v
Plzenci pod správu ženského kláštera premonstrátek v Chotěšově, založeného mezi
léty 1202-1210 blahoslaveným Hroznatou.
Klášter byl zrušen výnosem Josefa II. ze
dne 22.3.1782.
2)informace o Martinu Hruškovi starším, první plzeneckém kronikáři, i o jeho
synovi Martinovi Hruškovi mladším, prvním plzeňském archiváři, naleznete v poznámkách k pověsti č. 13 Dva pravdivé
příběhy o pokladech
Podzemní chodby z kláštera na Hůrce
V hradě Plzni na Hůrce nad Plzencem
stával před pradávnými časy klášter, který se ale jednoho dne do země propadl.
V místě, kde se tak stalo, zůstaly rozsáhlé
podzemní chodby, z nichž jedna prý vedla
až do Sutice u Sedlce, kde je kus kostelního lesa.Starý devadesátiletý Preštner z
Plzence tvrdíval, že jako chlapec se v těch
sklepích proháněl s kamarády a přišli tam
na oltář, vedle něhož byly vysypány uhlíky,
patrněz kadidelnice.
Pasák Klauber, jenž pásával na obecních drahách ovce,jednoho dne přišel,
prozpěvuje si, k velkému otvoru v zemi,
vedoucímu do jakési podzemní chodby. V
bujnosti zapráskal bičem do toho otvoru,
aby se přesvědčil, jak se to bude rozléhat.
Vtom ale ucítil, jako by ho byl někdo pod
zemí za konec biče chytil. Napjal síly a začal bič k sobě přitahovat, a tu pozoroval,
že se jeho bič ovinul okolo železné, těžké
truhlice. Namáhal se ,aby svůj nález vytáhl
na denní světlo, avšak truhlice byla příliš
těžká. Zlostí nad tím zaklel – vtom se bič
z ní odvinul a truhlice spadla s velkým rachotem do hlubiny a nebyla nikdy víc spatřena.
V té chodbě, vedoucí z Hůrky až do
Sutice1) u Sedlce, se skrýval svého času

Poznámky:
1) Sutice je zalesněný břidlicový kopec
u Sedlce. Dnes je to chráněná geologická
lokalita kvůli výskytu zkamenělin,hl. trilobitů.Za první republiky tam byla snaha
těžit kámen.
2)Jednalo se o Jana Janečka,řečeného
Serýnek. Se svým bratrem Josefem byli
vůdci cikánské tlupy, která přepadala a
kradla v Západních Čechách. Podařilo se
mu v dubnu 1870 uprchnout z kartouzské
trestnice u Písku a pak terorizoval celý
kraj, přestože byly povolány pražské policejní posily i armáda. Nakonec byl r. 1870
zatčen v Horomyslické hospodě u Plzně.Byl
odsouzen k smrti za tři vraždy a jeden vražedný pokus. Jeho poprava 9.9.1780 byla
poslední veřejnou popravou v Rakousku –
Uhersku a na borském cvičišti ji prý sledovalo asi 60 tisíc lidí. Janeček je zmiňován v
Osudech dobrého vojáka Švejka J. Haška.
Ve skutečnosti se cikán Janeček ukrýval
v tymákovské pískovně ( pozdější cihelně).
(Podrobnější informace o jeho osudech
a o popravě naleznete v knize Schiebl, J.-Česal, A.: Plzeňský pitaval, Regia 2005)
Historická poznámka z r. 1753:
Nejlepším dokladem toho, že na Hůrce
nikdy žádný klášter nebyl, je latinský zápis
místního faráře Jana Antonína Pajera (Payera), který učinil 14.srpna roku 1753 do

Technická poznámka( Karel Kilbergr)
Vytvořit pozemní chodbu z Hůrky do
městečka bylo tehdy- a je i dnes- technicky
neproveditelné. Vrch Hůrka je tvořen naplavenou břidlic a řeka je bahnitá s nepevným dnem. Museli bychom vytvořit štolu v
hloubce alespoň 200 m shora z Hůrky a neustále z ní odčerpávat vodu. Bylo by třeba
použít technologii, použitou např. pří ražbě
kanálu la Manche.
Dodnes se však nad hřbitovem nacházejí
krátké několikametrové štoly, kde se koncem 17. století za Heřmana Jakuba Černína
(1659-1710)těžila nekvalitní železná ruda,
která se pak zpracovávala v Sedlci v železárnách. Protože se to nevyplácelo, dali
později Waldštejnové přivážet rudu z Ejpovic, nakonec pak z Komárova u Hořovic.
Poznámka k štolám nad hřbitovem
Podle svědectví pamětníků se jedna ze
štol, které ústí do strže, r. 1997 propadla, a
tak na ni navezl sedlák Cink vůz hnoje,aby
tam nikdo nelezl a nebyl zasypán.
Mgr. Anna Velichová
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VIDITELNOST CHODCŮ
Stávající měsíce s sebou přináší kratší
dny, a tím i zvýšení potencionálního ohrožení účastníků silničního provozu z důvodu špatné viditelnosti. V podzimních, ale
i zimních měsících i změna stavu povrchu
vozovky přispívá ke zvýšené nehodovosti. Brzdná dráha vozidel se prodlužuje i z
důvodu vlhké vozovky nebo spadlého listí. Proto bychom chtěli upozornit všechny
účastníky silničního provozu a zejména
chodce, že zvláště v těchto podmínkách
musí být vidět. Sníženou viditelnost můžeme díky reflexním prvkům výrazně zvýšit.
Nejčastěji používanými způsoby jak zviditelnit chodce jsou fluorescenční barvy,
které upoutají pozornost svými nápadnými
odstíny během dne, a reflexní materiály,
které odrážejí světlo za snížené viditelnosti a za tmy. Reflexní vrstva odráží světlo až
na vzdálenost 200 metrů. To je vzdálenost,
která řidiči postačí na adekvátní reakci, pokud spatří chodce. I dětské oblečení je často
vybaveno reflexními materiály. Protože to
však není pravidlem, rodiče by měli situaci
zvážit a nějaký reflexní prvek na bundu, kalhoty či školní tašku svých dětí přidat.
Na závěr ještě upozorním všechny účastníky silničního provozu, tedy chodce, cyklisty i řidiče, aby jízdě i chůzi za snížené
viditelnosti věnovali maximální pozornost.
nprap. Ivana Telekešová, DiS.

Znalecké posudky
Odhady
cen nemovitostí
Projektová činnost
Průkazy energetické
náročnosti budov
Ing. Stanislav Nesnídal
Dvořákova 1016
332 02 Starý Plzenec
tel. 777 294 577
nesnidals@seznam.cz
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DROBNÁ INZERCE
• Pronajmu nebo prodám byt 2+1 v os.
vlastnictví ve St. Plzenci.
Tel.: 721 144 635.
• Rodina s dětmi hledá dlouhodobý pronájem bytu nebo domku (zařízeného či
nezařízeného) ve St. Plzenci nebo na území Plzeň-jih. Tel.: 775 548 777.
• Prodám byt 3+1 s lodžií ve St. Plzenci.
Tel.: 608 484 416.
• Prodám oblečky na holčičku 0-1 rok,
hračky, boty, kolébku aj. Napište si emailem o foto: hajky@seznam.cz. Zn. dobré
ceny.
• Koupím pro holčičku lyžařské boty a
brusle č. 27 a lyžařskou helmu (obvod
hlavy 50 cm). Tel.: 608 282 805.
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