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POCTA ŽENÁM A MATKÁM
Jednou jsem mluvil asi s dvanáctiletým
chlapcem na téma „žena“, a on mi řekl:
“Všechny ženy nejsou přece maminky.“
Musel jsem mu dát za pravdu. Mezinárodní
den žen je svátek všech žen a o svátku MATEK je slaví jen ty ženy, co jsou matkami.
Ale mateřství není záležitostí jen početí,
těhotenství a porodu. Je to záležitost především srdce. Mnoho žen počne dítě, jiné
i porodí, ale ve skutečnosti se matkami ne-

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás touto cestou informovala o postupu
některých připravovaných
akcí ve Starém Plzenci:

Rekonstrukce Radyňské ul.
O tomto projektu jsem vás již částečně
informovala v únorových RL. V současné
době je vydáno platné stavební povolení
na stavbu „III/180 26 Průtah Starý Plzenec
Radyňská ul.-rekonstrukce“. Je vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace stavby je naplánována na období
od června 2012 do září 2013. Jedná se o
společný projekt města a Správy a údržby
silnic (SÚS). Celkové náklady stavby jsou
60 mil. Kč, z toho pro SÚS 36 mil. Kč a pro
město Starý Plzenec 24 mil. Kč. Výstavba
bude realizována jako jeden celek, zahrnuje území od centra města až ke křižovatce
s Kollárovou ulicí. V rámci této stavby dojde k výměně dlážděných kostek za živičný povrch, úpravě navazujících křižovatek,
novému křižovatkovému napojení ul. Radyňská - Riegrova a Radyňská – Nádražní,
dále dojde k úpravě sjezdů, vybudování
oboustranných chodníků pro pěší s bezbariérovou úpravou, budou vybudovány nové
autobusové zastávky hromadné dopravy
včetně autobusové točny u Kollárovy ulice. Součástí stavby jsou i přeložky některých sítí (vodovod, kanalizace, plynovod),
úpravy na kabelových rozvodech SŽDC a

ZDARMA

stanou, protože dítě odmítnou, zabijí nebo
odloží. Jiné ženy zase sami dítě neporodí a
přece pečují s mateřskou láskou o děti a lidi
kolem sebe.
Ano, mateřství i otcovství – to je záležitost srdce. Láska rodičů dětem pomáhá
a chrání je, aby se jim nic zlého nestalo a
doprovází je na cestě k dospělosti. Když
děti vyrostou, věří, že se budou snažit žít
pravdivý a poctivý život a bude na ně spolehnutí.
Láska matek je nesobecká, chápající,

pevná, pravdivá, jistá, radostná, silná, trvalá, čistá…stále ve svých dětech přítomná.
Až přijde 2. květnová neděle, oslavme
tento den jako svátek MATEK. Těm zemřelým dejme kytičku vděčné vzpomínky
a motlitby. Těm živým mezi námi svou lásku projevme viditelně a bezprostředně.
„Kdo lásku rozdává, ten láskou bohatne
a v srdci je stále mladý…
Když s věkem přijdou vrásky – jsou mi
tak milé – ty důkazy maminčiny lásky.“
Petr Franta, staroplzenecký farář

ČD a nové veřejné osvětlení. S ohledem na
délkový rozsah stavby a minimalizaci dopadu stavby na dopravní obsluhu přilehlé
zástavby je realizace rozdělena do 5 časových etap. V r. 2012 by měly být realizovány etapy v úseku nad tratí od stávající
prodejny Maso-uzeniny po křižovatku B.
Němcové, další etapa je od křižovatky B.
Němcové pod křižovatku Tomáškova ul. a
poslední etapa v r. 2012 by měla navazovat
k autobusové točně u křižovatky s Kollárovou ulicí. Rok 2013 zahrnuje další etapy směrem přes železniční trať až k centru
města.
V souvislosti s realizací této stavby je
navržena alternativní objízdná trasa. Realizace zahrnuje uzavření úseku silnice
III/180 26 v úseku od stávající prodejny
Maso-uzeniny do křižovatky Radyňská
x Kpt. Jaroše. Objízdná trasa pro autobusy MHD č. 32 a 51 je navržena přes ulice
Jungmannova a Kpt. Jaroše. V ulici Kpt.
Jaroše jsou navrženy provizorní zastávky u
křižovatky s Radyňskou ulicí jako náhrada

za zastávku nad tratí. Autobus dále bude
pokračovat po Radyňské ulici do stávající
zastávky Vilová čtvrť.
Objízdná trasa pro autobusy VHD a pro
autobus MHD č. 32 jedoucí od Sedlce bude
přes Smetanovu ulici, kde je navržena provizorní zastávka ve směru od Sedlce u křižovatky Smetanova x Jiráskova. Tím dojde
k dočasnému zrušení zastávek u zdravotního střediska v Rašínově ulici a u žel. stanice v Nádražní ulici.
Další informace včetně zákresu trasy do
mapy je k dispozici na www.staryplzenec.cz.

Park Boheminium Mariánské Lázně.
Foto: Hana Hemzáčková

Turistická sezóna na Radyni
V souvislosti se zahájením turistické
sezóny jsme vstoupili v jednání se společností Nashledanou s.r.o. Předmětem této
spolupráce by mělo být zajištění nejen
občerstvení a dalšího zázemí u hradu Radyně, ale i zajištění atraktivního programu.
Projekt je nazván „Radyňské kulturní léto
2012“. Hrad Radyně je svojí polohou nedaleko krajské metropole ideálním místem
pro konání kulturně-společenských akcí.
Cílem projektu je nabídnout obyvatelům
města, nedalekých obcí i turistům všech
věkových kategorií možnost příjemného
trávení volného času v přírodě s historickými kulisami hradu Radyně.
Připravovaný program obsahuje celou
řadu dílčích projektů zaměřených na hudbu, divadelní představení, pravidelný provoz letního kina i workshopy pro šikovné
a zvídavé návštěvníky. Nově připravovaný
program by měl rozšiřovat a doplňovat stápokračování na str. 3
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
9. schůze – 19. března 2012
RM
◘ schválila text vzorové Výzvy k úhradě, jíž budou v souladu se záměrem převodů bytových jednotek v domě čp. 1183
a 1184 postaveném na pozemcích parc. č.
st. 1939 a st. 1941, spoluvlastnických podílů na těchto pozemcích a pozemku parc.
č. 214/16 v k. ú. Starý Plzenec jednotliví
členové BD Radyně-družstvo vyzváni ke
splacení zůstatku kupní ceny podle uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách;
◘ vzala na vědomí nepovolené ukládání
odpadů na pozemku města parc. č. 195/17
v k. ú. Starý Plzenec v lokalitě Pod Chválovem a souhlasila, na návrh společnosti
JOŠI CKB, s. r. o., s instalací kovové závory na náklady této společnosti na pozemcích města parc. č. 1425 v k. ú. Starý Plzenec a parc. č. 309/5 v k. ú. Sedlec, která
zabrání nežádoucím vjezdům vozidel do
této lokality ze Smetanovy ulice. Průjezd
pro cyklisty a průchod pro pěší k lávce
přes řeku zde zůstane zachován;
◘ vzala na vědomí rozbor hospodaření
příspěvkové organizace Bytové hospodářství Starý Plzenec za rok 2011 s kladným hospodářským výsledkem ve výši
177.855,31 Kč a souhlasila s převodem
uvedené částky do jejího rezervního fondu;
◘ souhlasila, v souvislosti s přípravou
stavby „III/180 26 Průtah Starý Plzenec,
Radyňská ul. – rekonstrukce“, s uzavřením smlouvy s Plzeňským krajem o právu
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provést stavbu na pozemcích města parc. č.
213/59, 213/78, 331/34, 335/69, 1411/12 a
1411/51 v k. ú. Starý Plzenec;
◘ vzala na vědomí upozornění vedoucí
K–Centra na zjištěné nedostatky (vlhkost
a napadení plísněmi) v prostorách Lidového domu a Sokolovny ve Starém Plzenci
a uložilavedoucímu BH prověřit situaci,
provést opatření k odstranění zjištěných
závad a informovat RM na příští schůzi;
◘ souhlasila s realizací údržby a výsadby
nových stromů v Máchově ulici podle návrhu obyvatelky ulice pí Karasové;
◘ souhlasila s provedením renovace pamětní desky Václava Kratochvíla na domě
čp. 24 v Havlíčkově ulici.
10. schůze – 5. dubna 2012
RM
◘ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a o právu provést stavbu el. přípojky NN na
pozemcích města parc. č. 143/2 a 210/12 v
k. ú. Starý Plzenec;
◘ schválila uzavření nájemní smlouvy
s Evou Končelovou o pronájmu části pozemku města parc.
č. 478/3 v k. ú.
Starý Plzenec za účelem využití pro jízdy
dětí a dospělých na malých terénních motocyklech (pitbike);
◘ vzala na vědomí usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 12.03.2012 o
poskytnutí finanční dotace ve výši 468.320
Kč městu v roce 2012 na výstavbu zemního vedení optického kabelu od objektu
SÚS Starý Plzenec do obou budov MěÚ
a schválila uzavření smlouvy s Plzeňským
krajem o poskytnutí dotace z dotačního
programu „Finanční podpora výstavby a
rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2012“ ve znění předložené rastrové smlouvy;
◘ schválila uzavření smlouvy se Správou
železniční dopravní cesty, s. o. o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene městu
na pozemku parc. č. 626/25 v k. ú. Starý Plzenec v souvislosti se zamýšlenou realizací
výstavby zemního vedení optického kabelu
od objektu SÚS Starý Plzenec do obou budov MěÚ;
◘
souhlasila s převzetím vybudované
a zkolaudované části veřejné dopravní
a technické infrastruktury, tj. vodovodu,
splaškové gravitační kanalizace, veřejného
osvětlení a komunikace, vybudované v lokalitě „Obytná zóna s 36 rodinnými domky

na pozemcích parc. č. 132/1 a 132/3 v k. ú.
Sedlec“ včetně pozemku parc. č. 132/1 od
společnosti Professional Building Group,
s. r. o. do vlastnictví města a uložila MěÚ
dojednat s převodcem návrhy příslušných
smluv a předložit RM;
◘ vzala na vědomí informaci o poškození
sochy sv. Blažeje včetně kamenné desky a
informační tabule v tomto přírodním areálu neznámými vandaly, které bylo ohlášeno Policii ČR a smluvní pojišťovně, včetně
odhadu výše vzniklé škody provedeného
akad. mal. Jaroslavem Šindelářem (NEGEBU, s. r. o.), který sochu sochu v roce 2005
restauroval, a souhlasila se zadáním opravy
sochy společnosti NEGEBU, s. r. o.;
◘
vzala na vědomí uplynutí termínu
sjednaného pracovního poměru vedoucího
Útvaru údržby města Jiřího Koppa na dobu
určitou dnem 30.06.2012, nesouhlasila s
dalším prodloužením pracovního poměru
Jiřího Koppa a uložila tajemníkovi MěÚ
vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího ÚÚM na dobu určitou od
01.07.2012 do 30.06.2013;
◘ vzala na vědomí výklad ministerstva
školství k přechodným ustanovením k novele ustanovení § 166 školského zákona
účinné od 01.01.2012, vyhlásila konkurzy
na obsazení funkcí ředitelů Základní umělecké školy Starý Plzenec, Základní školy
Starý Plzenec a Základní školy a mateřské
školy Starý Plzenec, Sedlec 81 na šestileté
období ode dne 01.08.2012 a uložila tajemníkovi MěÚ zveřejnit vyhlášení konkurzů na úřední desce MěÚ, na webových
stránkách města a inzercí v regionálním a
odborném tisku a zajistit nezbytné náležitosti k provedení konkurzních řízení podle
ustanovení vyhlášky č. 54/2005 Sb.;
◘ vzala na vědomí výsledek prošetření
stavu zjištěných závad v Lidovém domě a
v Sokolovně předložený vedoucím BH;
◘ vzala na vědomí opětovnou žádost
společnosti SUMMIT DRIVE, s. r. o. o
povolení uspořádání 9. ročníku závodu
horských kol ŠKODA BIKE marathon dne
12.05.2012 v městských lesích kolem hradu Radyně vzhledem ke změně trasy a o
přehodnocení výše městem požadovaného
poplatku a souhlasila s pořádáním závodu
podle nově předložené trasy s tím, že trvá
na svém původním rozhodnutí o úhradě finančního příspěvku na opravu lesních cest;
◘ vzala na vědomí vyúčtování plesu města a ZŠ Starý Plzenec konaného 05.03.2011
v Lidovém domě a jeho výtěžek ve výši
25.758,- Kč a souhlasila s navýšením roz
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
počtu K-Centra o uvedenou částku s tím,
že tyto finanční prostředky budou použity
na úhradu nákladů oslav města pořádaných
09.06. 2012 a Radoušových her na hradu
Radyni 15.09.2012;
◘ bere na vědomí kladný hospodářský
výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Sedlec za rok 2011 ve výši 49.459,40 Kč,
◘ schvaluje rozdělení hospodářského výsledku převedením 50% do rezervního fondu a 50 % do fondu odměn podle návrhu
ředitelky školy;
◘ vzala na vědomí kladný hospodářský
výsledek příspěvkové organizace ZŠ Starý
Plzenec za rok 2011 ve výši 127.347,27 Kč

a souhlasila s převedením 50% této částky
do rezervního fondu a 50% do fondu odměn školy;
◘ schválila odpisové plány ZŠ a MŠ
Sedlec pro hmotný investiční majetek na
rok2012;
◘ souhlasila s uspořádáním závodu „Běh
přes tři vesnice“ organizací TJ Spartak
Sedlec a s použitím loga města dle předloženého návrhu;
◘ schválila pravidla Programu podpory
spolků a neziskových organizací ve městě
pro rok 2012,
◘ vzala na vědomí informaci koordinátora projektu „Plzeňský kraj – bezpečný
kraj“ Mgr. Zdeňka Webera o obsahu pro-

pokračování ze str. 1
vající služby poskytované návštěvníkům
této lokality. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny samostatné webové stránky
www.radyne.eu. Realizace projektu „Radyňské kulturní léto 2012“ se předpokládá
od května do srpna 2012. O jednotlivých
akcích vás budeme informovat jak prostřednictvím RL, tak na webu města.

o.p.s. Plzeň 2015 pana Froydy, poslanců
parlamentu paní Emmerové, pana Papeže,
ředitele věznice ve Slavkově pana Dočekala (na výrobě modelů se podílejí vězni) a
dalších. Jsem velice ráda, že se toto setkání
s pomocí poslankyně Parlamentu ČR paní
Levé podařilo uskutečnit.
Vzhledem k tomu, že se na území našeho města nachází velké množství turisticky
atraktivních míst, které můžeme považovat
na naše „rodinné stříbro“, ráda bych využila náklonnosti představitelů města Plzeň
i poslanců z regionu. Předmětem dalšího
jednání bude získání finančních prostředků
na tento záměr a umístění tohoto modelu
ve Starém Plzenci.

Románská rotunda

Možná někteří z vás již navštívili park
Boheminium v Mariánských Lázních. Zde
jsou v krásném krajinářském parku umístěny makety staveb a mimo jiné i maketa
rotundy sv. Petra a Pavla a celého přemyslovského hradiště. O záměru města umístit
stejný model ve Starém Plzenci jsem vás
již informovala v březnovém čísle RL v
souvislosti s návštěvou ministra spravedlnosti pana Pospíšila a poslance Parlamentu ČR pana Papeže ve Starém Plzenci. Na
tomto záměru dále pracujeme a 18.4.2012
se podařilo uskutečnit setkání přímo v parku Boheminium v Mariánských Lázních
za účasti významných osobností, mj. primátora města Plzeň pana Baxy, ředitele

Město Starý Plzenec
Městský úřad, finanční
a majetkoprávní odbor,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec

OZNÁMENÍ
Na základě usnesení zastupitelstva města město Starý Plzenec podle ustanovení §
39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Nabízí k prodeji stavební pozemky
v lokalitě „Pod Hřištěm“
parc. č. 343/176, 343/177, 343/178,
343/179, 343/181, 343/182, 343/183,
343/184, 343/185, 345/71, 345/72, 345/73,
345/74, 345/75, 345/76, 345/77, 345/78,
345/79, 345/80, 345/81, 345/82, 345/83,
345/84, 345/85, 345/86, 345/89, 345/90,
351/4

jektu a možnostech zapojení obcí do projektu a souhlasila se zapojením města do
uvedeného projektu;
◘ vzala na vědomí informaci společnosti Dopravní zdravotnictví, a. s. o legislativních změnách na úseku zdravotnictví k
01.04.2012 a její návrh na uzavření nové
smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb, nesouhlasila s uzavřením
předložené smlouvy a uložila tajemníkovi
MěÚ provést poptávku po uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských
služeb s městem u minimálně tří dalších
poskytovatelů a výsledek předložit RM k
rozhodnutí.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás touto cestou informovat
o možnosti využití sociálního poradenství
a pomoci řešení nepříznivé sociální situace
občanů v obci. Toto odborné sociální poradenství poskytují sociální pracovnice Odboru státní sociální péče Magistrátu města
Plzně – Bc. Eva Petrová, tel. 378 033 360,
e-mail: petrová@plzen.eu a Lenka Václavíčková, tel. 37 803 3361, e-mail: vaclavickova@plzen.eu, které poskytnou sociální
poradenství občanovi přímo v jeho bydlišti, případně telefonicky nebo také přímo
na Odboru státní sociální péče Magistrátu
města Plzně na adrese Martinská 2, 306 32
Plzeň.
Bc.Vlasta Doláková

Vítání občánků
O nové občánky ve Starém Plzenci nemáme nouzi. V našem městě se za r. 2011
narodilo 23 chlapců a 32 děvčátek. Slavnostní vítání nových občánků se koná vždy
dvakrát do roka. V sobotu 14. 4. 2012 starostka města Vlasta Doláková slavnostně
přivítala v obřadní síni našeho městského
úřadu mezi nové občánky Starého Plzence
8 chlapců a 12 děvčátek.

Vítání staroplzeneckých občánků
14. 4. 2012.
Foto: Ivana Jánská

v katastrálním území Starý Plzenec
Odůvodnění:
•
Pozemky budou prodány jako celek jednomu zájemci za nejvyšší celkovou
nabídkovou cenu.
•
Zájemce je povinnen vybudovat
veškerou technickou a dopravní infrastrukturu v souladu s platným stavebním
povolením na pozemcích parc.č. 343/75,
345/32, 345/1, 343/186, 143/187, 369/2,
345/38, 345/46 a následně předat městu
Starý Plzenec.
•
Město si vyhrazuje právo se od
zveřejněných podmínek odchýlit.
•
Město si vyhrazuje právo prodloužit lhůtu pro podání nabídek.
•
Město Starý Plzenec si vyhrazuje
právo nevybrat žádného zájemce nebo tento svůj záměr ještě před rozhodnutím zastupitelstva kdykoliv zrušit.

•
Prodej podléhá schválení zastupitelstvem města Starého Plzence.
•
Více informací podá: město Starý
Plzenec, Masarykovo náměstí 121, 1. patro, starostka Bc. Vlasta Doláková (mail:
dolakova@staryplzenec.cz, tel. 377 183
665).
•
Způsob podání nabídek: zájemci předloží nabídku do pátku 18.05.2012
do 14:30 h v uzavřené obálce označené
názvem „LOKALITA POD HŘIŠTĚM
STARÝ PLZENEC“ osobně v podatelně
MěÚ, tj. v kanceláři č. 1 v budově radnice
na Masarykově náměstí čp. 121 ve Starém
Plzenci nebo v kanceláři č. 8 v budově
MěÚ ve Smetanově ulici čp. 932 ve Starém
Plzenci, nebo poštou na adresu Městský
úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332
02 Starý Plzenec.
Bc. Vlasta Doláková, starostka
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MĚSTO STARÝ PLZENEC
IČ: 002 57 257
sídlo městského úřadu: Smetanova 932,
332 02 Starý Plzenec
__________________________________
Rada města Starého Plzence, podle
ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na
základě svého usnesení ze dne 05.04.2012

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce vedoucího organizační složky Útvaru údržby měst na dobu
určitou od 01.07.2012 do 30.06.2013.
Druh práce: řízení a materiálně technické
zabezpečování menšího kolektivu zaměstnanců, zajišťujícího zejména úklid, údržbu
a opravy místních komunikací a úklid a
údržbu hřbitova, veřejných prostranství a
veřejné zeleně ve městě

města Starého Plzence
Platové zařazení: 8. platová třída podle
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Kvalifikační předpoklady uchazečů:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
nebo s výučním listem,
- oprávnění k řízení motorových vozidel
skupiny „B“,
- organizační a řídící schopnosti,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav.
Náležitosti písemných přihlášek uchazečů:
- jméno, příjmení, datum a místo narození,
státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o občana
cizího státu,
- životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadního zaměstnání,
- datum a vlastnoruční podpis.

K přihláškám musí být připojeny doklady:
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, výuční list),
- výpis z Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve
smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Písemné přihlášky do výběrového řízení
včetně nezbytných náležitostí přijímá nejpozději do 15. května 2012: Městský úřad
Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
Město Starý Plzenec si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.
Ve Starém Plzenci 17.04.2012
Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka města Starého Plzence

Místo výkonu práce: převážně na území
- datum a vlastnoruční podpis.

MĚSTO STARÝ PLZENEC
IČ: 002 57 257
sídlo městského úřadu:
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
_________________________________
_

3. Základní umělecké školy Starý Plzenec, IČ: 708 27 184, se sídlem Raisova 2,
332 02 Starý Plzenec
Termín nástupu do funkcí je 01.08.2012 a
předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školy je 6 let.

Rada města Starého Plzence podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje
svým usnesením ze dne 05.04.2012 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zák. č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 3 vyhlášky
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích

Kvalifikační předpoklady uchazečů:
- vzdělání a pedagogická praxe podle
ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
- organizační a řídící schopnosti,
- znalost legislativy škol a příspěvkových
organizací obcí včetně souvisejících předpisů,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav.

konkurzy

Náležitosti písemných přihlášek uchazečů:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého
pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o občana
cizího státu,
- životopis s uvedením údajů o průběhu
dosavadního zaměstnání,
- stručný návrh koncepce dalšího rozvoje
příslušné školy,

na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací
1. Základní školy Starý Plzenec, IČ:
709 24 546, se sídlem Masarykovo náměstí 54, 332 02 Starý Plzenec
2. Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, IČ: 750 06 006, se
sídlem Sedlec 81, 332 02 Starý Plzenec

K přihláškám musí být připojeny doklady:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
- čestné prohlášení osvědčující délku a
časové období vykonávané pedagogické
praxe,
- čestné prohlášení podle ustanovení § 4
odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,
- výpis z Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucí funkce.
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení
ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Písemné přihlášky do konkurzu včetně
nezbytných náležitostí přijímá nejpozději do 15. května 2012:
Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova
932, 332 02 Starý Plzenec
Ve Starém Plzenci 12.04.2012
Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka města Starého Plzence

Radyňské listy - květen 2012

NĚKOLIK INFORMACÍ
K ODPADŮM
Město Starý Plzenec se rozhodlo kvůli
nepořádku ve Smetanově ulici odstranit
kontejner na směsný odpad, který zde byl
přistaven. Původně měl sloužit na likvidaci
odpadů vzniklých na tržišti a náklady měli
hradit sami prodávající. V současné době
zde však trhy neprobíhají a kontejner sloužil převážně k nezákonné likvidaci odpadů
místních podnikatelů.
Všichni naši občané mají popelnice, a
pokud se jim odpady do vlastní nádoby
nevejdou, mohou využít v provozních
hodinách PO + ST od 10 do 18 hodin a v
SO od 8 do 13 hodin sběrný dvůr. Kontejner tedy ve Smetanově ulici nepotřebujeme. Fyzické osoby oprávněné k podnikání
jsou povinny zajistit si samy na své náklady
třídění i likvidaci odpadů. Upozorňujeme,
že podnikatelé budou v naší obci v průběhu
roku kontrolováni současně městským úřadem i inspekcí životního prostředí. Pokud

KDO SE NÁS UJME?
Narodili jsme se před šesti týdny, je nás
pět sourozenců – dvě fenky a tři pejskové.
Jsme veselí a hraví a hledáme hodné páníčky, kteří by nás měli rádi. Jsme kříženci
malých plemen. V případě zájmu kontaktujte odbor životního prostředí : 377 183
651, nebo napište na adresu : saskova@
staryplzenec.cz.
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nebudou schopni doložit likvidaci odpadů
ze svých provozoven, budou pokutováni.
Občany města prosíme o pomoc při
udržování čistoty ve městě. Určitě je i vaším zájmem, aby bylo naše město čisté a
upravené. Pokud tedy uvidíte někoho, kdo
se nedovoleně zbavuje odpadů, upozorněte
ho na nesprávné počínání, nebo zavolejte
policii či odbor životního prostředí - tel.
377 183 651.
Jedna prosba na závěr:
V jarním období všichni doma i na zahradách uklízíme a vše nepotřebné vozíme
do sběrného dvora. Jenže mějme na paměti,
že nejsme ve městě sami a zrovna tak jako
my i ostatní chtějí do sběrného dvora něco
přivézt. Není proto možné ořezat živý plot
kolem veliké zahrady a přivézt plnou korbu nákladního auta větví! Náš sběrný dvůr
má omezené kapacity, proto můžeme od
člověka vzít za jeden provozní den pouze
jeden přívěsní vozík za osobní automobil.
Pravidelní návštěvníci sběrného dvora mi

dají za pravdu, že tam bývá opravdu rušno.
Nikomu by nebylo příjemné, vyslechnout
si, že člověk před vámi zaplnil všechny
kontejnery a že nemohou od vás odpad
převzít. Prosím, buďme k sobě ohleduplní,
pokud se tak budeme chovat všichni, určitě
se nám to v dobrém vrátí…
Za odbor ŽP MěÚ Helena Šašková

Kontejner na směsný odpad ve Smetanově
ulici, který dosud sloužil převážně k nezákonné likvidaci odpadů místních podnikatelů.
Foto: Helena Šašková
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OSLAVY 110. VÝROČÍ POVÝŠENÍ MĚSTYSE PLZENCE (STARÉ PLZNĚ) NA MĚSTO PLZENEC
Kdy: sobota 9. června 2012
Kde: prostranství ve Smetanově ulici ve Starém Plzenci
Na co se můžete těšit:
- Výstava Slovo má Hurvínek
(velká tělocvična sokolovny)
- Tržnice (stánkový prodej místních i přespolních obchodníků)
- Historický průvod městem
- Bohatý kulturní program (divadelní a hudební vystoupení)
- Vyhlášení výsledků soutěže Hurá braši, na Radyni straší!
- Výstava k 110. výročí povýšení městyse Plzence
na město Plzenec ve Staroplzenecké galerii
Původní pozvánka je uložena ve Státním okresním archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích v archivním fondu
města Starý Plzenec.

Občerstvení zajištěno. Vstup na celý program oslav zdarma.
Pořadatel: město Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna

Všichni zájemci a dobrovolníci,
kteří by chtěli podpořit oslavy města
svojí účastí v historickém průvodu městem
v dobovém oblečení (není podmínkou),
jsou vítáni!!
Pro představu uvádíme ukázku dobového oblečení ze začátku
20. století:

Začátkem 20. století se v ženské módě objevuje kostým
s dlouhou zvonovou sukní,
blůzkou a kabátkem, který
symbolizuje
demokratizaci
ženského oblečení. Neodmyslitelnými doplňky byly malé i
rozměrnější klobouky dekorované sušenými květy a ovocem.

Pánská móda nabrala sportovní a praktický ráz. Tvořila
jí košile, vázanka, sako a přilehlé kalhoty. Na sport se začaly nosit pumpky, kalhoty s
vykasanými okraji, které byly
praktické při jízdě na bicyklu.
Na hlavě se poprvé u mužů,
ale i u žen objevily slamáky.
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ KVĚTEN 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
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
St
9.00-12.00 13.00-18.00 hod.
Út, Čt 9.00-12.00 13.00-14.30 hod.
Pá
9.00-12.00 hod.
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 hod.
St
9.00-12.00 13.00-18.00 hod.
Út, Čt 9.00-12.00 13.00-14.00 hod.
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ
Otevřeno pro veřejnost:
Květen SO, NE; 1. 5 a 8. 5.
10.00 – 18.00 hod.
- stálá audiovizuální pohádková expozice
- historická expozice
- výhledové mapy na věžní vyhlídce
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Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo
otevírací dobu po objednání na tel.:
377 183 662, 377 183 659.
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.
9. května 2012 (středa) - vernisáž
Výstava k 110. výročí povýšení městyse
Plzence (Staré Plzně) na město Plzenec
- dobové artefakty, historické listiny,
pohlednice a další zajímavé archiválie.
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Čas: 17.00 hod.
Pořadatel:
město
Starý
Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá do 28. června 2012.
12. května 2012 (sobota)
SIFON
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21.00 hod.

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
– otevřena v sobotu 5. května
od 13.00 do 16.00 hod.
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti
každou první sobotu v měsíci od května
do září 2012 od 13.00 – do 16.00 hod.

15. května 2012 (úterý)
VIII. (závěrečný) koncert 27. sezóny
Kruhu přátel hudby
BAROKNÍ HUDBA
Účinkují: Edita Keglerová – cembalo,
Petr Wagner – viola da gamba,
Ivana Bilej Brouková - zpěv
Místo: kostel Narození P.Marie na Malé

NOC KOSTELŮ SE CHYSTÁ
I VE STARÉM PLZENCI
Naše motto: „Je to noc plná lehkosti, nenucenosti a zároveň i citlivosti a
hloubky“
V letošním roce byl na pátek 1. 6. 2012
stanoven termín pro konání Noci kostelů
nejen v České republice, ale také na Slovensku a Rakousku. A právě v této zemi,
v sousedním Rakousku, v roce 2004 kostelník jednoho vídeňského kostela otevřel
večer svůj kostel, rozžal svíce a nechal znít
meditativní hudbu. Na požádání nabízel

komentovanou prohlídku všech, někdy i
hodně tajemných a běžně málo přístupných míst ve svém chrámu. O rok později se již ve Vídni této akce zúčastnilo více
než 200 kostelů. Postupně se tato zajímavá
myšlenka rozšířila do většiny velkých měst
a posléze i celého Rakouska. V roce 2009
se Noc kostelů konala poprvé také v několika místech České republiky a v loňském
roce se již u nás do tohoto projektu zapojilo celkem 939 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky více než
5 000 programů. O mimořádném zájmu
veřejnosti o program Noci kostelů svědčí
i více než 300 000 návštěvnických vstupů
zaznamenaných během večera a noci. Také
letos budou moci návštěvníci ve stovkách
otevřených kostelů poznávat a obdivovat
duchovní a umělecké skvosty křesťanství,
které nejsou pouze výrazem minulosti, ale
i živé přítomnosti. O tom svědčí bohatý
kulturně-duchovní program, v němž opět
nebudou chybět koncerty, komentované
prohlídky, workshopy nebo divadelní před-

Straně
Čas: 18.00 hod.
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 80 Kč, děti od 6 do 15
let a studenti 50 Kč (prodej vstupenek na
místě před koncertem
26. května 2012 (sobota)
GALLILEO
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21.00 hod.
26. května 2012 (sobota)
Staročeské máje
Místo: areál SDH Sedlec
Pořadatel: SDH Sedlec
--------------------------------------------------1. června 2012 (pátek)
NOC KOSTELŮ
Místo: Kostel Narození Panny Marie na
Malé Straně ve St. Plzenci
Čas: 18.00 – 24.00 hod.
Pořadatel: Římskokatolická farnost ve
Starém Plzenci
9. června 2012 (sobota)
Oslavy 110. výročí povýšení městyse
Plzence na město
Místo: prostranství ve Smetanově ulici ve
St. Plzenci
Čas: 13.00 – 21.00 hod.

stavení, možnost nahlédnout do kostelních
sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii,
nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co
bylo inspirací pro stavitele křesťanských
chrámů.
Také u nás ve Starém Plzenci budeme
mít možnost letos poprvé zúčastnit se tohoto projektu. V netradiční den, tedy v pátek, nás pozve dál kostel Narození Panny
Marie na Malé Straně. Tento chrám, kudy,
jak sami poznáte, skutečně kráčela historie,
je opravdu výjimečný. Přesto většina obyvatel našeho města ještě neměla možnost
toto místo navštívit a tak doufáme, že využijí této příležitosti seznámit se kulturním
dědictvím i zajímavým programem. Vzhledem k tomu, že 1. červen je zároveň také
Pokračování na str. 8
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Pokračování ze str. 7
Dnem dětí, bude celý program doprovázet soutěž pro děti. Chrámové varhany
nejprve doprovodí malé umělce ze Základní umělecké školy, kteří předvedou svoje
hudební dovednosti. Ve chvíli, kdy v běžný
den děti usedají k televizi, aby shlédly tradiční Večerníček, začne přímo v kostele divadelní představení místního ochotnického
souboru, které je svým osobitým humorem
seznámí s legendou o stavbě staroplzeneckého kostela. Další částí programu bude
vernisáž fotografií doprovázená instrumentální kytarou a následovat bude čtení ze
staroplzeneckých legend. Učednické zpívání při svíčkách-stejně tak jako před staletími a svědectví jednoho z dvanácti, zakončí hlavní program večera a vlastně už i
noci. Ta bude však dále pokračovat na farní
zahradě při zpívání u táboráku spojeným s
degustací speciálních mešních a košer vín.
Celý program je pro návštěvníky při-

praven zdarma, zároveň však bude probíhat benefiční sbírka na podporu dostavby
místních unikátních varhan a budeme rádi,
pokud ji spolu s námi podpoříte. Všechny
informace o Noci kostelů můžete sledovat
na webových stránkách www.nockostelu.cz.
Za přípravný tým Vás srdečně zve
Josef Švéda

ZE STAROPLZENECKÉ
KRONIKY (VÁCLAV BASL):
STARÝ PLZENEC
V 1. POL. 19. STOLETÍ

C. k. daně odváděny byly důchodnímu
ve Šťáhlavech a činily roku 1814 za celý
rok 134 zl 38 kr, na kasárny, strážnici, kancelář a ordonance pro vojsko odvedeno 204
zl 23 kr.
Rychtář užíval tehdy pole pode jménem
rychtářské či deputátní, které vynášelo mu
kolem 70 zl.
V současné době setkáváme se častěji s
tím, že vypláceno bylo panu faráři (v tehdejší době Maxmiliánovi Prtákovi) za konání mší svatých 5 zl 30 kr.
Roku 1816 tehdejší držitel panství šťáhlavského hrabě Vojtěch z Černína před
smrtí svou ustanovil hlavním svým dědicem svého synovce Kristiána, hraběte z
Waldštýnů a na Hradišti Mnichovém.
Na začátku roku 1817 postavila obec
novou kašnu, na níž náklad obnášel as
2.000 zl.
Dne 9. června téhož léta 1817 požádán
byl za druhého konšela Martin Hruška, kterýž touto dobou stává se zároveň početvedoucím a vykonává svědomitě práce své až
do roku 1858, maje za to z počátku 20 zl
roční odměny.
Během léta 1820 byla vystavena obecní cihelna a v téže asi době postaven nový
dřevěný most přes řeku Úslavu. Roku téhož shledáváme stav jmění obecního 5.118
zl 34 ½ kr, na dluzích 5.110 zl 26 ½ kr.
V následujícím roce zakoupena byla železná obecní kasa, která se u obecního úřadu dosud chová, od zámečníka tehdejšího
Fodrmaiera za 111 zl.
Také odkoupeno bylo místo na „obecní

Od roku 1806 svěřeno bylo vedení knih
početvedoucímu Josefu Keslovi, který
spravoval a vedl to až do roku 1820 spolu s
tehdejším rychtářem Matějem Šmolíkem a
za své práce brali, jakož i tehdejší dva konšelé František Císař a Frant. Burda, každý
po 20 zl roční odměny.
V následujících létech asi na počátku
roku 1811 pokusili se Plzenečtí o dobytí bývalých svých práv a vyslali zvláštní
deputaci ku císaři do Vídně; podali prý na
vrchnost žalobu; chtěli své obecní pozemky u kříže letkovského a zároveň žádali potvrzení svých práv, avšak nedosáhli ničeho. Všechna privilegia byla prý vrácena v
té při vrchnosti a ta, majíc prostředek proti
obyvatelstvu, nejspíše je zničila a nebo
jsou snad uloženy v archivu Černínském.
Téhož času 1808-1813-1814 muselo
se poskytnouti mnoho přípřeží vojsku do
všech končin tehdy zubožené vlasti naší,
neboť vedena byla válka. Dne 24. listopadu r. 1813 připomíná se, že tábořilo prý zde
ruské vojsko.
V době této vedl obecní účty vždy jeden
konšel, jenž jmenován byl od rychtáře početvedoucím, který staral se jen o uvedené
již počty obecní, kdežto ostatní práce, jako
sepisování protokolů dražebních, vykonával vždycky vrchností ustanovený úředník,
který byl zvláště placen.

Program :
18:00 – 18:05
Zvonění staroplzeneckých zvonů - Zahájení před kostelem
18:05 – 18:15
Přivítání,
zahajovací slovo, představení programu, zahájení
celovečerní soutěže pro děti, představení
jednotlivých zastavení v kostele pro plnění
jednoduchých úkolů
18:15 – 18:45
Děti a varhany – první
část koncertu ZUŠ Starý Plzenec
18:45 – 19:15
Legenda o sv. Vojtěchu
aneb Jak jsme si v Plzenci kostel postavili – divadelní představení nejen pro děti.

Účinkuje místní divadelní spolek „KONIVADLO“ od Skalky
19:15 – 19:45
„Kam čert nemůže“ komentovaná prohlídka kostela spojená s
historií
19:45 – 20:00
Prostor pro individuální
prohlídku kostela
20:00 – 20:30 Děti a varhany – druhá část
koncertu ZUŠ Starý Plzenec
20:30 – 21:00
Vernisáž pražského fotografa Karla Koutského za kytarového
doprovodu Petra Fremra
21:00 – 21:30
Čtení z dávných staroplzeneckých legend
21:30 – 21:50
Povídání o šestém pádu
a svědectví jednoho z dvanácti – učednické zpívání při svíčkách
21:50 – 22:00 Závěrečné slovo pana faráře
22:00 – 24:00
Zpívání u táboráku na
farní zahradě spojené s degustací mešních, košer a jiných vín

špýchar“ (což musel být dům, v němž bydlí podstarší Reiser), kterýž sám pan vrchní Jablonko smluvil a koupil od Vavřince
Kuncitera na obecní konto za 220 zl. V
roce 1822 a následujícím byl pak špýchar
vystaven a v účtech shledáváme, že celkové vydání naň činilo as kolem 3.500 zl.
Roku 1823 stává se v Plzenci farářem
Ondřej Piller. Dne 16. června roku 1826 byl
od vrchního úřadu ustanoven nový rychtář,
totiž František Císař, čísl 56, kterýž jak
přesně se dovídáme ze starých zápisků bral
20 zl roč. služného, dále obdržel od obce v
užívání jedno pole na Klíně pod 4 strychy,
2 louky, a sice jednu pod strání Pabijánku a
jednu proti ní přes řeku. O jeho povinnosti mluví se taktéž, pročež zmínime se o ní,
neboť jest: „Jen císařské, vrchnostenské a
obecní věci řídit, císařské a vrchnostenské
platy vybírat a odvádět. Obecní příjmy a
vydání jen svým podpisem stvrzovat, pak
peníze do kasy přijímat a jedním klíčem
zavřít a za takové stát.“
Téhož dne ustanoven za prvního konšela František Burda, čís. 73, s 20 zl roční odměny. I o jeho povinnosti se tu dovídáme,
která jest „v císařských, vrchnostenských
a obecních povinnostech rychtáři pomáhat“. Druhým konšelem ustanoven opětně
Martin Hruška z čís. 28, kterýž byl zároveň početvedoucím. Povinnosti jeho byly
“ve věcech císařských, vrchnostenských a
obecních rychtáře a prvního konšela zastávat, peníze od lidu vybírat, do knih zanášet
a bez rychtáře a prvního konšela samostat
pokračování na str. 9
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pokračování ze str. 8
ně žádné vydání nedělat.“ Za to béře jako
konšel 20 zl roč. odměny, za ostatní pak
práce účetnické 30 zl, celkem tedy 50 zl
ročně.
Roku 1828 byla stará kašna zbourána
a nově postavena. Téhož roku oddělila se
obec Plzenecká s kontribučenským (obilním) fondem od 23 obcí panství ‚Šťáhlavského a spravovala se zvlášť.
Při slavnosti, z toho vzniklé, jak z účtů
se dovídáme, vydáno bylo jen na pivo 30 zl
z obecních peněz.
V následujícím roce zakoupena byla
obcí stříkačka za 950 zl od jakéhosi Zvonaře.
V té době dočítáme se vždy, že bylo
zvykem při licitírování kupovati pivo za
obecní peníze.
Také porodní babička placena byla od
obce. V roce 1832 zakoupeny byly c. k.
Métalique obligace za 3.000 zl v Plzni.
Dne 8. června téhož roku vypukla v zdejší
obci a okolí cholera, kteráž mnoho životů
vyžádala si za oběť. Roku 1834 vypukl na
Malé Straně veliký požár, který schvátil,
přes úsilovné hašení, 11 čísel.
8. dubna nastolen na stolec rychtářský

opětně Matěj Šmolík. Toho času byl v Plzenci děkanem Frant. Pištěk.
Toho času prodávány byly cihly domácím občanům tisíc po 11 zl, cizím po 16
zl, tašky pro domácí za 12 zl. Čistý výnos
z cihelného materiálu obnáší roku1835 as
59 zl 24 kr.
Roku 1836 shledáváme, že zvýšeno
bylo služné zdejšímu rychtáři z 20 zl na 50
zl, též i prvnímu konšelu Burdovi vypláceno 50 zl roční odměny a druhému konšelu
Martinovi Hruškovi, co početvedoucímu
zvýšeno služné na 200 zl. Z pamětihodných věcí připomenouti sluší též, že obecní
kasa nalézala se v tehdejší obě vždy v bytu
rychtářově.
Téže doby byl učitelem v Plzenci Josef
John. Za něho odškolena byla nepochybně
Lhůta, zato ale přiškoleny byly obce Letkov a Koterov. Alespoň tak souditi lze dle
toho, že kdežto v předešlých fasích udán
byl počet školních dítek z Plzence, Sedlce
a Lhůty, udán jest nyní z Plzence, Sedlce.
Letkova a Koterova.
Též musela býti času toho škola dvoutřídní již, neboť se z příjmů učitelových 12
zl na čištění dvou školních světnic odráží.
Za léta 1840 stal se učitelem v Plzenci

Jan Šuchman, rodem z Plzence, a farářem
Josef Jezbera.
V následujících rocích 1843 a 1844 počíná obec Plzenecká stavěti a zaváděti kanalisaci, na níž obětováno kolem 3.000 zl.
Kdežto až do roku 1843 jest stále rychtářem Matěj Šmolík, počíná v prosinci téhož roku vláda rychtáře Vojtěcha Císaře,
kdežto oba konšelé zůstali titíž. V témže
čase jest zdejším farářem J. Jonáš, kterýž
jest zároveň approbantem, jemuž za vykonávání mší svatých, jak v účtech nalézáme,
platí se 6 zl ročně.
Z dekretu veleslavného gubernia ze dne
19. července 1945 čís. 43,562 se dovídáme
určitě, že r. 1845 byl Plzenec povýšen na
městys, a také jej v účtech z téhož roku pod
položkou „Právní outraty, taxy a štemple“
nacházíme: „Dvorní kanceláři taxa za městys Plzenec a jarmarky 132 zl 58 kr. (Nespadá tedy povýšení Plzence za městys, jak
jiní i sám prof.Strnad tvrdí, do roku 18461848.)
Dále sluší podotknouti, že téhož roku
byla v Plzenci veliká povodeň, která veliké
spousty a škody v celém okolí učinila.

RADOUŠOVÉ A HONZA
S KOLOMAZÍ

Vůz zase rychle popojel a zlomila se špice
v kole. „Takhle to dál nepůjde, radši mlč,“
rozzlobil se na čeledína mlynář. Šel do
mlýna, přivezl si jiný vůz a tak se dostali
domů.
Není prý to mnoho let, co byl u Šťáhlav
v zemi nalezen poslední Radouš. Měl prý
hlavu opičí a kůži jako medvědí srst.1)
(vyprávění žačky obecné školy Marie
Pelikánové zapsal J. Schiebl a mírně upravila Anna Velichová)
Poznámky:
ad1) Zmínka o vykopání posledního
Radouše může být ohlasem na vykopávky
zahradníka zámku Kozel a zároveň amatérského archeologa F. X. France (18381910), který prozkoumával pravěká mohylová pohřebiště a sídliště kolem řeky
Úslavy. Roku 1878 prokopal svoji první

mohylu u šťáhlavické myslivny Hájek.
(podrobněji o tomto zakladatel moderní
archeologie pravěku – viz Sklenář, J.: Archeologie a pohanský věk, Academia Praha
2000)

tedy konstatovat, že v našem městě existovala škola již konce šestnáctého století.
Školní budova tehdy stála někde poblíž
kostela. Přesně určit to neumíme. Je velmi
pravděpodobné, že stála někde poblíž č.p.
23.
Prvním známým učitelem na této škole
byl rektor Baltazar. Jeho jméno známe díky
zápisu ve Smolné knize města Rokycan. V
tomto zápisu z roku 1599 je zapsána krádež Jana Mozolína ve škole staroplzeňské.
Kradl zde dvakrát, poprvé kožený kabát
bez rukávů, vobojek kmentový a podušku,
podruhé pak peníze v pytlíčku sešitém ze
skopové kůže – celkem 2 kopy a 40 grošů.
To vše ukradl rektorovi jménem Baltazar.

Také je zde zapsáno, že Jan do školy vlezl
oknem nad schody.
Jméno dalšího učitele známe až o padesát let později. Tím byl Joanes Zmítal,
uvedený v Soupisu poddaných podle víry v
roce 1651 spolu s manželkou Zuzanou jako
obyvatelé na faře.
Ke škole plzenecké byly přiškoleny od
počátku obce Sedlec a Lhůta.
Další vývoj školy:
V roce 1708 se uvádí kantor Karel Ferdinand Fojta s manželkou Markétou a v
roce 1720 pak kantor Špilar. Z jeho rodu
pocházel i malíř Chodska Jaroslav Špilar.
Podrobnější zpráva je z roku 1737.
Pokračování na str. 10

Zřícenina hradu Radyně dostala své
jméno proto, že se její majitel bál přepadení loupeživých rytířů, a proto si vzal na
hlídání ušaté, nestvůrné, ale dobrosrdečné
Radouše. Když se hrad zřítil a jeho majitel
se odstěhoval, dobří Radoušové tam poustevničili a ve zříceninách měli svůj útulek.
Povídá se, že na hradě je zaklet Honza
s kolomazí.
Jednou prý jel mlynář s čeledínem do
lesa k Radyni pro klestí. Když jeli zpátky,
čeledín zvolal směrem k hradu: „Honzo,
pojď sem s kolomazí!“ Jen to řekl, vůz
rychle popojel a zlomila se oj. Tu jakžtakž
spravili, ale ujeli kousek cesty a čeledín
zase zavolal: „Honzo, mně se špatně jede!“

STŘÍPKY Z HISTORIE MĚSTA
– OBČASNÍK
(díl devátý)
Škola a její historie – díl 1.
Škola vždy byla velmi důležitou a významnou institucí v obci. Říkávalo se kdysi s jistou nadsázkou, že obec, která nemá
vlastní školu, vlastně neexistuje. Pokud
bychom se s tímto výrokem ztotožnili, pak
můžeme být klidní, naše obec existuje již
velmi dlouho.
V roce 1574 byl ustanoven pro obec
Stará Plzeň první farář a založena farnost a
někdy brzy potom, možná i souběžně s tím,
vznikla ve Staré Plzni farní škola. Můžeme

Hrad Radyně na jedné z historických pohlednic.
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Je to dekret pro Františka Berku, „jenž od
milostivé vrchnosti a důstojného p. faráře
dosazen byl za kantora, varhaníka a kostelníka na školu v Plzenci“. V dekretu se pak
píše: „Týž se zavazuje dítky čtení a psaní v
české řeči vyučovati, za čež obdržeti má od
p. faráře každou neděli a svátek oběd aneb

místo toho 9 zlatých a 20 krejcarů.“ Dále
se vypočítává, kolik má dostat při každém
církevním úkonu a jaké naturálie má obdržeti od přifařených obcí včetně plzenecké.
Podle tohoto dekretu má jmenovaný kantor
také přes zimu dostat od každého dítěte náruč dříví.
Další zprávu o škole máme z roku 1764

o kantoru Augustinu Knedlíčkovi, který
mimo obvyklých příjmů dostával též 3 zlaté za vyučování chudých žáků, „kteří jen v
zimě školu navštěvují, v létě ale dobytek
pasou“. V té době platily děti týdně 1–2
krejcary.

VZPOMÍNÁNÍ DŘÍVE
NAROZENÝCH

jetím posádky Američany. Pohřbili ho pod
vysokou borovicí. S touto informací přijela
dcera do Plzence. Chtěla najít nejen místo
otcova posledního odpočinku, ale dozvědět
se i bližší okolnosti jeho smrti. Poradil jsem
jí, aby napsala dopis na vojenský válečný
archiv v Berlíně, kde jsou soustředěny válečné deníky všech posádek. Tam by se dozvěděla pravdu, pokud nebyl deník zničen.
Díky mé radě vypátrala pravdivou historii.
Její otec už měl zřejmě dost války, chtěl
domů, hranice byla blízko. Domluvil se s
někým v Letkově, kdo mu daroval civilní
šaty. Jeho úmysl byl prozrazen a on zaplatil
za chystanou dezerci. Nebyl zabit ani Čechy, ani Američany, ale německou kulkou.
Od pana Fryhaufa z Letkova jsem zjistil
nejen dárce šatů, ale i místo, kam Němci
dezertéra zahrabali. Vykopali mělký hrob
u Letkovského lomu v blízkosti vysokých

borovic. Kolem hrobu vedla cesta školáků,
kteří tehdy navštěvovali školu v Plzenci.
Místo obcházeli velkým obloukem -hrozně
dlouho to tom puchlo.
Paní Fuseder toto místo s námi s dojetím
navštívila. Hrob našla skoro po 50 letech.
Její otec byl v r. 1945 naším nepřítelem, ale
já jsem s lidským porozuměním chápal její
prosbu.
Čí to byla vina, že se milióny vojáků,
žen a dětí staly obětí válečného šílenství!?
Jaroslav Hrubý, člen OSHR

Jak jsem pomohl objevit hrob německého vojáka z r. 1945.
V r. 1993 za mnou přišli manželé Vondráčkovi a představili mně paní Fuseder-Neumann z jedné obce v okolí Chamu.
Tato Němka hledala hrob svého otce, vojáka Wermachtu, údajně pohřbeného v dubnu
1945 v okolí Letkova. Společně s matkou
pátrala po několik let po osudu svého otce.
Nejprve se dozvěděla, že posádka, kde otec
sloužil, přešla do amerického zajetí. Mezi
zajatci však nebyl. Později se po zveřejnění příběhu v německém tisku ozval dceři
otcův vojenský kamarád. Znal celou historii, ovšem s ohledem na pozůstalé ji změnil. Potvrdil, že Neumann byl zastřelen při
průzkumné akci u Letkova, těsně před za-

ZŠ Starý Plzenec
ÚSPĚCH DÍVEK V KOŠÍKOVÉ
6. 3. 2012 se vybrané dívky 6. a 7. třídy
zúčastnily v Plzni na 10. ZŠ okresního kola
v košíkové. Celkem se dostavilo 6 družstev
z plzeňských škol. Hrálo se spravedlivým
systémem „každý s každým“.
Celé dopoledne se nám dařilo, všechny
soupeřky jsme svojí bojovností a chutí vyhrávat dokázaly porazit. Na závěr nás čekal
favorit celého turnaje, 25. ZŠ Chválenická,
která má sportovní basketbalové třídy a 5
hodin tělesné výchovy týdně. Celý zápas

Poznámka redakce:
Článek „Sokolská výprava do Tater“ (RL
4/2012) měl u čtenářů velký ohlas a do
redakce nám došla řada reakcí. Z důvodu
nedostatku místa budeme příspěvky uveřejňovat v dalších číslech.

byl víc než vyrovnaný, až v závěru se projevila zkušenost soupeřek a my jsme těsně
prohrály 8:12.
Škoda, že nám unikl postup do krajského finále. Po zásluze jsme obsadily 2.
místo a přivezly do školy krásný pohár.
ZŠ Starý Plzenec reprezentovaly tyto
dívky: Svobodová, Kozáková, Rákosníková, Hajsová, Vlachová, Mahdalíková,
P. Černá, Šeflová, Kopcová, Hlinková,
Haberová, Smičková. Vedoucí družstva
je pí učitelka Holoubková.
Karolína Svobodová, 7.A
Družstvo košíkářek.

Foto archiv

VYBÍJENÁ – PREVENTAN CUP
V úterý 3.4. uspořádala z pověření
Okresní rady AŠSK v Plzni ZŠ Starý Plzenec okrskové kolo ve vybíjené Preventan
Cup. Vypsána byla kategorie smíšená pro
žáky I. stupně ZŠ.
Za krásného jarního počasí bylo možné
turnaj odehrát na venkovním hřišti sokolovny. Přihlásilo se 7 desetičlenných družstev. Hrálo se systémem „každý s každým“
na čas 2 x 7 minut. Rozhodující byl počet
vybitých hráčů.
Všechna družstva hrála s obrovskou

Svatopluk Mareš

Jedno z plzeneckých družstev v zápalu
boje.
Foto: Mgr. Irena Holoubková

chutí, nasazením a bojovností. Škoda, že
do okresního finále v Plzni mohl postoupit jen vítěz. Družstva na 1.-4. místě byla
vyrovnaná a do Plzně by si zasloužila postoupit všechna.
Výsledky:
1. ZŠ Tymákov 6 bodů
2. ZŠ Sedlec „A“ 5 bodů
3. ZŠ Starý Plzenec „A“ 4 body
4. ZŠ Šťáhlavy 3 body
5. ZŠ Starý Plzenec „B“ 2 body
6. ZŠ Starý Plzenec „C“ 1.bod
7. ZŠ Sedlec „B“ 0 bodů

Radyňské listy - květen 2012
ZŠ Starý Plzenec

Strana 11
ZŠ Starý Plzenec
VELKÝ ÚSPĚCH
V DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDĚ

NOC S ANDERSENEM
Naše třída se 30. 3. večer přeměnila na
kouzelný pohádkový svět. Prvňáčci v něm
putovali celý večer se zvířátky, otevírali
kouzelným klíčkem říši pohádek a soutěžili v družstvech. Všichni bez dechu poslouchali pohádky a každý si odnesl vlastnoručně vyrobený strom pohádkovník. Nakonec
přišel i hodný čaroděj Mordydy, který jim
předal kouzelný klíček k pohádkám a jednu jim přečetl na dobrou noc. Ráno děti
vstávaly opět s pohádkou. Pochutnaly si
na dobrotách od maminek a kouzlo pomalu
mizelo. Zase jsme se ocitli ve školní třídě
a za dveřmi přešlapovali nedočkaví rodiče.
Foto a text Mgr. Alena Morgensternová

MŠ Sedlec
Začátkem
dubna jsme navštívili
písničkový
pořad
„Hodina zpívání ve
zvěřinci“ autorské
dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
Za klavírního doprovodu autora hudby
jsme si všichni společně zazpívali písničky ze známých
pohádek Ať žijí duchové, Princové jsou
na draka, S čerty nejsou žerty, Lotrando a
Zubejda, Tři veteráni… Hodina zpěvu byla
ozvláštněna také zvukovými minitesty, kdy
děti podle krátkých ukázek rozeznávaly různá zvířata a mohly o nich něco zajímavého
povědět. Pořad byl zakončen nejznámější
písničkou Není nutno.
Text a foto: Lenka Václavovičová

Ve středu 1. února se v Plzni konalo
okresní kolo dějepisné olympiády na téma
„V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k
nezaplacení“.
Z naší školy se ho zúčastnila žákyně 9.
B Dáša Dolíhalová. Úkoly byly velmi náročné, a proto 2. místo, které získala, je velmi cenné. Zároveň postoupila do krajského
kola, které proběhlo 12. dubna v Krajském
centru vzdělávání a jazykové školy v Plzni.
27 účastníků základních škol a gymnázií se
hodně zapotilo, protože otázky vědomostního testu byly nejobtížnější za několik posledních let, jak uvedla předsedkyně poroty

ZŠ Starý Plzenec
VÍTĚZSTVÍ V OKRESNÍM
KOLE ODBÍJENÉ

I v takový den jako je pátek třináctého
se naše škola zúčastnila turnaje v odbíjené,
který se konal na Bolevecké ZŠ. Vyrazili
jsme již brzy ráno, neboť jsme chtěli na
turnaj dorazit s předstihem a seznámit se
s terénem. Po rozhodnutí hlavního trenéra
pana učitele Trojance jsme se rozdělili do
družstva A, jehož kapitánem se stal P. Brejcha, a B s kapitánem T. Dvorským. Trenérem družstva B se stal J. Pelíšek, který
se své nové role ujal s viditelnou radostí.
První utkání sehrála naše družstva proti
sobě a B tým i přes značnou snahu trenéra prohrál. Poté turnaj pokračoval dalšími
zápasy a vyvrcholil až utkáním mezi favority, a to Starým Plzencem a Bolevcem. Už
od začátku bylo utkání velmi vyhecované

Přehlídka masek na karnevalu.

MŠ Starý Plzenec
KARNEVAL A VELIKONOCE
V PÁTÉ TŘÍDĚ
MŠ STARÝ PLZENEC

Hurá, máme karneval! Poslední únorový den se v páté třídě MŠ tančilo a soutěžilo o sto šest. Měli jsme karneval. Všechny
děti i paní učitelky se dostavily v maskách.
V krásných šatech tu tančily princezny a
víly, kuchařky, skřítkové a jiné pohádkové

bytosti. Následovala promenáda masek a
různé soutěže. Přišli nás také navštívit kamarádi z 2.A s paní učitelkou Mgr. Marcelou Bardounovou. Všichni druháci měli
masky zvířat a krásně si s námi zatančili.
Přinesli nám i sladkou pozornost. Děkujeme za návštěvu! Zábavu jsme zakončili
bohatou tombolou. Byl to další krásný den
v naší MŠ.
Velikonoční týden jsme si opravdu užívali. Učili jsme se plést pomlázky, bar-

pí H. Východská.
Dáša se připravovala pečlivě a
poctivě prostudovala všechnu doporučenou literaturu. To se určitě
vyplatilo, neboť
v této silné konkurenci obsadila Úspěšná
krásné 8. místo. Dáša Dolíhalová.
Být osmá nejlepFoto archiv
ší v celém Plzeňském kraji je jistě nádherný výsledek! Jako
odměnu získala prázdninový pobyt v odborném kempu společenskovědních oborů
pro talentované žáky.
Blahopřejeme!
a i přes první neúspěchy se nám podařilo
zvítězit, a vyhrát tak okresní přebor v odbíjené. Po oslavách a slavnostním vyhlášení
jsme se s dobrou náladou vydali na vydatný oběd do McDonaldu, na který jsme se
moc těšili. Všechny nás mrzí, že se v odbíjené nehraje krajské kolo…
Michal Bláha, 9.A

Vítězné družstvo - zleva stojí D. Šafařík,
B. Bernard, M. Lejsek a D. Dočekal, klečí
P. Hejl, P. Brejcha a V. Diviš. Foto archiv

Foto: Jana Mlejnková
vit kraslice, vyrábět ze sochařské hlíny a
spoustu jiných tradičních velikonočních
činností. 4. dubna nás navštívila maminka
Mgr. L. Brnková. Upekla pro děti voňavé
linecké hnětýnky, které jsme ochutnali.
Mňam! Děti si své výrobky odnesly domů.
Mamince Mgr. L. Brnkové za zpříjemnění
velikonočního týdne a za sladkou dobrotu
ještě jednou děkujeme!
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová
a Drahoslava Krupařová
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INFORMACE O AKCÍCH
ZUŠ STARÝ PLZENEC
V KVĚTNU A ČERVNU 2012
Připravovaná vystoupení, koncerty a
výstavy ZUŠ Starý Plzenec:
úterý 15. 5. Koncert žáků ZUŠ v Nezvěsticích. DKS v 17 hodin
středa 16. 5. Koncert žáků ZUŠ ve Starém Plzenci. Sálek ZUŠ v 16.30 hodin
čtvrtek 24. 5. Koncert žáků studia pro
dospělé. Sálek ZUŠ v 17 hodin
sobota 26. 5. 20. ročník soutěže nejmenších houslistů „Plzenecké housličky“
celodenní program v sále Lidového domu
ve Starém Plzeneci
pátek 1. 6. Varhanní dílna žáků ZUŠ v
rámci noci kostelů kostel Narození Panny
Marie ve Starém Plzenci v 18–20 hodin

neděle 3. 6. Společný koncert ZUŠ jižního Plzeňska výstavní síň Masné krámy
v Plzni v 10.30 hodin
čtvrtek 7. 6. Koncert žáků ZUŠ ve Starém Plzenci. Obřadní síň radnice v 16.30
hodin
sobota 9. 6. Vystoupení souborů a kapel
ZUŠ v rámci oslav 110. výročí povýšení
Starého Plzence na město
neděle 10. 6. Vystoupení souboru L’estro
arco v rámci „Pocty G. F. Händelovi“ při
dalším benefičním koncertu pro staroplzenecké varhany kostel Narození Panny
Marie ve Starém Plzenci v 18 hodin
čtvrtek 14. 6. Komponovaný pořad lidového souboru Úslaváček a kapel ZUŠ
Lidový dům ve Starém Plzenci v 17 hodin
čtvrtek 14. 6. Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ Spálené Poříčí

odpoledne
úterý 19. 6. První koncert absolventů
ZUŠ ve Starém Plzenci. Obřadní síň
radnice v 18 hodin
pondělí 25. 6. Koncert žáků ZUŠ v Nezvěsticích. Kostel v 17 hodin
středa 27. 6. Druhý koncert absolventů
ZUŠ ve Starém Plzenci. Obřadní síň
radnice v 18 hodin
Ročníkové zkoušky v ZUŠ Starý Plzenec se uskuteční v týdnu od 4. do 8.
června 2012 v odpoledních hodinách v
sídle školy ve Starém Plzenci.
Přijímání nových žáků do ZUŠ Starý Plzenec proběhne ve dnech 11. až 22.
června 2012 v odpoledních hodinách v
sídle školy i na pobočkách v Nezvěsticích
a Spáleném Poříčí.

ZŠ Sedlec
VYNÁŠENÍ SMTRKY
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde
jsi…
Letošní jaro nám přichystalo již několik
nádherných, skoro letních dní. I když se
mohlo zdát, že zima již svou letošní bitvu
prohrála na plné čáře, neponechali jsme
nic náhodě a pro jistotu jsme se s ní, dle
našich tradic, dne 26.3. rozloučili. Děti
odnesly připravené smrtky k řece a za recitace několika lidových říkadel je vhodily
do Úslavy.
Po návratu na školní zahradu jsme měli
pro děti připravené další úkoly spojené s
pozorováním a ochranou přírody.

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Od 2. do 4. dubna proběhly na naší
škole tvořivé dílny, při kterých si děti
mohly vyzkoušet několik způsobů zdobení
vajíček, pletení pomlázky, výrobu velikonočního přání nebo ozdobné závěsné

ZŠ Starý Plzenec
VÝLET
DO MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
18. dubna 2012 jely třídy 2. A, 3. A,
4. A a 5. B do Mariánských Lázní. Navštívili jsme Boheminium a kolonády.
V Boheminiu jsme viděli zmenšeniny
různých českých historických památek,
mezi nimi byl například Karlštejn, Ještěd
i s jezdící lanovkou, Červená Lhota, Poledník …. Nejvíce nás ale zajímal přemyslovský hrad Plzeň. Při výtvarné výchově
budeme hrad Plzeň kreslit.

Sedlecké děti při podpoře svého fotbalového týmu.
dekorace.
Samozřejmě nechybělo ani pečení jidášů, mazanců a beránka.

NOVÁ STOLNÍ HRA
Naše škola se letos přihlásila do projektu o zdravé výživě. V rámci tohoto projek-

Foto: archiv

tu sehrály děti mezi sebou několik partií
této nové stolní hry. Cílem je sice vyhrát
co nejvíce peněz, ale mnohem cennější
jsou informace o zdravém životním stylu,
které děti během cesty získávají.
Vítězové jednotlivých ročníků postoupili plzeňského finále.
Hana Nekolová

V Boheminiu byly
také kolonády, které
jsme pak osobně navštívili. Na kolonádě
jsme mohli ochutnat
Křížový pramen.
Výlet se nám moc
líbil.
Š. Dvořáková
a B. Šlaisová, 4.A

Naše skupina se staroplzeneckou rotundou v pozadí.
Foto archiv
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MŠ Starý Plzenec

SKAUTSKÝ PLES

Jede, jede, mašinka …. Ano, přesně tak.
Kde se vzala, tu se vzala mašinka, ne ledajaká, ale kouzelná. Ta kouzelná ekomašinka, říkajíc si Tomáš, zavítala za dětmi
do staroplzenecké školky při projektovém
týdnu zaměřeného na ekologii a recyklaci odpadu. Celá ufuněná povyprávěla, jak
brouzdá křížem krážem světem plného
odpadu a nepořádku se svými barevnými
vagonky, a jak je již unavená z toho uklízení po nepořádných lidech. Dětem bylo
mašinky líto, a tak se spolu domluvily, že
by si mohly vzájemně pomoci. Mašinka
děti naučila, jak se správně třídí a recykluje
odpad, a děti naoplátku mašince pomohly
okolní prostředí od něj vyčistit. A protože
se to opravdu povedlo, nezbývalo už nic
jiného, než malováním na školkový plot
oslavit Den Země, a završit tak týdenní
projekt.
Jana Sotonová. Foto: archiv

RODINNÉ CENTRUM
DRÁČEK INFORMUJE
Jarní dny jsou v plném proudu. Okolo
nás můžeme pozorovat zelenající se a rozkvétající přírodu. Všechno kolem nabírá na
kráse a síle. S přicházejícím jarem nabírají
na síle i akce a programy, do kterých se RC
Dráček aktivně zapojuje nebo které přímo
organizuje a pořádá.
Již v minulém čísle Radyňských listů jsme Vás informovali o tom, že se RC
Dráček zapojil do dobročinné akce „Mámy
pro mámy“. Na webových stránkách centra
www.rcdracek.cz můžete sledovat zájem
veřejnosti pomoci dobré věci. Jsme za to
skutečně rádi a doufáme, že lidí, kteří chtějí pomoci matkám a jejich nedonošeným
miminkům, bude jen přibývat. Všem, kteří
se již do akce zapojili a své výrobky předali
RC Dráček, bychom chtěli poděkovat.

23. března se v plzeňské Alfě konal 20.
skautský „květinový“ ples. Zúčastnila se
ho většina našeho oddílového vedení, některé z nás navíc účinkovaly v tanečním
vystoupení. Český skauting letos oslaví
100 let od svého vzniku a tento večer měl
za úkol to všem hostům náležitě připomenout. Nebylo proto ani zvláštní, potkali-li
jste na tanečním parketu někoho v dobovém oblečení jako byly klobouky, rukavičky nebo šaty s volánky.

la útulná klubovna místních skautů, sídlící
v rozlehlé Panské zahradě porostlé jarními
kvítky.
Jaroslava Lencová

APRÍLOVÝ VÍKEND
V HORAŽĎOVICÍCH
Ten víkend byl opravdu aprílový! Nejenže nám fučel silný vítr, svítilo sluníčko,
pršelo či sněžilo, ale také nám celou dobu
byla po ruce knížka „Aprílová škola“ od
Jiřího Žáčka. Právě motivy jeho básniček
nás provázely ve všech hrách – sháněli
jsme slepice do kurníku, dělali bubliny s
bublifukem, běhali si pro mrkvičku při
zaječí dráze nebo soutěžili o nejlepší vtip.
V sobotu nás ani špatné počasí neodradilo
od celodenního výletu. Navštívili jsme pohádkové Žichovické jezírko poblíž hradu
Rabí a dále šli při řece Otavě. Nechybělo
ani opékání na ohni nebo poskakování na
balících sena. Přes zříceninu Prácheň jsme
došli zpět do Horažďovic, kde na nás čeka-

Touto cestou bychom Vás rádi pozvali na již tradiční akci,
kterou RC Dráček pořádá - „SLAVNOSTI
RODINY aneb Vítání
jara“. Přijďte si v sobotu 19. 5. 2012 s celou rodinou projít stezku plnou zábavných
úkolů kolem Sedleckého rybníka, užít si
odpoledne plné her a soutěží a posedět u
hřejivého táborového ohně. Zkrátka přijďte si odpočinout od starostí všedních dnů
a oslavte s námi příchod jara. Startujeme
v 15.30 hod. u loděnice u Sedleckého rybníka.
RC Dráček, jako člen Sítě mateřských
center, bylo v úterý 10. 4. 2012 hostitelem
prvního regionálního setkání mateřských
center (dále jen MC) Plzeňského kraje tohoto roku. Regionálního setkání v RC Dráček se zúčastnilo 7 zástupkyň z 12 registro-

V kaňonu u Žichovic.
Foto: Jaroslava Lencová

vaných MC. Hlavním bodem jednání bylo
stanovení pravidel připravované hry, která
nese název „ OD CENTRA K CENTRU“.
Hra je připravována na počest oslav 20 let
od založení prvního MC v ČR a 10 let od
vzniku Sítě mateřských center. Pravidla
hry najdete koncem dubna na webových
stránkách RC Dráček.
V květnu se těšíme na týdenní pobyt s
Dráčkem v jižních Čechách. Pro děti i maminky jsou připraveny hry, tvoření, sportovní klání a výlety. Kromě toho se můžete
v červnu těšit na program, který připravujeme pro návštěvníky oslav 110. výročí povýšení Starého Plzence na město. I nadále
můžete navštívit kluby, které se konají od
pondělí do čtvrtka. Těšíme se na setkání s
Vámi i s Vašimi dětmi. Všem přejeme krásný a pokud možno sluníčkem prosvícený
měsíc květen!
Za RC Dráček Jana Dvořáková
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POZVÁNKA
NA SOBOTU 12. 5. 2012

BRIGÁDA SE PODAŘILA

OSHR zve spoluobčany na vycházku
spojenou s vyprávěním p. Václava Fišera
o historii města. Sraz ve 14 hodin u kostela sv. Jana Křtitele na náměstí. Bližší
informace na www.oshr.cz.
Jitka Sutnarová

Celkem čtrnáct členů OSHR a občanů Starého Plzence se sešlo na brigádě
14. dubna na Hůrce u základů kostela
sv. Vavřince. Kompletně vyčistili prostory okolí základů kostela. Vytahali le-

tité hromady starého
křoví, které spálili
společně s novými
vysekanými nálety.
Zároveň
vyhrabali
velké množství staré
trávy. Vyčistili základy kostela sv. Kříže a
vyřezali vzrostlé trnky na úpatí Hůrky v
okolí lavičky. Počasí
brigádě přálo, a tak si
účastníci brigády užili krásné jarní přírody a odešli s pocitem, že je za nimi kus
dobré práce. Výsledek by mohl být ještě
lepší, kdyby přišli pomoc i další spoluobčané.
Jitka Sutnarová

SEDLECKÉ MÁJE
26. května si nic neplánujte a přijďte pobejt - v Sedlci
budou Máje. Tradičně v devět
ráno vyrazí krojovaná chasa na obchůzku po vsi a od
14.30 h bude program v sedlecké hasičské zbrojnici. Zazpívá
a zahraje náš milý Úslaváček,
od půl čtvrté si můžete dopřát
MLS - Malý lidový soubor
z Plzně a od pěti protancovat
střevíčky s Mrákovskými muzikanty. Večerního hraní se od osmi ujme
Standa Kluzák ml., který zůstane až do
půlnoci.
Po celou dobu je samozřejmě zajištěno

jídla i pití habaděj, koláče i koláčky budou, pivo vychlazené, klobásky horké.
Zveme všechny, odpočiňte sobě alespoň jeden den, práce počká...
Za SDH Sedlec Jitka Dvořáková

Sedlecká dříve i později narozená děvčata vzala v letošním přestupném roce tradici velikonočního koledování do svých
rukou. V pondělí v ranních časných hodinách překvapila nejednoho hospodáře dokonce i v posteli, aby mu oplatila každoroční velikonoční výprask. Pro naše muže
to bylo opravdové překvapení.
Text i foto Jan Meduna
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Reakce na článek ze dne
26. března 2012 v Mladé frontě týkající se dopravní nehody
paní Zdeňky Bendové s řidičem
panem Václavem Vlachem
Chtěli bychom uvést na pravou míru některá fakta, která byla v článku nepravdivě
podána.
Opilý řidič jel v autě 24.9.2011 kolem
půlnoci ve Starém Plzenci a při odbočování od Letkova směrem doleva k Lidovému
domu srazil paní Bendovou. Dle Mladé
fronty byl pan Vlach poslán svým kamarádem (který údajně jel s odstupem za ním

VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ
Rád bych se s Vámi podělil o nevšední velikonoční zážitek. Přestože Pondělí
velikonoční bylo mrazivé, probudilo mě
již v 6 hodin ráno dvanáct vystrojených
kolednic: sestra Jarmila, Ivana, švagrová
Dagmar, neteř Iva, Hana, Lucie, Eva, Veronika, Markéta a kamarádky Jarka, Mirka
a Tereza.
Dorazily s pořádnými pomlázkami v
ruce, veselým výskáním a dobrou náladou
přímo do naší ložnice - který dobrák jim
asi dal klíče? Zastihly mě v zahřáté poste-

CITO Radyně
Poslední březnový den sliboval spíš než
jaro vánici a ledové kroupy, ale národ kačerský (kačeři - lidové označení příznivců
hry Geocaching) v podstatě žádné počasí
nezastaví. Dvě skupiny nabalených lidiček,
dětiček a psů popadly do rukou sběrové pytle a zahájily čistící výstup ke hradu. Skupinka jdoucí od točny z Plzence se radostně
podivovala relativní čistotě lesa i cest, a tak
si po dosažení vrcholu dala ještě z pilnosti
úklid kolem hradu. Zato skupina mířící od
lávky přes dálnici v Černicích měla tolik
úlovků, že část z nich zanechala u vodárny,
aby se s plnými pytli, pneumatikami, lany
a podobnými libůstkami nemusela tahat až
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a poskytoval první pomoc) domů z důvodu
psychického zhroucení. Ve skutečnosti ale
vystoupil z auta a místo, aby paní Bendové
poskytl první pomoc, odtáhl těžce zraněnou před činžovní dům č.p. 23, nasedl do
auta a odjel.
Zvuk z nárazu uslyšel syn paní Nataši
Pankrácové a díky její duchapřítomnosti
a znalosti poskytování první pomoci bylo
možné uvést paní Bendovou do stabilizované polohy a zavolat rychlou záchrannou
službu, čímž zraněné zachránila život.
Pan Vlach mezitím dojel domů, přiznal
svůj čin manželce a ta zavolala záchrannou službu, takže na místo dojely dva am-

bulantní vozy. Z toho vyplývá, že údaj o
první pomoci poskytnuté kamarádem pana
Vlacha též není pravdivý.
Velký dík za záchranu paní Bendové
patří paní Pankrácové a lékařům Fakultní
nemocnice Plzeň. Podíl pana Vlacha a jeho
údajně zúčastněného kamaráda je tímto nulový.
Po přečtení článku v Mladé frontě jsme
dospěli k závěru, že se musíme adekvátně
bránit proti jeho lživému obsahu. Netoužíme po pomstě, ale v rámci objektivity doufáme, že bude zveřejněna i tato reakce.
Rodina Bendova, příbuzní a známí

li, vymrskaly více než dostatečně a tím mi
dodaly sílu, mládí, energii a životní optimismus na následující čtyři roky, za což jim
mnohokrát děkuji.
Komu z vás se tohle poštěstí? ...ale, řeknu Vám, že je to honička, být v Sedlci absolutní jednička.
Děvčata, příští rok se ovšem připravte,
víte přeci, že nic nenechávám náhodě!!!
Veliké díky všem kolednicím.
Vlastimil Korbelík

Velikonoční kolednice připravily panu
Vlastimilu Korbelíkovi nevšední zážitek.
Foto: archiv

ku hradu. Po setkání na parkovišti pod
Radyní jsme jim vrátili ruce do původní
délky, popovídali si,
nasvačili a vyrazili do míst podstatně
teplejších.
Snad jsme aspoň
trošku odlehčili matičce přírodě, i o tom
naše hra tak trochu
je. Díky všem zúčastněným, stejně jako
pracovníkům úřadu,
za svoz nasbíraného
nepořádku.
A lidi povídali, že
si to zas zopakujeme....
Za geokomunitu
Skupina příznivců hry Geocaching pomohla vyčistit les pod
Plzeň
Jitka Dvořáková hradem Radyní.
Foto: Jitka Dvořáková
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PODĚKOVÁNÍ PANU
ZDEŇKU ERNESTOVI
V pátek 23.3.2012 v televizi Prima v
pořadu Prostřeno soutěžil občan našeho
města, pan Zdeněk Ernest. Mezi amatérskými kuchaři Plzeňského regionu se panu
Ernestovi dařilo výborně, když se svým zajímavým menu suverénně zvítězil. Nejen,
že zvítězil, ale získal i absolutně nejvíce
bodů i mezi kuchaři z celé České republiky. Chceme tak panu Zdeňku Ernestovi poděkovat nejen za jeho osobní úspěch, ale i
za krásnou prezentaci našeho města a jeho
památek v celostátní televizi.
Pan Zdeněk Ernest se vaření věnuje te-

Zimní a předsezónní příprava
kajakářů a kajakářek
TJ Spartak Sedlec aneb
Jak se z dětí stávají sportovci
a ze sportovců závodníci
V září loňského roku si na loděnici přišlo vyzkoušet jízdu na lodi spousta dětí, a
jelikož se pádlování dětem zalíbilo, stali se
z nich kajakáři a kajakářky.
Noví i stávající sportovci musí trénovat,
a to nejen v létě, ale i v zimě. Zima přišla
později, a tak jsme mohli běhat a cvičit na
loděnici až do prvních mrazů. No a když
začalo mrznout, tak nám jako vždy vyšla
vstříc sedlecká škola se svojí tělocvičnou.
Tréninky v tělocvičně sice nejsou tolik zaměřeny na sílu a oběhové funkce jako na
loděnici, zato na hry, soutěže a začátečnické gymnastické prvky.
V loňském roce se osvědčil plavecký
kurz, a proto bylo plavání rozšířeno na tři
měsíce. Od ledna každý pátek hodina plavání pod taktovkou plavecké školy v Ro-

prve čtyři roky. Za tu dobu ale získal zkušenosti, jimiž své hosty doslova ohromil.
Jeho kuřecí galantina, vepřová panenka na
bylinkách i ravioli s vanilkovým krémem
představovaly gurmánský zážitek. Zdeněk
si navíc pohrál i se servírováním a jeho pokrmy byly pastvou také pro oči. Na jeho
vítězství se můžete podívat na internetu
http://prima.stream.cz/prostreno/671312-prostreno-v-40-zdenek-ernest.
Do příštího čísla RL připravujeme s panem Ernestem rozhovor.
Ing. Hana Sobotová, členka RM

kycanech a hodina volného cachtání a ježdění na tobogánu. Závody na konci kurzu
vynesly všem medaile a „Mokré diplomy“.
Mezitím o jarních prázdninách proběhlo
několikadenní soustředění na běžkách - tak
jako každé jarňáky na Najmance u Nových
Hutí. Fotky a detaily naleznete na našem
webu ww.spartaksedlec.cz.
Pak přišel další nápad. Spartak nikdy
nepořádal jarní soustředění na vodě a to
byla chyba. Ze začátku to vypadalo, že
budou čtyři zájemci,
nakonec se jich přihlásilo deset, nyní
již zkušených sportovců. Příprava před
Mistrovstvím
ČR
na dlouhých tratích
proběhla na oblíbených Hracholuskách.
Trochu jsem se bál
mrazů, ale zbytečně.
Deštíček nás osvěžil
jen jednou z dvanácti

Účastníci jarního soustředění na Hracholuskách.
Foto: Marek Vávra

tréninků, a tak byli všichni spokojeni. Na
ranní rozběhání se nechtělo dětem ani trenérům. Dopolední a odpolední ježdění na
vodě bylo bezva. Pak trochu posilování
a míčových her. To byl náš program. Na
nudu čas nezbyl.
Nyní už máme deset závodníků, kteří
si 21.4.2012 vyzkoušeli největší závody v
Čechách.
Marek Vávra
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SEDLEC BĚHÁ
Jednoho podzimního dne roku 2011 se
pár amatérských běžců rozhodlo, že budou
běhat společně. A důvod? Každý, kdo objevil krásu běhání, časem pozná, že přijde
den, kdy se člověku moc běhat nechce.
Tak nás napadlo běhat organizovaně. To ale
není ono. Založit organizaci, striktně dodržovat nějaké tréninky nebo se k někomu
vetřít pod hlavičku nějaké jednoty? To nás
odrazovalo od samého začátku. Tak jsme
řekli “NE!” Uděláme to podstatně volněji.
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Podzimní začátky
Nejprve jsme běhali všichni trať kolem
deseti kilometrů, ale to bylo pro někoho
moc, jiný chtěl běžet rychle a další chtěl
zas pomaleji.
Časem jsme se začali rozdělovat podle
účasti a podle chuti běžců.
Tratě, které jsme dosud běhali: 2 a 3 km
pro děti a některé maminky, 5 a 7 km pro
trošku zdatnější běžce a od 8 do 10 km pro
vytrvalce. Máme i delší trasy, ale ty se běhají na přání. Naposledy 17 km přes Lhůtu

na bývalou Rakovskou hájovnu, Neslívák
a Kozel. Většinou se pohybujeme v Kozelském polesí, na rotundě, u Tymákova a u
Lhůty.
Chceš se přidat?
Pro komunikaci používáme skupinu
“Sedlec běhá” na facebooku. Rychlost
běhu - “konverzační tempo”. Sraz je každou sobotu v 10.30 hod. na sedlecké návsi u Bojů. Všichni jsou vítáni.
Marek Vávra

BĚH PŘES TŘI VSI

Rozpis přespolního běhu
– obnovený 1. ročník
Kdy: sobota 26. května 2012
Start hlavní kategorie: 11.00 hod.
Kde: Starý Plzenec, Sedlec – náves
Web: www.pres3vsi.wordpress.com
Pořadatel: TJ Spartak Sedlec, ředitel závodu Marek Vávra
Přihlášky: do 24.05.2012 na marek.vavra@seznam.cz,
nebo od 09.00 do 10.30 hod. na místě
Kategorie, délky tratí a předpokládaný čas startu:
DĚTI do 3 let
100 m 10.00 hod.
HOLKY, KLUCI 4 – 5 let
300 m 10.10 hod.
HOLKY, KLUCI 6 – 9 let
600 m 10.20 hod.
HOLKY, KLUCI 10 – 14 let
2500 m 10.30 hod.
MUŽI 15 – 18, 19 – 40, nad 40 let 9500 m 11.00 hod.
ŽENY 15 – 18, 19 – 35, nad 35 let 9500 m 11.00 hod.
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit málo obsazené kategorie
s jinými. Trať: členitá, po místních komunikacích a lesních a
polních cestách Startovné: dospělí 50 Kč; žactvo, dorost a děti
zdarma
Občerstvení: pití v cíli, prosím vezměte si s sebou označený
kelímek - nechceme zbytečně produkovat plastový odpad.
Dále možno v hospodě U Bójů.
Doprava: pro předem přihlášené je možnost využít autobus č.
450170 20 z náměstí M. Horákové, odjezd 10.20 hod., který
přijíždí v 10.35 hod. přímo na místo startu.
Vyhlášení výsledků: předpokládáme ve 12.30 hod. Startovat
může kdokoliv.

Pozvánka na přednášku
FINANCE a ROZPOČET MĚSTA
neděle 27. května 2012 od 17.00 hod. salonek restaurace Na Jízdárně
Vystoupí: Prof. Ing. Karel Křikač, CSc.,
emeritní profesor ZČU Plzeň, Ing. Pavel Hrouda, ZČU Plzeň
Rozpočet města St. Plzenec 2006-12
Rozpočtové určení daní, Daň z nemovitosti
Navazujeme tímto na přednášku připravenou 17.06.2010, která se týkala příměstské výstavby a rozpočtu města Starý Plzenec. Zajímáte se o současnou
situaci a vývoj ve svém městě? Chcete vědět více o fungování státní správy a
samosprávy ve Starém Plzenci?
Více informací a rezervace míst
u Pavla Hroudy na telefonu 605 292 461.

JARNÍ BURZA OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH
POTŘEB A HRAČEK PRO DĚTI
Přijďte si nakoupit věci pro děti za skvělou cenu nebo
prodat své poklady ze skříní!
KDY: v pondělí 14. 5. od 17.00 do 19.00 hod.,
v případě deštivého počasí se akce ruší!
KDE: na zahradě ZŠ Sedlec, tentokrát formou blešího trhu.
Přineste si svůj vlastní stoleček nebo starou deku,
na kterou rozložíte svoje zboží.
Vstupné pro prodávající: 20 Kč,
pro kupující vstup ZDARMA.
Rezervace prodejního místa: E. Vávrová, tel.: 603 894 440,
email: emanuela.vavrova@seznam.cz.
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DROBNÁ INZERCE
• Hledám ženu na letní prázdniny (1 měsíc) k
těžce postižené babičce a na občasnou výpomoc
během roku. Finance dohodou. Tel.: 775 393
133.
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Tel.: 723 844 036.
• Prodám gauč od sedací soupravy, v pěkném
stavu, možno k vidění, cena dohodou. Dále kulatý konferenční menší stůl, trubkový, levně. Tel.:
721 855 723.

• Prodám garsoniéru v Tymákově, nová s kuch.
linkou, cena 790.000 Kč.
Tel.: 724 174 190.

• Potřebujete uklidit (umýt okna) a nemáte
čas nebo Vás to nebaví? Nabízím Vám domácí
úklid.práce (jednorázově i pravidelně). Cena dohodou.uklid.katerina@seznam.cz, 775 052 022.

• Prodám dětský kočárek trojkombinaci, po prvním dítěti. Cena 500 Kč.

• Prodám byt 2 + 1, 58 m2 na Slovanské aleji
v Plzni v OV, v cihlové domě, 2. p. s výtahem.

Cena 1.390.000 Kč.
Tel.: 603 509 466.
• Nabízím výuku FJ a NJ. Možnost výuky ve
vlastních prostorách nebo u Vás doma. Státní
závěrečná zkouška + stáž na univerzitě v Paříži.
Cena dohodou.
JanPlanek@seznam.cz nebo 724 291 494.
• Daruji krabice od banánů a velké kartonové
krabice - až 30 ks. Nutný osobní odběr. Starý Plzenec. tel. 722 902 800.

POZVÁNKA
Promítání dvou dokumentů
odvysílaných v rámci festivalu
Jeden svět, zaměřených na situaci žen
v Íránu a Afgánistánu.
První film Zemřít ukamenováním,
se zaměřuje na problematiku trestu
smrti ukamenováním; druhý dokument
Manželka za 50 ovcí, vyobrazuje tradici
obchodu se ženami.
Kde: ZŠ Starý Plzenec, Masarykovo
nám. 54, první patro, učebna č. 24
Kdy: středa 9. května od 18.00 hod.
vstup zdarma

Stálá i jednorázová péče
NEJEN pro seniory
Nabízíme všestrannou pomoc
seniorům, lidem při úrazu, nemoci,
maminkám a všem,kteří raději některé činnosti
přenechají jiným.
Obstaráme velké i malé nákupy nebo Vás na ně
doprovodíme, provedeme běžný i velký úklid,
vypereme a vyžehlíme prádlo, převlečeme
postele, pomůžeme s rodinnými oslavami,
doprovodíme Vás na úřad, k lékaři, do kadeřnictví....
Vezmeme Vaše blízké na procházku, pomůžeme
s osobní hygienou, vyměníme inkon. pomůcky,
ošetříme dekubity, polohujeme imobilní klienty.
Vystřídáme Vás v péči
o Vaše blízké po dobu dovolené, nemoci,...
Hana Huňková a kolegyně, tel: 721 291 517
www.pecestaryplzenec.webnode.cz
email:pecestaryplzenec@seznam.cz
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PNEUSERVIS A AUTOSERVIS
Starý Plzenec, Kollárova 1038
- kompletní přezutí od 400 Kč
- možnost uskladnění pneu
- prodej nových a starších pneu
- prodej alu disků
Dále provádíme:
- mechanické práce
- klempířské práce
- diagnostika (VW, Audi, Škoda, Seat)
- příprava a provedení STK + emise
Objednávky:
e-mail:
autopneuservishajek@seznam.cz,
tel.: 775 915 154
Provozní doba:
PO – SO 08.00 – 17.00 hod.

NALEZENÝ PAPOUŠEK
Počátkem dubna byl v naši obci
odchycen papoušek, pravděpodobně
rosela žlutolící. Kdo takového papouška
postrádá, nechť kontaktuje pí Šaškovou
(odbor ŽP MěÚ Starý Plzenec),
tel. 377 183 651.
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