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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
mnozí z vás jsou již po
dovolené, někteří se na ni
teprve chystají. Na radnici
však finišujeme s připravovanými projekty. Dne
20. července 2012 bylo předáno staveniště
k zahájení stavby „III/180 26 Průtah Starý
Plzenec, Radyňská ul. - rekonstrukce“, kterou provádí sdružení 4 firem – Vodohospodářské stavby, s.r.o., BÖGL a KRÝSL, k.s.,
ALPINE Bau CZ s.r.o., SWIETELSKY
stavební s.r.o. Stavba je spolufinancována
Evropskou unií z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, z prostředků Plzeňského kraje, z rozpočtu města a
ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Město získalo na etapu, která

bude realizována v letošním roce, dotaci ze
SFDI ve výši 4.755.000,- Kč.
Byli jsme úspěšní i v dalších žádostech
o dotace. Z Plzeňského kraje jsme získali
dotaci na opravu fasády sokolovny ve výši
300 tis. Kč a dotaci na výstavbu optického kabelu ve výši 500 tis. Kč. Ze státního
zemědělského intervenčního fondu jsme
získali dotaci na pořízení malotraktoru v
částce 1 mil. Kč.
V těchto dnech jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 4.183.000,- Kč
na „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“.
Tato částka se skládá z prostředků z Fondu
soudržnosti a ze Státního fondu životního
prostředí. V nejbližší době očekáváme
rozhodnutí o přidělení dotace na „Kanalizaci Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV“.
Poté předáme staveniště vybranému zhotoviteli, tak abychom mohli zahájit tento

ZDARMA

dlouho očekávaný projekt.
Dále připravuje opravu „parkoviště“
nad radnicí a opravu ulic Dr. Beneše a ul.
Gorkého. V návaznosti na rekonstrukci ulice Sládkovy, která byla realizována v loňském roce a rekonstrukci Radyňské ulice
budou postupně opraveny ulice Tomáškova, Kollárova a El.Krásnohorské.
Město se neustále snaží získávat dotace z evropských, národních i regionálních
zdrojů a většina investičních akcí bude
realizována spoluúčastní z dotačních prostředků. O průběhu jednotlivých akcí vás
budeme průběžně informovat jak na webu
města, tak v Radyňských listech.
Na závěr mi dovolte popřát vám všem
příjemný zbytek prázdnin a ještě mnoho
slunečných a pohodových dnů.
Vlasta Doláková, starostka

Benefiční koncert světoznámé pěvkyně Evy Urbanové, který se uskutečnil 8. července 2012 v kostele Narození Panny Marie ve Starém
Plzenci, měl obrovský úspěch. Výtěžek z koncertu bude věnován na dostavbu staroplzeneckých varhan. Na snímku Eva Urbanová se starostkou města Starého Plzence Vlastou Dolákovou a pořadateli koncertu z Občanského sdružení Staroplzenecké varhany. Foto: Josef Švéda
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
17. schůze – 14. června 2012
RM
◘ souhlasila se zadáním projektové dokumentace pro stavební povolení na akci
„Starý Plzenec/Sedlec – prodloužení vodovodu ul. Smetanova a Příční“ Jaroslavu
Krpejšovi na základě jím předložené nabídky;
◘
nesouhlasila, na žádost společnosti
České dráhy, a. s. o potvrzení jimi navrhované kupní ceny jejích nově oddělených
pozemků parc. č. 335/98 o výměře 1.399
m2 v Riegrově ulici a parc. č. 626/15 o výměře 2.348 m2 v Nádražní ulici, o jejichž
převod do svého vlastnictví město usiluje,
s výší navrhované kupní ceny;
◘ nesouhlasila s prodejem pohledávky
města za dlužníkem Michalem Nekvindou
společnosti MEDICAL IMMOBILLIARE,
a. s. za nabízenou částku 100 tis. Kč;
◘ souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
se společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s. r. o. na provádění autorského dozoru
při realizaci akce „III/180 26 Průtah Starý
Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce“;
◘ souhlasila s rozdělením peněžního daru
z Tříkrálové sbírky v roce 2012 třem nejpotřebnějším občanům města podle společného návrhu komise pro občanské a sociální záležitosti a MěÚ, odboru sociálního a
správního;
◘ souhlasila, na podnět Zdeňka Dušky,
s nezbytnou výměnou příliš mělce uloženého vodovodního řadu v Havlenově ulici
a s jeho propojením s vodovodním řadem
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v ulici Kollárově a uložila MěÚ obstarat
vyhotovení příslušné projektové dokumentace a vydání stavebního povolení na tuto
akci;
◘ souhlasila s vybudováním přípravy napojení vodovodního řadu v Radyňské ulici
do ulice Nepomucké z důvodu připravované rekonstrukce vozovky v Radyňské ulici
a uložila MěÚ obstarat vyhotovení příslušné projektové dokumentace a vydání stavebního povolení na tuto akci;
◘ souhlasila, na základě předložených
nabídek, s uzavřením smlouvy se společností CHIC DESIGN, s. r. o. na provedení
rekonstrukce čtyř ciferníků a rafijí věžních
hodin na budově radnice;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu stavby, tj. uložení kabelu NN, na pozemku města parc. č. 204/2 v
k. ú. Sedlec;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností RWE GasNet , s. r. o. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby plynovodu
na pozemku města parc. č. 349/2 v k. ú.
Starý Plzenec;
◘ souhlasila, na žádost Jiřího Šetmaňuka
z Pastýřské ulice v Sedlci s uložením přebytečné zeminy z jeho pozemku na sousedním pozemku města – bývalé polní cestě
- parc. č. 142/8 v k. ú. Sedlec s tím, že předem získá písemný souhlas všech vlastníků
sousedních nemovitostí a že zemina bude
na pozemek rozprostřena v tenké vrstvě a
mechanizovaně utužena;
◘ schválila další návrh k pořízení nového
územního plánu města, tj. změnit funkční
využití plochy pozemků parc. č. 1335/1-2,
1337/1-3 a 1339/1-4 v k. ú. Starý Plzenec
a parc. č. 207 a 208/3 v k. ú. Sedlec ze stávajícího „zemědělské plochy“ na „ lesy rekreační“ a uložila MěÚ zahrnout návrh do
příprav dokumentace k novému územnímu
plánu;
◘ souhlasila s využitím zákonné možnosti zavedení místního koeficientu ve výši 2
pro daň z nemovitostí ve městě počínaje
rokem 2013 a uložila tajemníkovi MěÚ
zpracovat v tomto smyslu návrh obecně
závazné vyhlášky a předložit ZM ke schválení jejího vydání na zářijovém zasedání.
18. schůze – 21. června 2012
◘ souhlasila s uzavřením smlouvy a dohody o vzájemné spolupráci se společností
Nashledanou, s. r. o..

19. schůze – 28. června 2012
RM
◘ vzala na vědomí informaci předsedy Sportovního klubu Starý Plzenec Ing.
Froňka o stavu projektu na zamýšlené vybudování víceúčelového hřiště a o finančních prostředcích vynakládaných klubem
na provoz a údržbu fotbalového areálu;
◘ souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora
činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2012“ s Plzeňským
krajem o poskytnutí neinvestiční dotace
15.000 Kč městu na projekt „Informační
brožura Starý Plzenec – dotisk“;
◘ souhlasila, na žádost RC Dráček, s
prominutím úhrady nájemného z jím užívaných nebytových prostor v budově bývalé školy v Raisově ulici čp. 96 za měsíce
červenec a srpen 2012;
◘ schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností D-PLUS, PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ, a. s. na zpracování projektové dokumentace „Úprava trasy kanalizace u Sedlecké rokle“;
◘ souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 20.000
Kč ze Státního fondu kultury ČR na projekt
„Radoušovy hry na Radyni 15.09.2012“;
vzala na vědomí dodatečně žádost TJ Sokol Starý Plzenec, oddílu stolního tenisu ze
dne 26.04.2012 o finanční příspěvek na
činnost v roce 2012. O poskytnutí příspěvku rozhodne po přijetí příslušného rozpočtového opatření;
◘ souhlasila, na žádost ředitelky Základní
školy a mateřské školy v Sedlci s přijetím
finančního daru ve výši 20.000 Kč poskytovaného škole společností KS - Europe, s.
r. o., Šťáhlavy;
◘ vzala na vědomí předložené vyúčtování nákladů RC Dráček na akci „Oslavy
110. výročí povýšení městyse Plzence na
město“ a souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku města na část nákladů ve
výši 1.916 Kč. Příspěvek bude RC Dráček
vyplacen po přijetí příslušného rozpočtového opatření;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN na
pozemku města parc. č. 325/13 v Dobrovského ulici v k. ú. Starý Plzenec;
◘ nesouhlasila s nabízenou koupí pozemků společnosti GES-ELECTRONICS,
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
a. s. parc. č. 521/17 a 1444/59 v k. ú. Starý
Plzenec městem. Pozemek parc. č. 1444/59
je součástí silnice III/18021 ve vlastnictví Plzeňského kraje a pozemek parc. č.
521/17 spolu s dalšími sedmi soukromými
pozemky tvoří polní cestu v chatové lokalitě u Ostré Hůrky;
◘ stanovila s účinností od 01.07.2012 vedoucího organizační složky Útvaru údržby
města Luboše Lence odpovědnou osobou

za provozuschopnost požární nádrže v Husově ulici;
◘ jmenovala, na základě konkursních
řízení ze dne 20.06.2012, Miloslava Esterleho do funkce ředitele Základní umělecké
školy Starý Plzenec, PaedDr. Martina Štekla do funkce ředitele Základní školy Starý
Plzenec a Mgr. Annu Císařovou do funkce
ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81 na období od
01.08.2012 do 31.07.2018;

◘ souhlasila s pořízením nové motorové
sekačky na nízkou trávu pro potřeby Útvaru údržby města;
◘ odvolala členy povodňové komise Libora Blahutu z důvodu ukončení výkonu
funkce vedoucího obvodního oddělení Policie ČR a Jiřího Koppa z důvodu ukončení
jeho pracovního poměru s městem a jmenovala novým členem povodňové komise
Bc. Pavla Vaníka, vedoucího obvodního
oddělení Policie ČR ve Starém Plzenci.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

– družstvo“ a členy bytového družstva Ing.
Lucií Holubcovou a Jiřím Buršíkem, podle
usnesení ZM ze dne 10.03.2008 - bod D
1 ve zněních dodatků č. 1 podle usnesení
ZM č. 09.06.2011, v předložených zněních.
Předmětem dodatků č. 2 je změna termínu
uzavření kupních smluv z původních 12
měsíců na dobu do 6 měsíců od splacení
hypotečního úvěru města;
◘ zrušilo usnesení ZM ze dne 10.12.2007
– bod D 2 o prodeji pozemků nájemníkům
bytových domů
čp. 1250 – 1265 ve Starém Plzenci a nahradilo ho novým usnesením v následujícím znění: souhlasí s prodejem pozemků v k. ú. Starý Plzenec parc.
č. 375/48, 375/49, 375/50, 375/51, 375/52,
375/53, 375/56, 375/57, 375/58, 375/60,
375/66, 375/67, 375/68, 375/69, 375/73,
375/74, 375/75, 375/76, 375/77 za cenu 800
Kč/m2, pozemků parc. č. 375/62, 375/80,
375/81, 375/84, 375/85, 375/86, 375/90,
375/91, 375/94, 375/95, 375/96, 375/98,
375/101, 375/103, 375/104, 375/105 za
cenu 120 Kč/m2 a pozemku parc. č. 375/61
za podílově stanovenou cenu, tzn. 94 m2 za
cenu 800 Kč/m2 a zbytek za cenu 120 Kč/
m2, členům bytového družstva „Andrejšky-družstvo“-nájemníkům bytových domů
čp. 1250 –1265, případně přímo bytovému
družstvu „Andrejšky-družstvo“ a pověřuje
radu města schvalováním uzavírání jednotlivých kupních smluv;
◘ schválilo záměr koupě objektu SÚS Plzeňského kraje v Riegrově ulici ve Starém
Plzenci, tj. budov postavených na pozemku parc. č. st. 78/1 a pozemků parc. č. st.
78/1 a parc. č. 108/1 v k. ú. Starý Plzenec,
od Plzeňského kraje;
◘ vzalo na vědomí informace o aktuálním stavu v přípravách realizace investičních akcí „Kanalizace Malá Strana, Sedlec
a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ a ,,III/180
26 Průtah Starý Plzenec, Radyňská ul. –
rekonstrukce“;
◘ vzalo na vědomí informaci o přípravě
prodeje stavebních pozemků v lokalitě Pod
Hřištěm;
◘ souhlasilo s mimořádným doplacením
úvěru ze dne 30.03.2003 na výstavbu bytového domu čp. 1183-4 v Hálkově ulici České spořitelně, a. s. , když potřebnou částku
složí členové BD Radyně – družstvo. V
případě, že nesloží členové BD dostatečné
množství finančních prostředků na doplacení úvěru, souhlasilo s úhradou mimořádné splátky úvěru a s následným uzavřením

dodatku č. 4 k úvěrové smlouvě č. 888/03/
LCD s Českou spořitelnou, a. s. v tomto
smyslu.

13. zasedání – 28. května 2012
ZM
◘ vzalo na vědomí závěrečný účet města
za rok 2011, souhlasilo s celoročním hospodařením města v roce 2011 s výhradou,
na jejímž základě uložilo radě města zabezpečit, aby inventarizace majetku, závazků
a pohledávek města za účetní období byly
prováděny důsledně podle ustanovení platných právních a vnitřních předpisů, tj. v
současné době podle vyhlášky č. 270/2010
Sb. a vnitřní směrnice č. 2/2011;
◘ vzalo na vědomí rozbor hospodaření
města včetně stavu finančních prostředků
na účtech města a stavu půjček a úvěrů k
30.04.2012;
◘ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012
v předloženém znění, kterým dochází v
rozpočtu města na rok 2012 k navýšení příjmů o 342.543,14 Kč a výdajů o
379.692,00 Kč;
◘ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 2/2012 ze dne 24.05.2012;
◘ souhlasilo s převzetím nově vybudované veřejné dopravní a technické infrastruktury, tj. komunikace, vodovodu a veřejného osvětlení, vybudované na pozemcích
parc. č. 132/1, 136/7, 136/1, 136/4, 142/8,
142/31 a 307/2 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a parc. č. 1428/1 v k. ú. Starý Plzenec od společnosti Professional Building
Group, s. r. o. do vlastnictví města a s uzavřením smlouvy o převzetí infrastruktury s
příslušenstvím v předloženém znění;
◘ souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 132/1 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence od společnosti Professional
Building Group, s. r. o. do vlastnictví města
a s uzavřením darovací smlouvy v předloženém znění;
◘
schválilo změnu svého usnesení č.
12.09/2012 ze dne 26.03.2012 v tom smyslu, že na žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s. souhlasilo s uzavřením smlouvy
č. KSK/606/2012 o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost v předloženém
znění namísto původně uvedené smlouvy
č. 08/2011/Sv;
◘ schválilo uzavření dvou dodatků č. 2 ke
smlouvám o budoucích kupních smlouvách
uzavřených s bytovým družstvem „Radyně

14. zasedání – 25. června 2012
ZM
◘ vzalo na vědomí zprávu společnosti HZ Plzeň, spol. s r. o. o výsledku provedené kontroly příspěvkové organizace
Bytové hospodářství Starý Plzenec včetně
ekonomické analýzy tepelného a bytového
hospodářství ze dne 30.05.2012 a dodatečné ústní vysvětlení jednatele společnosti
Ing. Ledviny a uložilo radě města zajistit
neodkladnou nápravu kontrolou zjištěných
nedostatků v činnosti a hospodaření Bytového hospodářství a neodkladně zahájit a
realizovat nezbytné úkony pro postupnou
náhradu či zánik všech stávajících činností
BH směřující ke zrušení této příspěvkové
organizace k 31.12.2012;
◘ vzalo na vědomí zprávu Magistrátu
města Plzně, odboru stavebně správního o
projednání návrhu Územního plánu města
Starý Plzenec, změny č. III dle přílohy č. 2
tohoto usnesení, rozhodlo o námitkách tak,
že vyhovuje námitce k dílčí změně č. III/02
a v Územním plánu města Starý Plzenec,
změně č. III tuto dílčí změnu ponechává, a
to na základě stanoviska Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí k námitce a doporučení pořizovatele územního
plánu Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního, vydalo opatření obecné
povahy Územní plán města Starý Plzenec,
změna č. III dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a uložilo určenému zastupiteli Ing.
Haně Sobotové zajistit zveřejnění vydaného Územního plánu města Starý Plzenec,
změny č. III podle ustanovení § 173 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů;
◘ vzalo na vědomí usnesení valné hromady Mikroregionu Radyně ze dne
15.05.2012 a schválilo Stanovy dobrovolného Svazku obcí Mikroregion Radyně
v předloženém znění schváleném valnou
hromadou svazku 15.05.2012;
◘ schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
příspěvkovou organizací a městem Starý
Plzenec na jedné straně a Sdružením Průtah Starý Plzenec na straně druhé, jejímž
pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3
předmětem je stavba „III/18026 průtah Starý Plzenec, Radyňská ul. - rekonstrukce“, v
předloženém znění s tím, že termín zahájení stavby uvedený v odstavci IV.2 smlouvy
bude v souladu s odstavcem XIII.1 smlou-

vy aktualizován dodatkem ke smlouvě,a
pověřilo radu města ke schválení uzavření
tohoto dodatku;
◘ souhlasilo s prodejem pozemku parc.
č. 339/19 za cenu 100 Kč za m2 a nově
odděleného pozemku parc. č. 331/79 za

cenu podle znaleckého posudku, vše v k.
ú. Starý Plzenec, Ing. Jaroslavu Zimmermannovi;
◘ stanovilo kupní cenu pro převody pozemků pod místními komunikacemi do
vlastnictví města ve výši 60 Kč za m2.

STARÝ PLZENEC
V LETECH 1867-1871

1869
Dne 31. října 1869 poděkoval se Martin
Říha z úřadu svého co starosty, což c. k.
okresním hejtmanstvím schváleno, a purkmistrem stal se bývalý první radní Václav
Císař. Dozor nad lesy vykonával stále nadlesní Tichtl z Plzně, začež obcí též placen.
Téhož roku 1869 ustanoven za obecního
strážníka František Holub.

Jelínek, továrník, a Antonín Zopf, rodák
plzenecký, tehdy měsťan plzeňský. Společnost založena byla na dobu neurčitou.
Firma společnosti byla: Staroplzenecký akciový pivovar. Jistina základní ustanovena
byla na 300.000-600.000 zl r. m. Summa ta
rozložena jest na 1 000 aneb až 2 500 akcií tak sice, že vždy na 200 zl vydána byla
jedna akcie.
První zřizující výbor společnosti té byl:
Vojtěch Císař, čp. 80, purkmistr, Jan Herejk, čís. 68, Josef Císař, čp. 87, zástupcové obce Plzenecké, Hugo Jelínek, továrník,
Ignác Pytlík, Karel Veselý, inženýr, František Schvarz, tajemník okresního výboru,
Antonín Zopp atd. Plány ku stavbě zhotoveny od pražského inženýra Nováka.
K vystavění tohoto pivovaru zakoupeny
pozemky: za 4.000 zl: od plzeneckého Tichýho, čís. 37, pole; od plzeneckého Václava Škody, č. 69, pole; od plzeneckého
Františka Blahníka, 90, pole; za 6.000 zl:
od Josefa Petra, čís. 38, stavení s chlévy,
stodolou, zahradou a polem za humny.
Stavbu vedl Karel Veselý, stavitel. Obec
Plzenecká vzala 100 kusů akcií a k tomu
cíli, když byla obdržela povolení okresního výboru, vypůjčila si peníze od české
hypoteční banky v Praze a prodala své metaliques obligace. Hlavní podmínkou bylo:
Tyto plzenecké pro obec vzaté akcie musí
zůstat kmenovým jměním a nesmí bez svolení okresního zastupitelstva na jiného býti
převedeny.
Dne 1. července 1871 počalo se s kopáním základů a brzy započalo se se stavbou
pivovaru.
11. listopadu usneslo se obecní zastupitelstvo zaslati adresu důvěry odstoupivšímu ministerstvu spojenou s díky vůdcům
národa českého za statné hájení práv našich. Zpráva ta zaslána byla telegraficky
novinám a uveřejněna v Pokroku.
Téhož roku byla pronajata obecní cihelna za 84 zl ročního nájmu.
Plzenecká akciová společnost najala
touže dobou v Plzni na Štěpánském place
t. zv. Hesslerovský dům přízemní se zhrádkou za roční plat 2.500 zlatých, kdež pak
zřízen byl hostinec s plzeneckým pivem.
Téhož roku žádá Martin Hruška, bývalý
početvedoucí, o zvýšení výslužného, které
od obce v obnosu ročních 84 zl požíval,
avšak obecní zastupitelstvo žádost jeho zamítlo. S tím ovšem Hruška spokojen nebyl
a na mnoha místech jeho „pamětí“ nalézáme o tom veliké stížnosti.

1867
Roku 1867 byla zřízena v Plzenci čtvrtá třída školy obecné, a sice byla nejdříve
umístěna v domě Josefa Kuglera, který
pronajat byl obcí za roční nájem 70 zl. Dohled ku škole vykonával času toho „školní
výbor“, jehož starostou byl občan František
Lenk. Ostatní členové téhož výboru byli:
Josef Císař, rolník z Plzence, Jan Šmolík,
krejčí ze Sedlce, Jakub Krásný, rolník z
Koterova, Josef Kail, rolník z Letkova.
Téže doby převzala obec místní vybírání školného a ostatních dávek, jakož i vydržování školy a učitelstva. Způsobem tímto
stala se škola v Plzenci velmi vyhlášenou
a postavena jaksi na roveň školám městským, neboť se učitelstvo o služné své, jež
v předměsíčních lhůtách z obecní pokladny
dostávalo, starati nemuselo jako učitelé na
školách jiných.
Sbor učitelský sestával tehdy z učitelů:
Jana Šuchmana, Josefa Hollmana, Josefa
Kříštala a Petra Podušky.
V témže roce 1867 podniknuty opětně
volby do obecního zasstupitelstva a zvoleni byli:
Matěj Říha purkmistrem, František
Lenk I. radním, Václav Císař II. radním,
Jan Reišig III. radním.
Do výboru jakožto členové zvoleni:
František Císař, Václav Škoda, Martin Dolák, Matěj Šolar, Josef Matas, Josef Císař,
Václav Herejk.
Dne 24. listopadu 1867 bylo usnešeno
obecním zastupitelstvem, že měšťanosta
dostávati má 160 zl ročně za své služby, v
čemž však zahrnuty jsou diety a cestovné.
Též radní brali roční odměnu 25 zl a mimo
to dostávali diety, kdykoli nastala potřeba
hájiti obec mimo její katastrální hranice, za
celý den 80 kr a za půl dne 50 kr.
1868
Roku 1868 byli ku slavnosti kladení
základního kamene na „Národní divadlo“
vysláni též od obce Plzenecké zástupci, což
byli Josef Císař, František Němeček a Václav Herejk.
V témž roce vystupuje Filip Jaroš ze
služeb obecních co účetní za tou příčinou,
aby převzal hospodářství od svého otce v
Malých Lohovicích, načež vypisuje obec
Plzenecká na místo účetního konkurs v
„Plzeňských novinách“. Z osmi došlých
žádostí obdržel nadpoloviční většinu hlasů
Josef Tinger, kancelista, kterýž stal se tedy
účetním obce Plzenecké.
V témž čase povolen byl náklad na úpravu silnice k Letkovu vedoucí, kteráž též
provedena.

1870
Roku 1870 přikročeno opětně k volbám
do obecního zastupitelstva a zvoleni: Vojtěch Císař měšťanostou, Václav Císař I.
radním, František Blahník II. radním, Josef
Herejk III. radním. Za členy výboru: Josef
Císař, Jan Herejk, Václav Škoda, Václav
Čečil, Martin Dolák, Frant. Hruška, Matěj
Šolar, Josef Petr.
Téhož roku na počátku zemřel účetní
Josef Tingr, který nevalně se jměním obecním hospodařil. Po něm zvolen byl za účetního obce Plzenecké František Sedlák.
Dne 22. prosince 1870 jmenovalo obecní zastupitelstvo na znamení souhlasu s
manifestací českých poslanců Dr. Františka Riegra co předsedu deklarantů čestným
měšťanem plzeneckým za zásluhy jeho o
vlast a národ, což telegraficky oznámeno
Pražským novinám.
C. k. okresní hejtmanství vyzvalo opětně obecní zastupitelstvo, aby provedlo volbu do místní školní rady, avšak toto usneslo
se dne 6. listopadu 1870 odmítnouti volbu
tuto.
Obecním lékařem byl toho času MUDr.
Kondr, který zpočátku bral 35 zl, později
50 zl ročního služného.
Téhož roku založen byl „Potravní a živnostenský spolek v Plzenci“, jehož starostou stal se MUDr. Kondr a pokladníkem
František Blahník.
1871
Dne 21. dubna 1871 zemřel obecní správec František Sedlák, který byl po nějakou
dobu spolupracovníkem novin „Českého
lva“. Byl upřímným vlastencem a mužem
v každém ohledu poctivým a řádným. Též
domácí divadlo bylo působením jeho zřízeno.
Poněvadž účty za rok 1870 složeny
nebyly, byl povolán Damian Burda, který
spolu s Václavem Tolarem úplný měsíc na
nich pracovali.
Dne 24. května 1871 zvolen za obecního
účetního Jan Černý, který byl dříve diurnistou u krajského soudu.
Když přišlo povolení od Ministerstva
vnitra ze dne 17. 9. 1871 čís. 12,893, začal se stavěti v Plzenci „akciový pivovar“
pivovar“..
První podnikatelé byli: František Schvarz,
sekretář okresního zastupitelstva, Hugo

ZE STAROPLZENECKÉ KRONIKY
VÁCLAVA BASLA
vypsala kronikářka Věra Fenclová
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Král Konrád
u hradu Plzeň r. 1142

(výročí 870 let od významné bitvy,
která se nakonec nekonala)

Letopis Vincenciův ze 12. století uvádí
podrobnosti vážného konfliktu v přemyslovském rodu přibližně v letech 1040-42.
Tehdy dochází k boji o vládu nad zemí
mezi panujícím Vladislavem II. a jeho moravským příbuzným Konrádem II. Znojemským. Panovník si nakonec zavolal na
pomoc nevlastního bratra své manželky
Gertrudy, samotného říšskoněmeckého
krále Konráda III. Štaufského. Konrád
Znojemský se původně hodlal střetnout v
boji s vojsky tohoto krále 7. června 1142
právě pod přemyslovským hradištěm Plzeň. (Údělným knížetem celé Plzeňské
provincie se sídlem na Hůrce byl v té době
panovníkův bratr Děpolt I.) Legenda praví:
„Zatímco se toto dálo 1), vtrhl král
Konrád 2) do Čech, při čemž mu vévoda
Vladislav3) s ozbrojenou mocí razil cestu.
Když o tom uslyšel kníže Konrád 4), chystal se střetnou se s ním, a poslal proto k
plzeňskému hradu vyzvědače zjistit, jak veliké je množství nepřátel a zda by se mohl s
nimi utkat. Ti došli až na roviny za Plzní a
spatřili takové množství vojsk, že se zdálo,
že sluneční paprsky odrážející se od jejich
pozlacených štítů a brnění i přilb osvětlují
všechny sousední kopce. 5)
Když to vyzvědači svému pánu oznámili, povzbudil Konrád vojska k zmužilosti
do boje, jako by chtěl bojovat proti králi
Konrádovi, zatím však se bezpečněji rozhodl a uprostřed nočního ticha se dal na
útěk z Čech. A není divu! Vždyť v takové
chvíli unikneš smrti buď mečem nebo útěkem. Ostatní pak jeho spojenci se rozutekli do Čech, kam kdo mohl, a tak nedostali
do rukou žádnou čekanou odměnu. A král
Konrád, přišed na Vyšehrad, byl v svatý
den svatodušních svátků 6) s procesím důstojně uvítán a s převelikou úctou přijat od
vévody Vladislava a své sestry Gertrudy 7),
manželky svrchuřečeného vévody, a potom
se šťastně vrátil do Německa.
( Letopis Vincenciův, kap. 4 – Letopis
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Vincenciúv a Jarlochův (edice Živá díla
minulosti, sv. 13, Praha 1957, str.55-56)
Poznámka k autorovi
Vincencius (asi 1130-1167), patrně kanovník a notář při kostele sv. Víta v Praze, jeden z pokračovatelů Kosmových. Po
dlouhou dobu byl ve službách pražského
biskupa Daniela jako jeho kaplan. Doprovázel jej na dvou výpravách do Itálie: v
letech 1158-60 (tehdy byl Daniel v doprovodu knížete Vladislava na jeho výpravě
do Milána) a pak v létech 1166-67. Roku
1167 umírá biskup v Itálii náhle na mor.
Vincencius dovádí svůj letopis, který začíná rokem 1640, do r. 1167, pak však končí
uprostřed věty (patrně také náhle zemřel).
Těžiště Vincenciova letopisu spočívá v
jeho popisování událostí v Itálii. Podrobněji se rozepisuje o Vladislavově boji o trůn s
moravským údělným knížetem Konrádem.
Poznámky k textu
1)
V té době oblehl Konrád II. Znojemský Pražský hrad, který však statečně
hájil jeho bratr, kníže Děpolt I. (Údělný
kníže, Přemyslovec, zakladatel rodu Děpolticů, který měl ve správě celou Plzeňskou provincii, tedy západní Čechy. Vladislav žádal o pomoc císaře KonrádaIII.
Štaufského (nevlastního bratra své manželky), a ten vytáhl s velkým vojskem ku Praze.
Když se to Konrád II. Znojemský dozvěděl,
přikázal střílet proti hradu zápalné šípy.
Jeden z šípů zapálil klášter sv. Jiří, který
pak vyhořel do základů i se vším vybavením.
2)
Konrád III. Štaufský, (Konrad
der Staufer) říšskoněmecký král, nevlastní bratr císaře Friedricha Barbarossy a
nevlastní bratr manželky Vladislava II.
Gertrudy. Zakladatel rodu Štaufů, zakladatel významného univerzitního města Heidelberg.
3)
Vladislav II. (asi 1110-1174),
český kníže a v létech 1154-72 i druhý český král. Známe jej jakožto dědečka svaté Anežky Přemyslovny i otce Přemysla
Otakara I., na popud své druhé manželky
Judity dal v Praze postavit první kamenný
most přes Vltavu. Za své zásluhy o dobytí
Milána dostal – jakožto vazal císaře Fried-

richa Barbarossy –nejen doživotní královský titul, ale i nový erb: stříbrného lva v
červeném poli.
4)
Kníže Konrád II. Znojemský z
moravské větve Přemyslovců bojoval proti
Vladislavovi II. proto, že měl být – podle
stařešinského práva - r. 1140 prohlášen
českým knížetem, ale knížecího stolce se
zmocnil právě Vladislav II. Konrád měl
podporu některých údělných knížat a družiníků, když však přitáhl do země Konrád
III. Štaufský, údělníci se s Vladislavem
smířili. Ten pak příštího roku – na oplátku
za obléhání Prahy - uspořádal trestnou výpravu na Moravu a zpustošil ji. Konrád II.
Znojemský musel uprchnout před Vladislavovým hněvem - kupodivu ke Konrádu III.
Štaufskému. Po čase se s Vladislavem II.
usmířil a mohl se na Moravu vrátit – dostal
tam brněnský úděl.
5)
připomíná citát ze Starého zákona (Makabejským 6.39) „Když pak svítilo
slunce na pavézy, svítily se hory od nich
a blyštěly se jako pochodně ohnivé.“
6)
7. června 1142
7)
Gertruda Babenberská, dcera
rakouského vévody Leopolda III., první
manželka knížete a krále Vladislava II.,
nevlastní sestra říšskoněmeckého krále
Konráda III. Za Vladislava II. byla provdána od roku 1140, pomáhala spolu s jeho
švagrem Děpoltem bránit Pražský hrad
před Konrádem II. Znojemským. Porodila
mu čtyři děti a zemřela r. 1150 ve věku asi
30 let. Byla to významná osobnost, která
zasahovala i do státních záležitostí – zasloužila se např. o to, že Vladislav II. povolal do země nový mnišský řád: cisterciáky.
Jejich první kláštery založil spolu s manželkou v západních
Čechách: r. 1143
Plasy a r. 1144-45
Nepomuk.
Mgr. Anna
Velichová
Portrét Přemyslovce krále Vladislava II. z
knihy Panovníci českých zemí.

STŘÍPKY Z HISTORIE MĚSTA
občasník – díl jedenáctý

Po delší přestávce píši již závěrečný díl
o historii školy. Minule jsme končili tím,
že ve škole bylo v roce 1894 již 450 žáků.
V roce 1896 byla zřízena pro učně v
Plzenci a okolí „průmyslová škola pokračovací“, v níž se učilo třikrát týdně (dvakrát večer a v neděli dopoledne). Protože
se v jedné třídě stále učilo v soukromém
domě, bylo usneseno přistavět budovu na
východní straně. Tato třetí přístavba byla
zahájena a dokončena během roku 1898.
V srpnu 1899 povolila zemská školní rada
zřízení měšťanské školy pro hochy. Protože potřebné místnosti byly zajištěny přístavbou, byla měšťanská škola otevřena.
V roce 1903 si pořídil vlastní školu Letkov

Budova měšťanské školy na jedné z historických pohlednic.

a odpojil se. Přesto
žáků stále přibývalo.
Některé třídy obecné
školy musely být opět
umisťovány
mimo
školní budovu. Bylo
rozhodnuto vyhledat
pozemek pro stavbu
samostatné měšťanské
školy.
V roce 1910 bylo
na škole už přes 600
žáků. V roce 1912 bylo
konečně rozhodnuto o
pozemku pro stavbu
měšťanské školy. Byl
vybrán Novákův dvůr
na náměstí.
pokračování na str. 6
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pokračování ze str. 5
Stavba začala v červnu 1913 a dvoupatrová budova byla odevzdána 28.9.1914. Od
té doby se můžeme pyšnit překrásnou a velikou školní budovou na náměstí.
Škola v Sedlci existuje od r. 1923 – jen
základní škola. Od roku 1960 zde byla

hudební škola. Nyní je zde opět základní
škola.
Na závěr malá perlička:
Podle dílčí cedule z roku 1624 dávala
vrchnost: faráři 14 kbelců žita a 6 kbelců
pšenice nebo 6 věrtelů bílého piva; rektorovi (učiteli): 2 kbelce žita, 1 kbelec pše-

Přečetli jsme za Vás

je uveden i na městském znaku, který je
umístěn na průčelí staroplzenecké radnice.
Takže do kronik připišme také 570 let Starého Plzence.
Jaroslav Černý a František Ulč

aneb opomenuté výročí

Po oslavách 110. výročí povýšení městyse Plzenec na město Starý Plzenec se
nabízí otázka, zda nebylo opomenuto ještě jedno vskutku významné výročí, i když
není takzvaně „kulaté“.
Je známo, že krajské město Plzeň bylo
založeno roku 1292. Některé spisy pak
uvádějí rok 1296. To nemění nic na tom,
že existovala Plzeň, zvaná Stará Plzeň.
Řada knih či publikací uvádí, kdy poprvé
byla Stará Plzeň nazvaná „zdrobnělinou“,
tedy Starým Plzencem. To se stalo údajně
roku 1442, takže v letošním roce slavíme
pětistésedmdesáté výročí. A to jistě stojí
za připomenutí. Snad stojí za to připomenout i to, že Starý Plzenec byl nazýván jako

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVENEC 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
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
O prázdninách 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, Pá
zavřeno
6.8.-15.8. – zavřeno – dovolená.
HRAD RADYNĚ
Otevřeno pro veřejnost:
Srpen- denně kromě pondělí
10:00 - 18:00 h
V pátek a sobotu otevřeno až do 21:00 h
- stálá audiovizuální pohádková expozice
- historická expozice
- výhledové mapy na věžní vyhlídce
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno pro veřejnost:
4. srpna 13:00 – 16:00 h
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou
první sobotu v měsíci od května do září
2012 od 13:00 do 16:00 h.

nice a 1 kbelec ječmene, z mlýna pak šly 2
kopy grošů.
Pozn.: velikost míry kbelec - není přesně
známa, bylo to kolem 70 litrů (vědro - 56
litrů)
Svatopluk Mareš

Historický městský znak Starého Plzence je
umístěn na průčelí staroplzenecké radnice.
Foto: Eva Vlachová
„civitas“, tedy město. V roce 1361 je však
zmiňován již jen jako „oppidium“, tedy
městečko nebo také sídliště. Název oppidi

Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo
otevírací dobu po objednání na tel.: 377
183 662, 377 183 659.

Citace z Baslovy kroniky:
Pojmenování Starý Plzenec vyskýtá se v
listině z roku 1442, kdežto v listině z roku
1461 pocházející užívá se vedle „Stará Plzeň“ též „Starý Plzenec“, ačkoliv později
čteme všude prostě jen „Plzenec“.
Poznámka redakce:
Datum 1442 se tedy jeví jako méně
podstatné, poněvadž, jak je patrno ze slov
kronikáře Basla, stále se užívá běžně názvu
Plzenec a stále se usiluje o název STARÁ
PLZEŇ.

K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá do 13. září 2012.

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.

3. a 4. srpna 2012 (pátek a sobota)
SAMSONOVA RÁDIOVKA
Místo: podhradí Radyně
Pořadatel: rádio Samson ve spolupráci s
agenturou Nashledanou a městem Starý
Plzenec
Více na www.radiosamson.cz

CESTOVÁNÍ PO SEVERNÍ INDII
- výstava fotografií Heleny Horáčkové
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Pořadatel: město Starý Plzenec,

18. srpna 2012 (sobota)
SEDLECKÉ SLAVNOSTI
Místo: areál hasičské zbrojnice v Sedlci
Čas: 15.00 – 24.00 h
Pořadatel: SDH Sedlec

Radyňské listy - srpen 2012
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3. a 4.8. ožije Radyně festiválkem Samsonova Rádiovka.
Akce volně navazuje na festival Muzika v Hrádku u Rokycan,
který v loňském roce skončil. Jak říká otec zakladatel Jaroslav
Samson Lenk, přiblížil si festival ke svému bydlišti a k dosahu
rádia Samson.
Samsonova rádiovka je koncipována jako pohodový víkend nejen s příjemnou muzikou, ale i bohatým doprovodným
programem. Na akci vystoupí například skupiny ze soutěžního
pořadu Samsonovi štafle – Loutky, Sedm nedostatečných, Bez
–bb a Alison. Dále zahrají Spirituál kvintet, Jaroslav Samson
Lenk, Folk team, Semtex, Hop trop, Samson a jeho parta a
řada dalších. Sobotním koncertem bude provázet Aleš Háma.
Pro ty, kteří chtějí den prožít aktivněji, je s Klubem Českých turistů připravena akce
„Poznejte okolí Radyně s Klubem českých turistů.“
Trasy A: Plzeň - Černice, zast. MHD u obchodního centra
Olympia, trasy 4 a 13 km, a trasa B: Starý Plzenec, nádraží
ČD, 9 - 11 hod. trasa 7 km. Start obou je od 9 do 11 hod. a
všechny trasy končí právě na Radyni. Úastníci pochodů navíc
získají slevu na vstupném ve výši 100 korun.
Dále budou mít návštěvníci možnost vyzkoušet si pod dohledem zkušených instruktorů i své horolezecké dovednosti,
podívat se, co nového připravila ZOO Plzeň, zasoutěžit si se
skautským střediskem Limba a strávit tak příjemný den nejen
s muzikou.
Po skončení koncertů mohou návštěvníci, kteří nespěchají domů k televizním obrazovkám, zdarma shlédnout filmy
letního kina. V pátek je to film Wild Wild West v sobotu pak
film Sherlock Holmes. Pro návštěvníky je v místě samozřejmě
připraveno i občerstvení.
V případě nepříznivého počasí je pro návštěvníky sobotního programu připraveno kryté hlediště. Více informací najdete
na www.radiosasmon.cz.
Pro návštěvníky je zajištěna i kyvadlová doprava ze Starého Plzence na Radyni.
Vstupné: 3.8. - 250 Kč, 4.8. - 200 Kč. Děti do 150 cm a
držitelé průkazů ZTP a ZTTP vstup zdarma (pouze na místě).
Pro účastníky akce „Poznejte okolí Radyně s Klubem českých
turistů.“ vstupné na 4.8. - 100 Kč (platí na stánku KČT na Radyni) Vstupenky budou v prodeji od 23.7. v prodejnách:
Liman SPORT - Slovanská tř. 31 Hudební nástroje Houdek - Divadelní 1 Hudebninky u Kaštánků - Lochotínská 5 a
stánek rychlého občerstvení na Radyni.
Rezervace vstupenek: e-mail.: obchod@radiosamson.cz

Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012

Zároveň Vás zveme na další běh taneční soutěže RADYNĚ
DANCE CUP 2012, který se uskuteční v neděli 26.08.2012
od 18:00 h v areálu sokolovny ve Starém Plzenci.

Vás srdečně zve na představení Lucerna od Aloise Jiráska.
Premiéra se bude konat v sobotu 1.9.2012 od 19:30 h a
představení pro děti v neděli 2.9.2012 od 13:30 h na venkovním jevišti u fotbalového hřiště „Pod lesem“ v Losiné.
Cena vstupenky pro dospělého je 80 Kč, pro děti do 15ti let
40 Kč. Lístky je možné zakoupit v předprodeji v Kulturním domě v Losiné 13., 18., 28. a 29. 8. od 19:00 do 21:00
hodin. Dále na OÚ ve Štěnovicích a v Plzni na náměstí
Republiky ve Vinotéce „Magnum“ (zastávka tramvaje).
Děkujeme za podporu partnerům programu JUMP: místní
akční skupina Aktivios a mikroregiony Přešticko, Úslava
a Radyně.
Veronika Tomášová
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RADOUŠOVY HRY NA RADYNI – 7. ročník
hrad Radyně
sobota 15. září 2012 od 13:00 do 17:45 hodin

Scéna pod hradem
13:00 h Zápis soutěžících
13:45 h Slavnostní zahájení Radoušových her
14:00 h Stroj času – literárně-hudební pásmo dětí ZŠ Starý Plzenec
14.30 h Hudební kapela ZUŠ Starý Plzenec
15:00 h Šermířské vystoupení SHŠ Militis
15:30 h Hudební kapela ZUŠ Starý Plzenec
16:00 h Vystoupení orientálních tanečnic ZŠ Starý Plzenec
16:30 h Keltská kapela Dé Domhnaigh
17:00 h Šermířské vystoupení SHŠ Militis
17:30 h Dvorské gotické tance v podání taneční skupiny Althea
17:45 h Slavnostní ukončení Radoušových her
Scéna uvnitř hradního paláce
ukázky středověkých řemesel - rytířské souboje - keltská kapela Dé Domhnaigh
Doprovodný program v podhradí (po celé odpoledne)
hrátky s oživlým pánem hradu Radyně Radoušem, kouzelní skřítkové
a pohádkové bytosti, jízdy na koni, skákací hrad a další zajímavý program
Na každého dětského účastníka čeká Radoušova odměna !!

Vstupné (platí i pro prohlídku hradu Radyně):
Dospělí
50 Kč
Děti nad výšku 115 cm
30 Kč
Děti do výšky 115 cm ZDARMA

Radyňské listy - srpen 2012

Dne 6. srpna se dožívá 80 let
paní Marie Vykouková
ze Sedlce.
Všichni její spolubydlící jí přejí
pevné zdraví, aby jí sloužilo
ku každodenním vycházkám
na sedlecké rybníky, které jí připomínají
krásné vzpomínky.

Strana 9

Na srdíčko Tvé nebyly léky, proto jsi od nás
musel odejít. Jen svíci hořící a velkou kytici
Ti na hrob můžeme dát, chvilku postát
a tiše na Tebe s láskou zavzpomínat.
Dne 13. srpna uplyne 15 smutných let,
co navždy odešel ve věku 21 let
náš drahý syn, bratr, strýc, bratranec
a dobrý kamarád
pan Petr Schaffer.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Rodiče a sestra Martina s rodinou.
===============================
12. srpna 2012 to bude rok, co nás opustila
milovaná manželka, maminka a babička
paní Marie Ouhrabková.
S láskou vzpomíná rodina.

50 LET GYMNÁZIA
V BLOVICÍCH

V letošním roce oslaví Gymnázium Blovice kulaté jubileum. V září tomu bude 50
let, kdy škola, do dnešního dne jediná svého typu v okrese Plzeň – jih, vznikla. Za
dobu své existence si blovické gymnázium
upevnilo své postavení mezi ostatními školami a dá se říci, že město Blovice i díky
této škole se stalo střediskem vzdělanosti
pro široké okolí.
V současné době má škola 8 tříd osmiletého studijního cyklu a 4 třídy čtyřletého
studijního cyklu. Navštěvuje ho celkem
291 žáků. Pedagogický sbor tvoří 26 pedagogů, k dalším zaměstnancům školy patří 1
administrativní pracovnice a 3 pracovnice
v dělnických profesích. Od června 1995

ZŠ Sedlec
Ukončení školního roku 2011/2012
na ZŠ Sedlec
Poslední dva týdny na naší škole byly ve
znamení docvičení Školní slavnosti a také
projektu Mladý záchranář. Školní slavnost
se konala ve středu 20. 6., děti se prezentovaly hrou o Radoušovi, komickými scénkami, módní přehlídkou a mnoha písničkami v češtině i angličtině.
Po ukončení slavnosti následovalo přespání ve škole a druhý den pěší výlet na
Kozel. V úterý 26. 6. jsme přivítali milou
návštěvu, sestřičku Jitku Hurtovou, která
si pro nás připravila besedu o první pomoci. Ta byla proložena množstvím ukázek (např. uvedení do zotavovací polohy,

sídlí škola v nové budově, o rok později
jsme otevřeli nově postavenou tělocvičnu.
Během padesátileté existence gymnázia se zde vystřídalo kolem 120 pedagogů,
ve funkci ředitele jich působilo celkem 6.
Počet absolventů školy se za tu dobu přiblížil 2 500. O řadě z těchto našich „dětí“
jsme se v průběhu let dověděli, že zastávají
významné pracovní pozice. Pracují či pracovali jako úspěšní pedagogové na vysokých školách, stali se z nich výborní ředitelé škol, bank či obchodních společností.
Mnozí se prosadili jako vynikající lékaři,
právníci či politici. I další stovky absolventů se jistě skvěle uplatnily ve svých profesích. Ze svých absolventů máme zkrátka
radost. Tito lidé také na blovické gymnázium rádi a s láskou při různých příležitos-

tech vzpomínají.
Další možnost setkání se svými spolužáky a kantory budou mít naši absolventi
v sobotu dne 22. září 2012. Tento den je
stěžejním dnem oslav 50. výročí založení
školy. Již od ranních hodin bude pro všechny návštěvníky připraven bohatý program,
kterým bude kulminovat řada kulturních
a společenských akcí, které gymnázium k
této příležitosti pro veřejnost připravuje.
Jedná se např. o divadelní a hudební vystoupení či školní akademii. Tyto akce budou probíhat již od začátku září. Jejich harmonogram včetně programu na 22.9.2012
ještě zveřejníme. Už teď jste všichni zváni.
A nemusíte být absolventy školy. Budete
přesto vítáni.
Pavel Vlach, Gymnázium Blovice

resuscitace, zastavení krvácení …), děti si
mohly většinu věcí zkusit. Pro děti 3., 4.
a 5. ročníku většina těchto informací byla
pouze zopakováním a zpřesněním, přesto
besedu se zájmem poslouchaly a často se
zapojily do diskuze a později si vše znovu
vyzkoušely.
Druhý den jsme připravili na zahradě
školy dopolední projekt Mladý záchranář,
při kterém si jednotlivá čtyřčlenná družstva
mohla otestovat svoje znalosti a dovednosti. Na jednotlivých stanovištích musely
děti plnit úkoly zaměřené na mimořádné
události, přivolat pomoc (tísňová volání),
ošetřit zraněného, atd…
A na závěr poděkování. Již v předminulém čísle jsem se zmínila o účasti našich
žáků v nové stolní hře Košík plný rozumu.
Poděkování patří našemu třeťáčkovi Míšo-

vi Nechutnému, který se zúčastnil celostátního kola této hry v Praze a umístil se na
nádherném čtvrtém místě.
S přáním krásně prožitého léta
Hana Nekolová

Družstvo Lucka, Terezka a Viki při přenosu raněného.
Foto: Roman Císař
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ZŠ Starý Plzenec

Na poslední hodině školního roku se děti ze sportovního kroužku
sešli na bowlingu.
Foto: Jana Hermanová

ZŠ Starý Plzenec
Mezinárodní folklorní festival
v naší škole
Ve dnech 14.-17.6.2012 proběhl na různých místech Plzně Mezinárodní folklorní
festival CIOFF „Plzeň 2012“. Byl to již 16.
ročník.
Mezi velké množství různých dopro-

Středověký výlet
22. 6. – 24. 6. 2012

Na poslední předprázdninové výpravě
jsme se vydali do středověku a vyzkoušeli
jsme si, jak se žilo králům a královnám na
hradě. V pátek jsme nocovali na hradě Točník, v sobotu jsme se přesunuli na zříceninu Žebrák a utábořili se v její věži. Spaní
přímo v hradech pro nás bylo obrovským
zážitkem, usínali jsme při svitu měsíce a
hvězd a nad hlavou nám létali netopýři!
Sobotní odpoledne jsme strávili na farmě
pod Točníkem. Mohli jsme si pohladit činčily, prasata, koně, psy, kočky, králíky…
Některá zvířata jsme směli i sami nakrmit.

Občanské sdružení
zdravotně postižených
Staroplzenecko informuje
Vážení přátelé, spoluobčané,
po delší době přicházím s několika informacemi o našem sdružení OSZP Staroplzenecko. V současnosti se náš počet

Na konci června se již tradičně vypravili žáci ZŠ Starý Plzenec do
Chorvatska. Letos strávili týden na Makarské riviéře ve středisku
Baška Voda. U moře se všem moc líbilo.
Foto: archiv

vodných akcí patřily i výchovné koncerty
účinkujících zahraničních folklorních souborů, které probíhají na vybraných plzeňských školách. Do naší školy přivezli organizátoři soubory již potřetí.
Letos nás navštívily a své bohaté umění
předvedly hned dva soubory – Ratlevili z
litevského Kaunasu a Mladosť ze slovenské Dubnice nad Váhom.
Lidové tance z Litvy a slovenský tempe-

ramentní folklór okouzlily všechny diváky
– děti z MŠ, žáky a žákyně ZŠ i všechny
vyučující.
Všichni účinkující byli po zásluze odměněni bouřlivým potleskem.
Pochvalu si však zaslouží i všichni naši
žáci, kteří byli nejpozornějšími a nejhodnějšími diváky ze všech navštívených škol.
Mgr. Jana Toušová

Závěrečná oddílová schůzka 27. 6.
2012

Na závěrečnou „oddílovku“ dorazily
děti celé nedočkavé, protože na ně jako
každý rok čekaly zasloužené odměny. Ale
když se sejde celý oddíl, je nás tolik, že
se do naší klubovny sotva vejdeme, proto
jsme vyrazili směrem k Radoušově skalce.
Cestu jsme si zpestřili hraním her a povídáním o tom, co nás čeká o prázdninách. U
Radoušovy skalky pak proběhlo vyhlášení
celoročního bodování, ke kterému jsme
přizvali i rodiče dětí. Letos se na prvním
místě umístilo sesterské duo – v mladší
kategorii zvítězila Kačka Vačkářová, ve
starší kategorii Áňa Vačkářová. A teď už se Plzenečtí skauti na středověkém výletě.
Text a foto: Karolína Koskubová
všichni těšíme na letní tábor!

rozšířil na 302 členů. Pravidelně
každý měsíc pořádáme nějaké
akce a věřte, že není jednoduché
se zavděčit všem. Nyní v letním
období se věnujeme více výletům
do přírody a poznávání nových
míst. V květnu jsme navštívili
Průhonice. Prohlédli jsme si zahrady a pro-

šli několik částí velkého parku.
Výletu se zúčastnilo 78 členů. V
červnu jsme se vydali za krásami
šumavských lesů a navštívili jsme
naše sousedy v Bavorském lese.
Stezka v korunách stromů a rozhledna ve výšce 44 metrů všechny
pokračování na str. 11
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pokračování ze str. 10
uchvátila. Byl krásný slunečný den a v dáli
jsme měli možnost zahlédnout vrcholky
Alp. Procházka lesní přírodou nás všechny
nabila pozitivní energií. Kdo chtěl, ochutnal tamní studenou zeleninovou polévku
Gaspacho, mlsouni si dali vídeňskou kávu
a zmrzlinový pohár. Tohoto výletu se také
zúčastnilo 78 našich členů.
Dalším zájezdem byla v červenci návštěva výstavy v Lysé nad Labem – Květy
2012. Ačkoliv je výstaviště menší co do
rozlohy, množství květin okouzlilo všechny účastníky. Velký výběr i dobré ceny nás
přiměly ke koupi a rozšíření květinových
záhonků v našich domovech. Na srpen je
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připraven zájezd do Kramolína na koncert Evy a Vaška. Na tento koncert máme
100 vstupenek, a zaplníme tak 2 autobusy. Autobusovou dopravu zajišťuje firma
Rottenborn-Bruj. S dopravou jsme velice
spokojeni a tímto chci vyjádřit upřímné a
velké poděkování. Vždy jsme bez problémů dopraveni na místo určení a v pořádku
se vracíme i domů. Pravidelně navštěvujeme naše členy, kteří se dožívají významného jubilea, a malým dárkovým balíčkem se
snažíme je potěšit. Na podzimní čas připravujeme Kloboukovou zábavu v Losiné,
výlet na Cibulový jarmark do Hořovic, přátelské posezení u dobrého jídla v Biskoupkách. V listopadu bude jubilejní, 5. ročník

Staroplzenecké vařečky. Tentokrát budeme
péct, hodnotit a ochutnávat bábovky. Jako
každý rok jsou pro vítěze připraveny poháry a pěkné ceny. Pravidelně se zúčastní
25-30 soutěžících. Přijďte si letos i Vy zkusit své kuchařské umění. Závěr roku patří
jako již každoročně Mikulášské zábavě ve
Chválenicích. Tyto všechny akce bychom
nemohli dělat bez podpory našich sponzorů, kterým tímto děkuji. Hlavně však mé
poděkování patří všem členům výboru. Věnují spoustu volného času na to, abychom
vás pobavili a abyste se někam podívali..
Za OSZP Staroplzenecko
Jaroslava Patočková

5. ROČNÍK SEDLECKÝCH SLAVNOSTÍ

18. srpna 2012 v areálu hasičské zbrojnice v SEDLCI
Program:
Od 15:00 h vystoupí divadlo KONIVADLO ze Starého Plzence s divadelní hrou pro děti „O veliké řepě“.
Následuje přivítání milého hosta- rodáka a známého muzikanta ze Sedlce pana Jindřicha Buriánka.
V 16:30 h se představí pošumavská kapela ÚHLAVANKA pod vedením Jana Červeného,
jejímž členem je plzenecký rodák Martin Šašek.
Od 20:00 h do 24:00 h pak bude hrát k tanci i poslechu hudební skupina BÁBYDOU
ze Starého Plzence. Během odpoledne proběhne program určený pro děti se soutěží
Hledáme nové talenty. Pro zájemce bude umožněna prohlídka hasičského muzea
a výstavy šicích strojů.
Příjemné posezení a občerstvení zajištěno.
Vstup 60 Kč, děti do 6 let zdarma,
děti školou povinné a studenti do 18 let 30 Kč. Bohatá tombola.
Srdečně Vás všechny zvou hasiči Sedlec!

………………........…………………………........……….zde odstřihněte………………...…........……………………….…………

AN K E TA
Občanské sdružení Hůrka a Radyně pracuje na projektu naučné stezky Stará Plzeň a kupci.
Stezka na 12 zastavení přibližuje význam hradiště Hůrka pro Řezenskou stezku a život kupců na ní. Samotná stezka umožňovala v
10. století kontakt českého státu s Bavorskem, byla spojnicí mezi západem a východem Evropy. Kromě obchodníků ji využívali i
čeští panovníci pro pravidelné cesty na říšské sněmy.
Obsah bude zaměřen pro laickou i odbornou veřejnost. Děti školou povinné zde najdou zajímavosti, které v učebnicích nejsou.
1. Myslíte, že tento projekt může přispět k propagaci města Starého Plzence v rámci kraje i celé ČR?
2. Je pro vás toto téma zajímavé?

ANO NE
ANO NE

Po zakroužkování Vašeho názoru vystřihněte anketní lístek, který můžete odevzdat v K-Centru, městské knihovně
nebo vhodit do schránky umístěné na budově městského
úřadu, Smetanova 932.
Anketu společně s anketními lísky najdete také na hradu
Radyni, Hůrce, v K-Centru a v městské knihovně.
Za vyplnění děkuje OSHR ve Starém Plzenci.
Informace o činnosti OSHR najdete na www.OSHR.cz.
Rádi mezi sebou přivítáme a další zájemce o práci v OSHR.
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VZPOMÍNÁNÍ
DŘÍVE NAROZENÝCH

Bylo jednou jedno přírodní divadlo...
Takhle nějak začínaly pohádky našich
dětských let... To, o čem chci dnes vyprávět, je už také jen legendou – pamětníci,
posuďte sami.
Když si vyjdu na houby pod Radyni,
vracím se rád místy bývalého přírodního
divadla. Dnes vyhlíží zchátrale, opuštěně,
se zbytky sloupků, sloupů a rozbořených
staveb, jen parket by snad vydržel nějaký
ten taneček. Stojím tu opřený o borovici,
která bývala v době plné divadelní a taneční slávy také o 50 let mladší. Od roku
1956 budovali hlavně místní ochotníci přírodní divadlo s vyvýšeným jevištěm, orchestřištěm, šatnami, dobrým osvětlením
i rozhlasovým zařízením. Vybudován byl
i vodovod a hygienické zařízení. Součástí
divadelního areálu byl hudební pavilon a
taneční parket. Staroplzenečtí zde odpracovali hodně hodin při výkopech, betonování a úklidu. I já jsem se budování rád zúčastňoval, zapojil jsem se i do divadelního
dění. Každá neděle pak patřila zábavě ve
zdejším areálu. Rád vzpomínám na pana
kapelníka Čadka a jeho „Staroplzeňáky“.
To se to tančilo - vzduch byl provoněn borovicovou esencí, cigaretový kouř rychle
mizel v korunách stromů. Ještě dnes se vidím, jak jdu na parket, býval z vyvýšené
poloviny chráněn pěkným kovovým zábradlím, zkouším pár figur. Joj, „starouši“
to byla tanga, valčíky, polky a jiné módní
rytmy.
Probouzím se z krásným vzpomínek ty bloude, doma čekají na houby, honem
domů. Opouštím tato místa, prodírám se
ostružiním a je mi smutno z reality zkázy,

Cestování po severní Indii

slovo autorky výstavy fotografií ve Staroplzenecké galerii
Touha zdokumentovat určitou lokalitu
a společenství patří k základním potřebám
fotografa. Proto vznikla tato výstava, která
zlomkovitě zachycuje život a přírodu v daleké Indii, převážně ve státě Himachal Pradesh, který leží v indické části Himálaje a
sousedí s čínským Tibetem. A právě zde se
nejvíce odehrávalo naše cestování.
První část fotografií zachycuje život v
Dillí, hlavním městě Indie. Dále cestu autobusem z Dillí do Manálí a krkolomný
přejezd přes sedlo Rohtang pas (3978m) po
cestě plné bahna, která byla zprůjezdněna
po silných deštích, jen dva dny před naší
cestou do Kazy, a náhodné a nezapomenutelné setkání s Dalajlámou.
Druhá část dokumentuje přechod sedla Bhapa (4920 m) v Pin Valley National
Park, jeho nádherná údolí nezničená civi-

na které se podepsal zub času a všichni,
kteří mohli toto krásné místo zachránit. A
nejen oni - přispěli vandalové, zloději...
Kladu si otázku, jako možná mnozí z vás.
Má toto místo ještě nějakou budoucnost?
Na závěr mého vzpomínání ještě trochu
poezie pro moji ženu a bývalé tanečnice na
parketu!
Vzpomínáš lásko . . .
To když „Starouši“ La Palomu tak krásně
hráli,
na parketu jsme se k sobě tulili,
oči nám touhou plály,
vzduch voněl borovím,
klíšťata žádná,
komáry odvál cigaret dým.
Jak rád bych našel ten básníka Máchy rým
či Nerudův,

lizací a nelehký přechod sedla Charang La
(5246 m) v oblasti Kinnaur.
Tato část zachycuje nejenom trek, ale i
život zdejších lidí. Lidí, kteří žijí ve vesnicích, kam v současné době vede pouze vyšlapaná úzká stezka. Cesta do těchto vesnic
od poslední autobusové zastávky trvá pěšky několik hodin.
V poslední části dokumentu jsem se
vrátila do civilizace měst, jejich běžného
života, zvyků a posvátných míst. Zachytila
jsem zde každodenní uzavírání indicko–
pakistánské hranice, jakýsi rituál, jemuž
přihlíží tisíce diváků. Navštívila jsem Zlatý
chrám v Amritsaru, což je duchovní centrum sikhské víry. Chrám je zlacený, stojí
v jezeru s očistnou vodou zvaném Jezero
nektaru nesmrtelnosti.
Moje fotografie si možná nevybíraly
jen ta nejlíbivější místa, ale v každé z nich
jsem se snažila zachytit, co jsem vnímala
jako součást Indie. Děkuji všem, kteří mi

za trochu lásky šel bych světa kraj...
Jak vábil nás, touho, ten borovicový háj,
a v plotu byla vrátka....
Krásná to lásky pak pohádka.
Vyplašili jsme tam 2-3 srnky,
na sukénce mělas pak od borůvek skvrnky...
Vše to tu zarostlo křovím a parket pokryl
mech –
já ale vnímám stále ten láskyplný Tvůj
vzdech...
Tak snad pravdu Walda měl, když tu tehdy
pěl „To všechno vodnes čas“.
Všechno ne, Matuško, vzpomínky nám to
vrací zas....
že ano, ženo má?!
Jarda Hrubý, OSHR

pomáhali a vyšli vstříc při této expedici,
protože život s 18 kg na zádech při fotografování nebyl vždy jednoduchý......
Výstavu je možné zhlédnout do 13. září
2012.
Helena Horáčková,
(HorackovaHelena@seznam.cz)

Dillí nás vítá… Foto: Helena Horáčková
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Tenisté z SK SPORTteam DOLI
Starý Plzenec opět vítězně

Již šesté vítězství v řadě získali tenisté
z SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec v
okresní soutěži družstev Davis Cup Plzeň
– jih. Soutěž byla letos rozdělena na dvě
ligy. Naše áčko, jako obhájce titulu, bylo
zařazeno do I. ligy, kde postupně přehrálo Stod „A“ 4 : 1, Chlumčany „B“ 3 : 0,
Letkov „B“ 3 : 1, Chlumčany „A“ 3 : 2
a Letkov „A“ 3 : 2. Družstvo nastupovalo
v těchto zápasech ve složení: Tomáš Doležel, Michal Brožík, Martin Váchal a Vláďa
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Lázních. Ani tam nepojedeme bez šance na
úspěšný výsledek, neboť obhajujeme druhé
místo z loňského roku a třeba se pokusíme
navázat na vítězství z roku 2008.
V okresní soutěži družstev se neztratilo
ani naše béčko. Ve složení Libor Červený,
Milan Doležel, Tomáš Krásný a nestárnoucí Zdeněk Pašek soutěžilo ve II. lize,
do které se přihlásilo třináct družstev. Naším přáním byl postup do vyšší soutěže, to
se nám sice nepodařilo, ale skončili jsme
těsně před branami. Ve skupině „A“ jsme
úspěšně zvládli všechny zápasy – porazili
jsme: Sedlec 4 : 1, Nepomuk 5 : 0, Novou
Ves „A“ 3 : 1, Blovice „C“ 5 : 0, Přeštice 3
: 2 a Dobřany 4 : 0. V rozhodujícím zápase
o postup do I. ligy jsme bohužel podlehli
ve Šťáhlavech lepšímu soupeři 0 : 3.

Tenisová škola – pozvánka na
podzimní část

Vítězné mužstvo – vsedě Vláďa a Martin
Váchalovi, vestoje Michal Brožík a Tomáš
Doležel.
Foto: Milan Doležel
Váchal. Nezaváhalo ani ve dvoukolovém
finále, ve kterém porazilo naprosto přesvědčivě „A“ družstvo Letkova 5 : 0 a 3 : 0.
Naše družstvo tak postoupilo do finále
DC Západočeského tenisového svazu, které
se uskuteční začátkem září v Mariánských

Míčový sedmiboj dvojic vyhráli
Marcel Havlíček – Milan Doležel
SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec
uspořádal v sobotu 21. července XII. ročník míčového sedmiboje dvojic o putovní
pohár města Starého Plzence za účasti dvaceti párů. Vítězem se stala dvojice Marcel
Havlíček – Milan Doležel. Marcel Havlíček dokázal zvítězit ve třetím sedmiboji v
řadě, navíc pokaždé s jiným parťákem.
Od brzkého rána začaly neúprosné boje
mezi dvojicemi. Vítěznému páru se zpočátku nedařilo, ve vedení byli M.Váchal s
J. Sedláčkem. Potom ale vítězové několika sedmibojů zabrali, vyhráli košíkovou a
stolní tenis a byli v semifinále ještě ve třech
disciplínách. Na druhé v pořadí měli nako-

Máme za sebou také jarní část tenisové
školy pro děti. V pěti dnech v týdnu včetně
soboty se na našem kurtu střídalo devětadvacet žáků, kteří se učili tenisovým základům pod dohledem třech zkušených trenérů. U těch nejmenších bylo někdy opravdu
náročné udržet pozornost a zájem po celou
hodinu. Na druhé straně, i ti prckové ukázali v závěrečných soutěžích v tenisových
dovednostech, že se již něco naučili. Pro
starší děti jsme na závěr jarní části připravili opravdové tenisové turnaje. Výsledky
soutěží podle kategorií:
Nejmladší chlapci: 1. Petr Sedláček, 2.
Šimon Baloun, 3. Vítek Veselý

Mladší žáci před turnajem.
Foto: Milan Doležel
Nejmladší dívky: 1. Eliška Hosteková,
2. Vanesa Mollerová, 3. Natálie Voldřichová
Mladší žáci: 1. Tomáš Klepač, 2. Matěj
Coufal, 3. Pavel Šesták
St. žáci a dorostenci: 1. Adam Václavovič, 2. Jan Krásný, 3. Petr Šesták
St. žákyně a dorostenky: 1. Lucie Harnochová, 2. Pavlína Harnochová, 3. Karolína Záhrubská
Tenisový klub SK SPORTteam DOLI
Starý Plzenec pokračuje po letních prázdninách v pořádání tenisové školy pro děti.
Kurzy budou zahájeny 28. srpna, přihlášky
přijímáme do 23.8.2012.
Informace: p. Doležel, tel. 605 987 754,
Email: sportteamdoli@seznam.cz
Web:www.skdolistaryplzenec.banda.cz.
Text: Milan Doležel

nec přesvědčivý náskok.
Hladký průběh sedmiboje
tentokrát bohužel narušilo
počasí, v průběhu poslední
disciplíny se spustil silný
déšť, a tak se musel volejbal
dohrávat v tělocvičně.
Většina dvojic na předních místech byla z pořádajícího sportovního klubu.
Tím jsme potvrdili úspěšné
vystoupení z letošního sedmiboje v Kornaticích, kde
zvítězili Tomáš Doležel
– Ctibor Včala a na třetím
místě se umístili Milan Doležel – Marcel Havlíček.
Vítězná dvojice Marcel Havlíček a Milan Doležel uproMilan.Doležel střed.
Foto: archiv

Celkové výsledky:
1. M. Havlíček (Nezvěstice)– M. Doležel (St.Plzenec) 21 b.
2. M. Váchal – J. Sedláček (Plzeň)
15,5 b.
3. P. Ambrozy (St.Plzenec)– M. Trojanec (Nezvěstice) 15 b.
4. M. Tonar – M. Tonar ml. (Starý Plzenec)
11,5 b
5. V. Váchal – T. Doležel (Starý Plzenec)
10 b.
6. J. Jirovský – J. Jirovský ml. (Plzeň)
9,5 b.
7. J. Csengö – M. Picka (Starý Plzenec)
9b

Vítězové disciplín:
Tenis: Váchal - Sedláček
Házená: Galuška - Galuška
Stolní tenis:
Havlíček - Doležel
Nohejbal:
Jirovský – Jirovský ml.
Fotbal: Tonar – Tonar ml.
Košíková:
Havlíček - Doležel
Volejbal:
Ambrozy – Trojanec
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CRAFT 1000 MILES ADVENTURE
– TRANS CZECHO – SLOVAKIA

Náš oddíl Radyně bike team, který sdružuje všechny nadšence pro které kolo není
jenom dopravní prostředek, ale i zábava,
vyslalo na tento závod své 3 členy. Myšlenka projet si celý náš bývalý stát podél
severních hranic se rodila už někdy na podzim loňského roku. Tento závod k tomu zároveň vybízel a byl pro nás velkou výzvou.
Loni se jel první ročník ze Slovenska do
Čech. Letos se jel obráceně, z nejzápadnějšího koutu Čech na nejvýchodnější část
Slovenska.
Závod odstartoval 1.července z Hranic u
Aše ve 14,00 hod., a jako loni opět pršelo.
Na start se postavilo 128 dobrodruhů a
mezi nimi i zástupkyně ženského pohlaví,
kterým patří můj neskonalý obdiv do tako-

vé akce jít. Účast byla mezinárodní. Nejvíce zástupců bylo z Čech,Slovenska,ale i
Švýcarska, Německa, Španělska a Nového
Zélandu. Já Petr Šedivec a Martin Vít jsme
byli na této akci nováčci, Tomáš Tůma měl
zkušenosti již z loňska, kdy jel kratší 500
mílovou variantu.
Závod je otevřen pro všechny, kdo se
pohybují vlastní silou ( bikery,běžce,chodce, ale třeba i koloběžkáře), je bez zabezpečení a jede se nonstop, a tím je v rámci
Evropy unikátní. Stanoven je pouze start a
cíl. Trasa závodu je určená pomocí přístroje GPS a všichni závodníci ji musí dodržet.
Kdy a kde spí, kdy jedou, co jedí, je jen na
nich. Cílená podpora je zakázaná.
Průběh závodu tady nemá smysl rozebírat, protože by to zabralo příliš velký prostor a koho to bude zajímat, tak se může
podívat na naše stránky: www.radynebike.
cz , kde je celý průběh závodu zdokumentován a jsou zde i nějaké fotky.
A o čem tenhle závod vlastně byl ?
Tento závod byl hodně o disciplíně, denně se jelo v průměru 14 - 16
hodin na kole s
minimem spánku a odpočinku.
Ke konci jsme
usínali i během
jízdy.
O velké dřině a odříkání.
Každý z nás si
sáhnul
minimálně jednou
na svoje pomyslné dno a
alespoň pro mě
to od té chvíle
začalo mít smysl a začal jsem
chápat myšlenku tohoto závodu a prožívat
tohle všechno
naplno.
O emocích,

kdy místy terén houstl natolik, že se nedalo skoro jít, natož projet nebo tlačit a začal
jsem propadat trochu beznaději. Nebo když
mě okouzlila nádherná příroda a zvlhlo mě
nejedno oko. Musel jsem se vypořádat s
různými technickými problémy svého stroje. Tohle všechno k takovému závodu patří
a je jeho součástí.
Čím déle jsem po tomto závodě doma a
moje myšlenky zabrousí zpátky do závodu,
tím jsou tyhle věci a vzpomínky ještě intenzivnější a asi každý účastník by se rád hned
chtěl vrátit zpátky na trať a všechno to prožít znovu. Ano. Zní to neuvěřitelně, vrátit se
zpátky do té dřiny a nevlídného počasí, ale
je to tak. Pochopí to asi jen ten, kdo tam
byl a zažil to.

V cíli Finish 1000 miles v Nové Sedlici na
Slovensku. Z leva Tomáš Tůma, autor a organizátor závodu Jan Kopka a Petr Šedivec.
Foto: archiv
A teď už k výsledkům jak to celé dopadlo:
Závod dlouhý:1 776 km s převýšením
34 965m vedený převážně terénem a po
turistických značkách, obhájil loňský vítěz
Zdeněk Kříž, který dojel v čase: 9 dnů,0
hodin a 29 minut.
Za náš tým nejlépe dopadl Petr Šedivec
a Tomáš Tůma, kteří dojeli společně celkově na krásném 12. – 13. místě v čase:
12dnů, 8 hodin a 2minuty.
Martin Vít dojel na 27. místě v čase:
15 dnů, 17 hodin a 15minut. Oficiální
ukončení závodu proběhlo 31.7.2012.
Petr Šedivec – Radyně Bike Team

Bezplatná pomoc

Ostatní informace:
Kategorie 50+ 17.08.2012 od 15:30 h
Přihlášky do 15:00 h na kurtech v Sedlci nebo na e-mail.
Finálové zápasy kat. 50+ budou odehrány 18.08.2012.
Kategorie – bez omezení 18.08.2012 od 8:30 h
Přihlášky do 8:00 h na kurtech v Sedlci nebo na e-mail.
Všechny zápasy se budou hrát pouze na 3 kurtech (2 Sedlec, 1
Sportteam Doli).
Karel Janoušek, email:tenis-sedlec@seznam.cz

Potřebujete pomoc s dluhy?
Hrozí Vám exekuce?
Máte problém se zaměstnavatelem?
Hledáte práci?
Řešíte problém s bydlením?
Sháníte nouzové ubytování?
Potřebujete poradit v soudním nebo přestupkovém řízení?
Nevíte si rady s vyřízením dokladů, žádostí o sociální dávky, důchod?
Pracovníci společnosti Člověk v tísni Vám pomohou ve složitých
životních situacích. Služby poskytujeme po telefonické domluvě v
domácnosti klienta, možné je i využití kontaktní místnosti v Plzni.
Naši pracovníci také nabízejí asistenci a doprovod při jednání na
úřadech a dalších institucích. Všechny poskytované služby jsou
zdarma, důraz je kladen na ochranu osobních údajů.
Pro využití našich služeb nás kontaktujte na tel.:
377 240 090, 777 782 081. Navštívit nás můžete na adrese: Mikulášské nám. 17, Plzeň (před návštěvou je ale nutné se objednat).
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DROBNÁ INZERCE
• Pronajmu v Praze 6 zařízený byt
1+kk, 2. patro, blízko MHD, 4.000 Kč
+ cena služeb/měsíčně,
tel.: 737 434 490.
• Prodám učebnice pro gymnázia, seznam v knihovně.
• Darujte prosím psací stůl nebo PC
stůl do Rodinného centra Dráček ideálně o rozměrech cca 160 x 70 cm
a výšce 76 cm. Tel..: 722 920 800,
email: vorlickova@rcdracek.cz,
info@rcdracek.cz.
• Truhlářství BAGUS
Vám nabízí svoje služby.
Seznam.cz bagus truhlarstvi.
Tel.: 723 364 972, 607 863 702,
e-mail:
truhlarstvi.bagus@seznam.cz.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových
plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček: 14-17 týdnů; cena:
159-170 Kč/ks
Prodej se uskuteční:
v pondělí 20. srpna 2012 v 15:30 h
Starý Plzenec – u čerpací stanice
Pap Oil
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 728 165 166,
415 740 719.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
STARÝ PLZENEC
Dětská lékařka MUDr. Hana Václavová
Ordinace Starý Plzenec
Po – Pá
08:00 – 12:00 h
Po
15:00 – 17:00 h
Ordinace Nezvěstice
Po a Pá
12:30 – 14:00 h
Út, St a Čt
14:00 – 15:00 h
Praktický lékař MUDr. Hocký dovolená
06.08. – 10.08. 2012
20.08. – 07.09. 2012
tel.: 377 966 220
(zastupuje MUDr. Novák)
tel.: 377 966 618
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