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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně plyne a chýlíme se k závěru letošního
roku. Na bilancování je asi
ještě brzy, ale mohu již teď
konstatovat, že se nám podařilo zahájit všechny plánované investiční akce v objemu za více
než 300 milionů Kč. Téměř všechny akce
jsou spolufinancovány z dotací. Ale samozřejmě i podíl vlastních prostředků města
je značný. Nelze tedy zastírat, že příští rok,
právě s ohledem na zahájení těchto inves-

tičních akcí, bude velmi náročný. Přesto
bychom rádi i v r. 2013 pokračovali v dalších investicích. Bohužel bez dotací nebudeme schopni akce zrealizovat. Připravujeme mimo jiné zateplení mateřské školy
ve Starém Plzenci, na které jsme žádali o
dotaci na Státní fond životního prostředí.
Chceme pokračovat v opravách místních
komunikací, a to ulic Tomáškova a Kollárova. V současné době jsme obdrželi rozhodnutí Státního fondu životního prostředí
o vyplacení pozastavené částky 4.500.000,Kč z I. etapy kanalizace, o které jsem vám
psala v RL již v únoru 2012, a pokud se
nám podaří sestavit vyrovnaný rozpočet,
rádi bychom část těchto prostředků použili právě na opravy místních komunikací.

ZDARMA

Dalším zdrojem příjmů mohou být příjmy
z prodeje pozemků města a příjmy v rámci
novely rozpočtového určení daní. Avizované navýšení o cca 10 mil. Kč však nelze
považovat za reálné. Při návrhu této novely
se vycházelo z nadhodnocených daňových
příjmů a již teď je zřejmé, že stát nevybere
daně v předpokládané výši.
Věřím, že se nám do konce letošního roku
podaří připravit rozpočet na příští rok tak,
abychom mohli uspokojit další potřeby občanů a zase o něco zkrášlit naše město.
Přeji vám klidné podzimní večery a hodně
optimismu do dalšího náročného období.
Vlasta Doláková, starostka

V úterý 16. října 2012 se na ČOV v Luční ulici ve Starém Plzenci uskutečnilo slavnostní zahájení stavby „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a
rozšíření ČOV“. Součástí slavnostního zahájení bylo i poklepání základního kamene (zleva Ing. Miloslav Vostrý, generální ředitel Vodárny
Plzeň, Bc. Vlasta Doláková, starostka města, za zhotovitele Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti Čermák a Hrachovec, a.s., Ing. Miloš
Emmer, obchodní ředitel společnosti VCES, a.s.)
Foto: Eva Vlachová
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
27. schůze – 25. září 2012
RM
◘ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č.
346/1 v k. ú. Starý Plzenec;
◘ uložila MěÚ požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví
České republiky, které se nacházejí pod
chodníky v Radyňské ulici a pod místní
komunikací v Modřínové ulici;
◘ vydala příkaz k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek města k
31.12.2012 a jmenovala ústřední inventarizační komisi ve složení: předseda: Bc.
Václav Vajshajtl, členové: Ing. Pavel Hrouda a Ing. Václav Karnold;
◘ schválila plán zimní údržby místních
komunikací ve městě pro zimní období
2012/2013;
◘ schválila, na návrh výběrové komise,
uzavření smlouvy o dílo se společností
STAKS Group, s. r. o., na opravu fasády a
odizolování základů budovy sokolovny na
Masarykově náměstí;
◘ souhlasila s poskytnutím finančních
příspěvků města 1.916 Kč Rodinnému
centru Dráček na část jím vynaložených
nákladů na akci „Oslavy 110. výročí povýšení městyse Plzence na město“, 3.000 Kč
Sportovnímu klubu Starý Plzenec na uspo-
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řádání 11. ročníku akce „Hod oštěpem“
dne 06.10.2012, 5.000 Kč oddílu ledního
hokeje Spartaku Sedlec na oplocení tréninkového hřiště ledního hokeje v Sedlci
a 2.000 Kč TJ Sokol Starý Plzenec, oddílu
stolního tenisu na jeho činnost v roce 2012;
◘ souhlasila s pokácením nezbytně nutného počtu stromů borovic na pozemku
města parc. č. 123/2 v k. ú. Starý Plzenec
z důvodu výstavby kanalizační přípojky k
bytovému domu čp. 765 a 766 v Nerudově
ulici a s náhradní výsadbou 12 ks keřů a 1
ks stromu na jiném místě tohoto pozemku;
◘ souhlasila s uzavřením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Greenways-cyklostezka přes
božkovský ostrov“ s Městským obvodem
Plzeň 2 – Slovany, realizovaném za využití
dotace z regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad;
◘ vzala na vědomí informaci jednatele
společnosti PRONAP, s. r. o. o současném
stavu vývoje zakázek, doplněný krizový
plán, doplněný přehled stavu kvality vnitřní produkce a předložený hospodářský
výsledek společnosti za měsíc srpen 2012
a navrhla, vzhledem k dlouhodobě neuspokojivým výsledkům, provedení nezávislého auditu ve všech oblastech činnosti
společnosti;
◘ vzala na vědomí informaci starostky o
průběhu realizace stavby „III/18026 průtah
Starý Plzenec, Radyňská ul. - rekonstrukce“.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
16. zasedání – 15. října 2012
ZM
◘ schválilo rozpočtové opatření č. 3/2012,
kterým dochází v rozpočtu města na rok
2012 k navýšení rozpočtových příjmů o
42.494.607,82 Kč a ke snížení rozpočtových výdajů o 4.058.000,00 Kč.
◘ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 4/2012 ze dne 15.10.2012;
zrušilo své usnesení č. 15.14/2012 ze dne
10.09.2012, tj. souhlas s prodejem 28 pozemků města v lokalitě Pod Hřištěm v k. ú.
Starý Plzenec společnosti Investice Pubec,
s. r. o. a s uzavřením smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva a doporučilo radě
města znovu zveřejnit nabídku na prodej
těchto pozemků města;
◘ souhlasilo s bezúplatným nabytím po-

zemků parc. č. 335/93 a 341/233 v k. ú.
Starý Plzenec městem a s uzavřením příslušné smlouvy č. 2012/6693–53/2012 o
bezúplatném převodu nemovitostí s Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových;
◘ vzalo na vědomí informace o hospodaření společnosti PRONAP, s. r. o. v roce
2012 včetně porovnání vybraných ukazatelů hospodaření této společnosti v létech
2000 – 2011 a souhlasilo, na návrh rady
města, s provedením nezávislého komplexního auditu činnosti a hospodaření společnosti PRONAP, s. r. o. podle osnovy předložené místostarostou;
◘ vzalo na vědomí informaci starostky o průběhu realizace investiční akce
„III/18026 průtah Starý Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce“ týkající se zejména havarijního stavu stávající kanalizace
v Radyňské ulici v úseku od křižovatky s
Riegrovou ulicí po křižovatku s ulicí Kpt.
Jaroše;
◘ vzalo na vědomí informaci starostky o
zahájení realizace investiční akce „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV
Starý Plzenec“ a „Rozšíření vodovodní sítě
v Sedlci“;
◘ vzalo na vědomí informaci místostarosty o přípravě výběrového řízení na prodej nebo pronájem kotelen města, schválilo, v návaznosti na své usnesení ze dne
10.09.2012 , rozšíření záměru města o prodeji či pronájmu plynových kotelen z původních tří na další kotelny města, pokud
některé z nich nebude nadále provozovat
město samo, a uložilo radě města upravit
v tomto smyslu připravované výběrové řízení;
◘ vzalo na vědomí studii přístavby a
stavebních úprav budovy Mateřské školy
Starý Plzenec předloženou Ing. Jiřím Kodalíkem a uložilo radě města vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové
dokumentace;
◘ vzalo na vědomí informaci místostarosty o připravované změně systemizace
příslušníků Policie ČR a
◘ nesouhlasilo se změnou statutu Obvodního oddělení Policie ČR Starý Plzenec na
policejní stanici;
◘
schválilo uzavření smlouvy č. P3
2798/05/LCD s Českou spořitelnou, a. s. o
zastavení pohledávek z pojistného plnění;
◘ souhlasilo s koupí pozemku parc. č. st.
1396/2 v k. ú. Starý Plzenec od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových za cenu 59.000 Kč;
◘ uložilo kontrolnímu výboru prověřit výběr vstupného na hradu Radyni v roce 2011
a 2012.
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VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
V pátek 12. 10. a v sobotu 13. 10. probíhaly ve všech obcích volby do zastupi-
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telstev krajů. Ve Starém Plzenci přišlo do
volebních místností 1614 občanů. Z celkového počtu 3985 zapsaných voličů to
představuje 40,50 %. Vyhrála ODS s téměř
30 % získaných hlasů, na 2. místě skončila

ČSSD s 21 % a třetí byla KSČM s 18 %.
Jak se volilo v jednotlivých plzeneckých
okrscích, najdete pod tímto článkem.
Mgr. Milena Benediktová
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STARÝ PLZENEC
V LETECH 1885 AŽ 1889
1885
V lednu roku 1885 dosazen na místo zesnulého vikáře Františka Knížka do Plzence za duchovního správce P. František Dražil, kterýž byl městskou radou slavnostně
uvítán.
Poněvadž obec i občané plzenečtí užívali již od nepamětných dob říční písek,
led i vodu z řeky Úslavy a nyní velkostatek
panství Šťáhlavského rovněž právo toto si
přisvojoval, podala obec společně s občanstvem stížnost k c. k. okres. hejtmanství do
Plzně. Spor tento rozhodnut byl až třetí instancí c. k. nejvyšším soudem ve Vídni tak,
že právo užívání vody, ledu a písku říčního
přiřknuto bylo obci a správa velkostatku
přinucena zaplatiti útraty sporem vzniklé.
Ve dnech 28. srpna až 1. září 1885 odbývány v okolí Plzence veliké vojenské manévry. Místní škola proměněna byla takřka
ve vojenskou nemocnici. Pro Plzenec a
obyvatelstvo staly se dny tyto pamětihodnými proto, že jim popřáno bylo ve středu svém uvítati hosta vznešeného, samého
Jeho Veličenstvo Františka Josefa I., císaře
a krále našeho, jakož i některé členy domu
panovnického. Když po skončeném polním
cvičení mělo Jeho Veličenstvo dne 1. září
1885 ze zdejšího nádraží zpáteční cestu do
Vídně nastoupiti, odělo se celé městečko
v slavnostní háv, ozdobeno jsouc slavobránami a ověnčeno jsouc prapory v barvách zemských a říšských. Cesta k nádraží
ozdobena byla byla slavnostní branou, na
níž skvěla se slova „Spojenými silami“. Na
nádraží, kteréž bylo co možno nejvkusněji
upraveno, uvítán byl císař pán městskou
radou, starostou okresního zastupitelstva
a c. k. okresním komisařem a za hlučného
provolávání slávy nastoupil zpáteční cestu
do Vídně.
Téhož roku podána byla žádost, aby na
tabulkách při vchodu a východu se nalézajících jméno místa bylo opraveno tak,
aby místo „Starý Plzenec“ stálo pouze
„Plzenec“ v závorce (Stará Plzeň). Totéž
aby zřídilo se na nově zakoupeném razítku
obecním.
1886
Dne 30. dubna roku 1886 usnešeno
obecním zastupitelstvem, aby za příčinou
rozšíření cesty na louky vedoucí vedle
louky Jana Herejka, č. p. 733, a louky kos-

telní, čís. parc. 731, za 10• sáhů obecního
pozemku č. p. 738 vyměněno bylo 65 sáhů
lučního pozemku Jana Herejka č. p. 733.
V témže čase zřídilo se v okolí vodní
družstvo, jehož účelem bylo upraviti řeku
Úslavu tak, aby pozemky kolem ní ležící
zavodňovány neb odvodňovány býti mohly. Obec přistoupila též k tomuto družstvu.
Žádost obce, změny jména městečka se
týkající, byla od Ministerstva vnitra zamítnuta z toho důvodu, že odporuje podnikům
průmyslovým. Na základě usnesení obecního výboru podán byl rekurs k c. k. nejvyššímu soudu.
Téhož roku zadána stavba stoky a rigolu na Malé Straně veřejnou dražbou Josefu
Fáberovi za úhrnný obnos 1.000 zl.
Jelikož počet školních dítek poslední
léta kolem čtyř set již obnášel, zadáno dle
usnešení místní školní rady dne 5. března
1885 o rozšíření místní školy o třídu pátou.
Žádost tato byla vynesením zemské školní
rady ze dne 22. května 1885 příznivě vyřízena. Za nejvhodnější místnost pro tuto
nově zřízenou třídu uznána síň v domě
Františka Císaře čís. 20, kterážto tudíž k
účelu tomu pronajata za roční nájem 130 zl
na tak dlouho, dokud by se vlastní učebna
ku staré školní budově nepřistavěla. Učitelem pro nově takto zřízené místo učitelské
jmenován Řehoř Krbeček.
Dne 19. listopadu zvoleni byli téhož
roku za členy místní školní rady: Jan Herejk, školní dozorce, Říha Josef, Císař Josef, Antonín Freitinger.
1887
24. května 1887 uveřejnilo obecní zastupitelstvo v Národních listech pochvalné
uznání, v němž provolává pp. poslancům:
Dr. Edvardu Grégrovi, Dr. Englovi, Dr.
hraběti Kounicovi a Dr. Vašatýmu za statné
hájení cti a neúnavnou působnost parlamentární hřímavé „Nazdar“.
1888
Dne 18. února roku následujícího 1888
konaly se opětně volby do obecního zastupitelstva a zvoleni byli:
V I. sboru voličském: Herejk Václav
15 hlasy, Fábera Josef 8 hlasy, Říha Josef
8 hlasy, Hucl Josef 8 hlasy, Cheníček Jan
8 hlasy, Císař Martin losem. Náhradníky:
Černý Jakub 9 hlasy. Antonin Freitinger
5 hlasy. Pechman Jan 5 hlasy. V II. sboru
voličském: Čejka Václav 19 hlasy. Císař
Jan 16 hlasy. Herejk Jan 15 hlasy. Císař Josef 15 hlasy. Čečil Václav 15 hlasy. Lenk

František 15 hlasy. Náhradníky: Čížek Josef 19 hlasy, Valenta Petr 19 hlasy, Kantner
Václav 19 hlasy. V třetím sboru voličském:
Šuchman Václav 76 hlasy, Reišig Josef 41
hlasy, Krňoul František 41 hlasy, Šilhavý
Josef 40 hlasy, Rottenborn Josef 39 hlasy.
Náhradníky: Pirner Václav 41 hlasy, Pfreidtner Josef 39 hlasy, Kučera Václav 40
hlasy.
Volba představenstva konána 1. března
1888 a zvoleni byli: Václav Herejk starostou 11 hlasy, Čejka Václav I. radním
10 hlasy, Josef Reišig II. radním 10 hlasy,
Václav Šuchman III. radním 11 hlasy, Josef Rottenborn IV. radním 11 hlasy a Martin Císař V. radním 10 hlasy.
Poněvadž však c. k. okresní hejtmanství vynesením ze dne 12. července 1888
čís. 16,366 zrušilo volbu posledních tří
radních, jelikož tito nebyli zvoleni za přítomnosti ¾ členů obecního zastupitelstva,
konána dne 28. července 1888 volba nová,
v níž zvoleni byli: Josef Říha třetím, Josef
Rottenborn čtvrtým a Martin Císař pátým
radním.
Téhož roku započalo se se stavbou silnice k Nezbavěticům a k Letkovu, na kteroužto poskytnuta byla obci naší subvence
okresním výborem v obnosu 400 zl.
1889
Začátkem roku 1889 stal se rodák zdejší
kaplan P. Jan Císař farářem na Prusinách.
Tento těšil se zde velké oblibě, a proto na
rozloučenou vyprovázen byl hudbou, spolky a množstvím občanů i z přifařených
obcí až na hranice.
Výnosem svým ze dne 8. dubna zakázalo obecní zastupitelstvo pasení veškerého
dobytka mezi obecním stromovím. Proti
tomuto usnešení odvolal se František Lenk
a soudruzi k okresnímu výboru, který rozhodnutím svým ze dne 27. května 1889 čís.
770 zrušil usnesení toto vůbec.
Při upravování místa před školou směrem ku kostelu pro letní tělocvičnu přišlo
se na značnější množství lidských kostí a
poblíže nich na obyčejnou hliněnou černě
vypálenou popelnici, as 16 cm vysokou a
takéhož průměru. Nález ten odevzdán byl
plzeňskému muzeu.
ZE STAROPLZENECKÉ KRONIKY
VÁCLAVA BASLA
vypsala Věra Fenclová
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Vážení občané a pamětníci,
obracíme se na Vás s prosbou. Ve fondu
Archivu města Starého Plzence jsme našli fotografie, které nejsou identifikované.
Jedná se o níže uvedené fotografie ze slavnosti v okolí Plzence a fotografie svatebního obřadu.
V současné době zasíláme fotografie
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k digitalizaci a nemůžeme správně určit,
z jakého jsou roku a o jakou událost se
jedná.
Moc děkujeme za spolupráci.
Martina Frýsová
SOkA Plzeň-jih Blovice
Jakékoliv informace k uvedeným fotografiím je možné sdělit buď přímo na ad-

Město Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna
Vás srdečně zvou na výstavu

olejomaleb, kreseb a grafiky
staroplzeneckého výtvarníka

Jiřího Vlacha
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, Starý Plzenec

Otevřeno:
Po 09:00 – 12:00 13:00 – 17:00
St 09:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Út a Čt 09:00 – 12:00 13:00 – 14:30
Pá 09:00 – 12:00
Výstava potrvá od 14.11.2012 do 3.1.2013.

resu Státního okresního archivu Plzeň-jih
se sídlem v Blovicích, Branka 669, 336 01
Blovice, tel.: 371 522 050,
e-mail: soka-pj@soaplzen.cz
anebo prostřednictvím K-Centra, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
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K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12.00 13:00-17:00 h
St
09:00-12:00 13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00 13:00-14:30 h
Pá
09:00-12:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
9:00-12:00 13:00-17:00 h
St
9:00-12:00 13:00-18:00 h
Út, Čt 9:00-12:00 13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ – uzavřen.
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA –
uzavřena.
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. listopadu 2012 (sobota)
PALICE

Dne 30. října by se dožil 76 let
pan Josef Heidelberger.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. Za celou rodinu manželka
Iva a vnučka Lenka.
Dne 27. listopadu vzpomeneme
nedožitých 80. narozenin
pana Miloslava Staňka
ze Starého Plzence.
Na svého manžela, dědu a tchána
vzpomínají manželka Bohuslava
a ostatní příbuzní.

Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21:00 h
11. listopadu 2012 (neděle)
Svatomartinský lampiónový průvod
Místo: sraz u Lidového domu ve Starém
Plzenci
Čas: 17:00 h
Pořadatel: Rodinné centrum Dráček
17. listopadu 2012 (sobota)
EGES
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21:00 h
BOHEMIA SEKT Centrum
Věra Krumphanzlová - obrazy
Starý Plzenec, Smetanova 220
Více informací na www.bohemiasekt.cz
Výstava potrvá do 30.11.2012
Staroplzenecká galerie
JAROSLAV ŠTĚTKA – dřevořezby
Starý Plzenec, Smetanova 932
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá do 8.l1.2012.
Staroplzenecká galerie
JIŘÍ VLACH - olejomalby, grafiky,
kresby
Starý Plzenec, Smetanova 932
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá od 14.11.2012 do
3.1.2013.

===========================

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LISTOPAD 2012

20. listopadu 2012 (úterý)
I. koncert 28. sezóny Kruhu přátel
hudby
JULIE SVĚCENÁ – housle
VÁCLAV MÁCHA - klavír
Místo: obřadní síň radnice ve St. Plzenci
Čas: 18:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659, www.
staryplzenec.cz
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti od 6 do 15
let a studenti 50 Kč Cena jedné abonentky
je 600 Kč; (prodej vstupenek na místě
před koncertem).
25. listopadu 2012 (neděle)
SPIRITUÁL KVINTET
- předadventní koncert známé skupiny.
- umělecký vedoucí Jiří Tichota
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost
Starý Plzenec a občanské sdružení
Staroplzenecké varhany
__________________________________
2. prosince 2012 (1. adventní neděle)
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Místo: Masarykovo náměstí (před radnicí)
Čas: 17:00 h
Účinkuje: dětský pěvecký sbor
ZUŠ Starý Plzenec
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna

V neděli 14. října 2012 zemřel
ve věku 101 let
nejstarší občan Starého Plzence
pan Otto Čadek.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
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AKADEMICKÁ
MALÍŘKA
VĚRA
KRUMPHANZLOVÁ
PŘEDSTAVUJE S
VOJI TVORBU
V BOHEMIA SEKT
CENTRU

zabíhá do mnoha stylů a technik - od kaligrafie, přes pastel,
akvarel, grafiku či kombinovanou techniku. Podílela se
na řadě realizací pro televizi,
jako Malý televizní kabaret,
Zpívánky, Studio mladých. Její
ilustrace se objevily v desítkách

Nejen milovníci dobrého

knih a časopisů např. Sluníčko,

vína a sektu, ale také výtvar-

ABC, Ohníček, Mladá Fronta.

ného umění se mohou setkat

Obrazy Věry Krumphanzlové

na výstavě obrazů akademické

jsou osobité, niterné a snové.

malířky Věry Krumphanzlové

Stojí na hře výrazných barev,

v prostorách BOHEMIA SEKT

která se inspiruje abstrakcí i re-

Centra ve Starém Plzenci.

alismem či prvky imprese. Její

Tvorbu Věry Krumphanzlo-

tvorba má dar překvapivým,

vé není třeba dlouze představo-

originálním způsobem evoko-

vat. Realizovala již téměř 150

vat dobře známé motivy a poci-

výstav po celé Evropě a její díla

ty, proto je lidem srozumitelná

jsou zastoupena jak v Národní

a dostává se jim hluboko pod

galerii v Praze, tak například

kůži.
Výstava potrvá do 30. listo-

v Oxfordu, Nagasaki, Paříži či

padu tohoto roku.

New Yorku.
Dílo této pražské výtvarnice

ZŠ Sedlec
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
V úterý 16.10. se žáci 3., 4. a 5. ročníku
ZŠ Sedlec vypravili autobusem do Blovic
na dětské dopravní hřiště. Organizátoři si
děti rozdělili do dvou skupin. Mezitím co
jedna skupina sledovala v učebně výukové
DVD o bezpečnosti silničního provozu a o
chování cyklisty na silnici, druhá skupina
si vše vyzkoušela v praxi. Všichni museli
mít na hlavě cyklistickou přilbu a pak už
si každý jen vybral kolo a trénoval jízdu
na cvičném hřišti. Zpočátku některým dětem dělala jízda na silnici velké problémy,
musely sledovat značky, semafory, dávat

MŠ Starý Plzenec
PODZIM
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Tu červená, tu žlutá, tuhle hnědá a tady
zelená, páni, to je ale nádhera. Přeci paní

pozor na chodce,
sledovat vodorovné
značení na silnici a
řadit se správně do
odbočovacích pruhů.
Většina dětí ovládala
teorii, ale praxe pokulhávala. Jsme moc
rádi, že jsme na dopravním hřišti byli a
vše si mohli vyzkoušet. Odjížděli jsme
připraveni nejen teoreticky, ale i prakticky a v budoucnu se už
nemusíme bát vyrazit
na kole do ulic.
Emanuela Vávrová

Železniční přejezd.

Foto. archiv ZŠ Sedlec

malířka příroda maluje ty krásné obrázky,
od rána do večera. Běhat v barevném listí a
stavět z něj domečky, vyrábět létající draky a jimi prohánět na nebi obláčky. To děti
ze školky v oblibě mají, zeptejte se jich na
podzimní básničky, rádi vám je poví.
Podzim nechal dozrát podzimním plo-

dům, a tak chceme dopřát zvířecím hodům.
V zimě totiž pan myslivec do krmelce nasype od nás dětí kaštanů a žaludů co nejvíce. Proto do školky nosíme tyhle plody a
nemusíme kvůli tomu psát do novin slohy.
Jana Klesová
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Družstvo hochů tvořili: Pokora, Diviš,
Kalousek, Lindauer, Moller, Liška.
Za krásného počasí se závodníci museli
vypořádat s náročnou a členitou tratí 1500
m.
Obě družstva se v konkurenci 14 základních škol z celé Plzně vůbec neztratila.
Dívky skončily na 5., hoši na 9. místě.
Velkým úspěchem je vítězství Petra Pokory a 4. místo Terezy Haberové (oba 7.A).

ZŠ Starý Plzenec
PŘESPOLNÍ BĚH 6. A 7. TŘÍD
3.10.2012 se vybraní žáci 6. a 7. tříd naší
školy zúčastnili přespolního běhu v Plzni v
Borském parku. Závod byl hodnocen jako
soutěž šestičlenných družstev.
Družstvo dívek startovalo ve složení:
Haberová, Bártová, Vondrášková, Pokorová, Sveczová, Semanová.

Text a foto: I. Holoubková

který žil v letech 1181 - 1226, zasvětil celý
svůj život péči o nemocná a opuštěná zvířata a proslul svým laskavým vztahem ke
všem zvířatům.
DEN ZVÍŘAT
Světový den zvířat se začal slavit po
Každoročně se dne 4. října, na den svát- shromáždění ekologů ve Florencii od roku
ku Svatého Františka z Assisi, patrona zví- 1931, v ČR od roku 1994. Tento svátek má
řat, slaví Světový den zvířat (World Ani- lidem připomenout, že i zvířata jsou soumal Day). Svatý František z Assisi, světec, částí naší planety a naše chování k nim by
mělo být ohleduplné.
Také žáci ZŠ Sedlec slavili ve čtvrtek
4.10. DEN ZVÍŘAT.
Projektový den plný
zajímavých činností připravili pro děti
pracovníci odboru
životního prostředí
Magistrátu
města
Plzně společně s dalšími hosty, kterými
byl p. Vobruba z plzeňské ZOO, p. Makoň ze Spolku pro
ochranu ptactva a
Děti si hrají s kobrou.
Foto: archiv ZŠ Sedlec zástupci Policie ČR.

ZŠ Sedlec

V SKOKU
DO ROKU 1912
Jako mávnutím kouzelného
proutku jsme se vrátili o sto let
v čase, a sledovali tak počátky
skautského hnutí v Čechách.
Víkend jsme trávili na útulné
hájence „Na Dědku“ uprostřed
Brdských lesů. Temné podkroví
lákalo ke hře na schovávanou,
lesní potůček ke stavení hráze,
slunečné počasí k procházce
na rozhlednu Třemšín. A co by
podle dětí řekl A. B. Svojsík,
zakladatel českého skautingu?
Skauting jsem založil proto,
že…

Chrnka: …bych chtěl, aby
si lidi vyžádali respekt k přírodě. Chci, aby se všichni naučili
chovat slušně!
Hebule: …bych chtěl, abychom poznávali přírodu, abychom se chovali čestně a spravedlivě, neubližovali nikomu a
ničemu a aby se skauting rozšiřoval.
Kačka V.: …jsem chtěl!
Jaroslava Lencová

Děti poznávaly, co do přírody
patří a co do přírody nepatří.
Foto: Olina Dankovičová

Pan Vobruba dětem vyprávěl o životě živočichů jako je outloň nebo tamarín,
nechyběla ani živá zvířata – přivezl ukázat
krajtu královskou a želvu.
Následovala zajímavá přednáška pana
Makoně o často nelehkém životě ptáků na
území ČR. Děti zaujaly zejména příběhy,
při kterých museli zasahovat lidé, aby pomohli ptákům ze svízelných situací. Ani
zde nechyběla „živá ukázka“ – sova pálená.
Pak přišly na řadu výtvarné dílny – každé dítě si mohlo vybrat, zda zvířecími
motivy vyzdobí keramickou misku, talíř či
hrneček.
Na školní zahradě předváděli svoji
činnost zástupci Policie ČR, zabývající
se odchytem volně pobíhajících či nebezpečných zvířat. Součástí programu byla i
ukázka práce psovoda při zadržování pachatele trestné činnosti.
Celá akce se žákům velmi líbila. Aby na
ni hned tak nezapomněli, dostali všichni
triko s logem Dne zvířat, pexesa a časopisy
o zvířatech.
Helena Malá

Radyňské listy - listopad 2012

Strana 10

DRAKIÁDA
V sobotu 13. října připravilo Rodinné
centrum Dráček v areálu fotbalového hřiště zábavné odpoledne s Drakiádou. Díky
snaze dětí a jejich rodičů se draci a dráčci
vznesli do výše i za téměř úplného bezvětří. V rámci doprovodného programu splnily děti šest sportovních a
naučných úkolů, za jejichž
absolvování byly odměněny. A protože podzim nabídl
dostatek krásných barev-

RODINNÉ CENTRUM
DRÁČEK INFORMUJE
Ani jsme se nenadáli a máme za sebou
první měsíc dráčkovských aktivit. Přivítali jsme mezi námi převážně již dříve nás
navštěvující maminky, ale náš kolektiv
rozšířily i maminky nové. V letošním roce
budou klubové aktivity vedeny podle uceleného vzdělávacího programu, který jsme
nazvali Můj svět. Maminkám i animátorkám se tak znatelně ulehčila práce s přípravou činností a náplně programu.
Tým našich dobrovolníků v září utrpěl
citelnou ztrátu členů. Vzhledem k tomu,
že se dráčkovské dobrovolnice ve velké
míře profilují z maminek, které se zapsaly
do klubů, odcházejí nám tak, jak jim dorůstají děti a ony nastupují do práce. Dráček tak nyní svoji cílovou skupinu, kterou
byly především děti předškolkového a

ných listů, vyráběli kluci a holky nápadité koláže a domalovánky. U závěrečného
ohně byli oceněni tahouni nejlepších draků, doma vyrobení draci krasavci a také
s největší invencí nařezaný buřtík. Všem
milovníkům podzimního sportu a rodinné
zábavy děkujeme za to, že přišli i bez větru
v zádech, a těšíme se na viděnou při dalších
akcích našeho Rodinného centra Dráček.
Touto cestou bychom rádi poděkovali také
Stříbrské pekárně za každoroční věnování
několika bochníků chleba.
Adéla Vorlíčková

Děti na Drakiádě. Foto: Sylva Řehořová

školkového věku, rozšiřuje o děti chodící na první
stupeň základní školy. Jak
rostou děti – Dráček roste s
nimi. Snažíme se tak reagovat na potřeby rodičů, kteří
navštěvují nejen kluby, ale i naše akce pro
veřejnost.
PROTO HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří by chtěli doplnit náš tým a pomoci nám v přípravě programu pro naše děti a
pro nás, rodiče. Nepožadujeme žádné speciální vzdělání, jen chuť něco udělat pro
sebe a pro druhé
Chcete vědět více o chodu RC Dráček
či zjistit, jakou maličkostí či činností nám
můžete pomoci? Srdečně Vás a všechny
naše členy a přátele RC Dráček zveme
na Valnou hromadu, která se uskuteční ve
středu 7. listopadu 2012 v prostorách RC
Dráček od 19:00 hodin. Co Vás čeká? Malé

občerstvení, dobrá káva s příjemnou společností a milé povídání o nás a o Vás.
Nově nabízíme službu HLÍDÁNÍ DĚTÍ
– každou středu a pátek, v jiné dny dle
domluvy. Novinkou je i SDÍLENÁ KANCELÁŘ (TZV. COWORKING), kdy nabízíme všem, nejen rodičům na mateřské a
rodičovské dovolené, možnost využít naše
prostory a kancelářské vybavení jako svoji
kancelář dle svých potřeb. Těm, kdo potřebují, nabízíme i pohlídání dětí. Více informací naleznete na www.rcdracek.cz
V neděli 11.11.2012 jsme pro vás připravili již tradiční SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD s výstupem na
rotundu. Odměnou za účast bude také již
tradičně půlka svatomartinského rohlíku,
upomínková kartička a letos možná přijede
i sv. Martin na bílém koni. To si nemůžete
nechat ujít!
Za RC Dráček Adéla Vorlíčková

Starší žáci v soutěži vybojovali 5. místo.
Foto: Josef Šístek

V silné konkurenci se neztratili ani mladší
žáci.
Foto: Josef Šístek

ZAČAL NOVÝ ROČNÍK
CELOSTÁTNÍ HRY
„PLAMEN“ 2012-2013
Mladí hasiči ze Sedlce se i v letošním
roce přihlásili do celostátní hry Plamen.
Okresní kolo se konalo 6. října ve Stodě,
kde se běžel Závod všestrannosti. V silné
konkurenci vybojovali mladší žáci ze Sedlce ve složení Vítek Matas, Viktorie Kočandrlová, Karolína Frančíková, Eliška Kopřivová a Tereza Poláčková 6. místo. Starší
žáci ve složení Veronika, Barbora a Filip
Chrastilovi, Lukáš Páv a Daniel Hofrichter
5. místo. Tomáš Sikyta a Tomáš Kašperák
závodili ve smíšeném družstvu s mladými
hasiči ze Šťáhlav a vedli si též znamenitě.
Na soutěž je doprovázel starosta sboru Ing.
Josef Šístek a bezpečnou dopravu zajistil
Lubomír Šefl.
Za SDH Chrastilová Miluše
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
STAROPLZENECKO
INFORMUJE
Vážení čtenáři, ráda bych
Vás informovala o akcích,
které naše sdružení pořádalo
a které jsou ještě před námi.
V září jsme pořádali kloboukovou zábavu v Losiné. Velice se vydařila a všem
se líbila. Celkem se sešlo 62 klobouků
různých barev i velikostí. Bylo to pěkné a
společně jsme vybrali a odměnili 3 nejhezčí klobouky. Na příští rok počítáme s tím,
že si kloboukovou zábavu zopakujeme. V

Strana 11
říjnu byly vypraveny na hořovický cibulový jarmark 2 autobusy, a protože nám přálo i počasí, byl tento zájezd plný pohody
a všichni se vrátili plni dojmů a nákupů.
Dále se konal zájezd do selského dvora
v Biskoupkách, kam jsme se jeli pobavit,
zatancovat si a něco dobrého sníst. Tento
zájezd je našimi členy velmi oblíbený a v
Biskoupkách jsme vždy velice příjemně
uvítáni jako stálí hosté.
V těchto dnech, kdy dostáváte Radyňské
listy, se koná 5. jubilejní ročník Staroplzenecké vařečky. Doufám, že se sejde dost
bábovek. Jako každý rok budou tři nejlepší
autoři oceněni poháry a publikum si vybere
svoji nejlepší bábovku. Blíží se listopado-

VZPOMÍNKA NA DÁVNOU MINULOST
MĚSTA – HRAD PLZEŇ A HRADIŠTĚ HŮRKA
Občanské sdružení Hůrka a Radyně zve všechny zájemce o zhlédnutí dokumentu o přemyslovském hradu Plzeň z 10.století.
Promítání se uskuteční v soboru 10.11.2012
v 15 hodin v restauraci „Na Jízdárně“
– slovem bude provázet pan Václav Fišer.
Pro zájemce jsou připraveny další informace
o činnosti sdružení a jeho plánech na r. 2013.
Zve výbor OSHR

VÝSTAVA,
KTERÁ POHLADÍ PO DUŠI.
(nad dřevořezbami Jaroslava Štětky)
Ráda se setkávám v životě s věcmi,
které vám zvednou náladu, rozjasní tvář a
zvolní naše uspěchané kroky. Takové jsou
dřevěné plastiky staroplzeneckého rodáka
Jaroslava Štětky, který svůj čas v seniorském věku rozdělil mezi pobytem v našem
městečku a v Plasích.V malém průvodním
slově k výstavě se říká, že „za 40 let vytvořil stovky reliéfů a drobných plastik“ a při pohledu do výstavní síně tomu určitě
uvěříte. Podíváte-li se na náměty a názvy
jeho děl, dokážete možná i odhadnout,
jaký člověk vlastně autor je. Především
má určitě rád ryby (Exotická ryba, Tako-

ČÍM TO KONČÍVÁ,
TÍM I ZAČALO KONIVADLO
Opět se ve Starém Plzenci našlo pár nadšených rodičů se snahou dělat krátká divadelní představení nejen pro děti. Představení jsou především vtipná, někdy i poučná.
Divadlo má v Plzenci svou historii, někteří
pamětníci jistě v dobrém vzpomínají na

vý předvánoční zájezd do Polska. V prosinci bude tradiční Mikulášská zábava a již
teď si naši členové připravují malé dárky
pro své přátele a kamarády. Výbor našeho
sdružení začíná připravovat plán akcí na
příští rok a rádi uvítáme vaše náměty a tipy
na akce, kterých byste se chtěli zúčastnit.
Za výbor OSZP Patočková

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY
A PŘÁTELE RC DRÁČEK
na valnou hromadu, která se koná
ve středu 7.11.2012 od 19:00 hodin
v prostorách RC Dráček v Raisově ulici 96
(budova bývalé ZŠ na Malé Straně).
Čeká na vás příjemná atmosféra u kávy
a něčeho dobrého na zub.
Těšíme se na Vás!
Za tým RC Dráček Adéla Vorlíčková

vou přinesu, Torzo ryby), přírodu kolem
vody (Vodní rostliny), ale i květiny a
stromy vůbec. Má blízko k rodnému kraji
(Klíče od domova) a rozhodně to nebude
městský člověk. Možná, že dodnes čítává

Na snímku je autor výstavy Jaroslav
Štětka zachycen při práci ve své dřevořezbářské dílně.
Foto: archiv autora
představení na Vejrovně, ti mladší pak na
divadla Maškovic rodiny a jejich kamarádů nebo třeba Staroplzenecký či Sedlecký
betlém, který každoročně na Štědrý den
vytáhne z tepla svých domečků stovky lidí,
aby si mohli vzájemně popřát příjemné
svátky a tento den prožít trochu pospolu a
ne jenom horečnatými přípravami.
Jak se vlastně Konivadlo dalo dohro-

sci-fi literaturu a hledí ke hvězdám (Vesmírné spirály, Touha letět). Každopádně
při pohledu na realistické řezby zkušeného
mistra v teplých tónech, jako jsou odstíny
hnědé či zelené (ze studených převažuje
vínově červená), máte ten radostný pocit
klidu, spokojenosti. Tady jsem doma, tady
se mohu radovat ze života, tady jsem mezi
svými.
Jsou výstavy zajímavých umělců,
jejichž díla byste však doma mít nechtěli:
vyvolávají ve vás jakýsi pocit neklidu a
netrpělivosti. Dřevěná díla J. Štětky však
jako by říkala: „Potěš se se mnou, vezmi
si mne domů a bude ti dobře...“.
Anna Velichová

mady? Asi na školní slavnosti v hasičce,
kdy jsme jako rodiče sledovali naše děti,
které předváděly scénky, říkaly básničky,
zpívaly a tancovaly. Lenka Jahodů byla
unesena z mého manžela Marka, jak profesionálně a hodně nahlas dokázal tleskat,
nadšeně pískat a děti povzbuzovat. Lenka
si potom posteskla, že by také ráda hrála
pokračování na str. 12
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divadlo. Můj manžel hrál s nadšením divadlo už na vysoké škole a od té doby, co
máme děti, hraje rád alespoň dětem, a tak
dalo slovo slovo a na svatého Martina jsme
začali. Rozhodli jsme se zakončit tradiční
dětský lampiónový průvod Aleny Tuháčků
u Radoušovy skalky malým divadelním
výjevem se svatým Martinem v hlavní roli.
Takže to vlastně začalo tím, čím si každý herec přeje, aby jeho představení vždy
končilo - nadšeným bouřlivým potleskem.
Jaká představení hrajete? Máte nějaký
stálý repertoár? Zatím byla všechna představení naše vlastní vymyšlená přímo na
danou příležitost. Jenom jedno představení
jsme hráli dvakrát a to proto, že jsme nečekaně dostali nabídku od paní Chrastilové
zahrát letos v létě dětem pohádku na Sedleckých slavnostech. Byli jsme tím velice
poctěni, ale přes prázdniny jsme neměli
moc šanci se sejít a vymýšlet nové představení, proto jsme sáhli po oblíbené pohádce
Hollywood na motivy pohádky O veliké
řepě. Každopádně hlavní myšlenkou našich představení je poskytnout místním lidem příležitost se sejít, potkat se, seznámit,
pobavit, strávit příjemný čas a vytrhnout se
z koloběhu neustálé práce, který nás v současné společnosti zaměřené na výkon drží
ve svých spárech.
Co znamená Konivadlo? Zpočátku
jsme hráli jen pár představení u Radoušovy

ZÁVOD POD RADYNÍ
Kynologická organizace ve Starém Plzenci pořádala dne 22.9.2012 další ročník
Závodu pod Radyní, který má více jak
40letou tradici. Letošní ročník doprovázelo
příjemné podzimní počasí a dobrá nálada.
Závodu se zúčastnilo 24 závodníků ze 7
kynologických organizací – Plzeň-Bory,
Křimice, Blovice, Hrádek u Rokycan, Toužim, Čechurov, Starý Plzenec. Z naší kynologické organizace jsme měli 12 zástupců.
Soutěžilo se v pěti kategoriích dle národního zkušebního řádu – ZZO, ZM a ZVV1 a

Obrana zadržení, zkouška IPO3.
Foto: M. Merhoutová

skalky, poněvadž to místo
máme rádi
a všichni v
blízkém okolí bydlíme.
Pozvali jsme
kamarády a
vždy z toho
bylo příjemné sousedské setkání.
Jenže potom
nás oslovil
Josef Švéda,
zda bychom
nesehráli
něco o svatém Vojtěchu
na Noci kostelů a to už
znamenalo
i plakáty na
propagaci a chtělo to nějaký název. Pavel
Jahoda tehdy pohotově zaimprovizoval a
vymyslel název Konivadlo, protože jsme
to divadlo my, Koňaříci, iniciovali - roztleskali.
Kdy bude nejbližší představení? Už
se opět blíží svátek svatého Martina, děti
pomalu začínají oprašovat své lampiónky
nebo si vyrábějí další a my chystáme nový
příběh možná ze života svatého Martina,
ale spíše ze života našich dětí. Rádi bydle mezinárodního zkušebního řádu IPO –
BH a IPO3. V základních zkouškách ZZO
a BH se hodnotila základní poslušnost a
ovladatelnost psa. U vyšších zkoušek ZM,
ZVV1 a IPO 3 museli závodníci se svými
psy předvést, jak zvládají stopování, ovladatelnost, překážky, odolnost vůči střelbě,
revír a obranu. Závod hodnotili rozhodčí
Ing. Miroslav Ulč a Zdeněk Fibrich. S prověřením psů při obranách pomáhal figurant
Marek Strolený.
Technické zázemí a občerstvení perfektně zajišťovali Pepa Vít, Honza Cink
a Jarda Černý. Ředitelem závodu byl Ivo
Hruška, který závod slavnostně zahájil a na
závěr vyhlásil vítěze jednotlivých kategorií.
Vítězi jednotlivých kategorii se stali:
V kategorii ZZO – Iva Mlejová
s Gerou ze ZKO Čechurov
V kategorii BH – Ivana Maříková
s Riccem ze ZKO Křimice
V kategorii ZM – Hana Grznárová
s Elsou ze ZKO Toužim
V kategorii ZVV1 – Miroslav Matucha
s Bennym ze ZKO Blovice
V kategorii IPO3 – Josef Čimera
s Jenny ze ZKO Starý Plzenec

Foto: archiv
chom v předvečer Štědrého dne stejně jako
loni zahráli „u skalky“ nějakou povzbudivou pohádku pro děti, o tom, že ty Vánoce
nejsou jenom o množství dárků a vypadá
to i na nastudování nějaké kratší klasiky,
ale to moc předbíhám, to si budeme muset
počkat, až povolí ledy a sníh nám odkryje
jeviště.
Článek formou rozhovoru sama se sebou,
aneb už jsem dlouho na mateřské,
napsala Petra Koňaříková
Tři nejlepší v každé kategorii obdrželi pohár, krmení pro psa a výcvikové pomůcky. Všichni závodníci získali diplom.
Všem účastníkům gratulujeme k pěkným
výsledkům a přejeme hodně dalších úspěchů v oblasti kynologie. Poděkování patří předsedovi ZKO Starý Plzenec panu
Josefu Zábranskému, všem výcvikářům a
dalším dobrovolníkům, kteří se na akci nezištně podíleli.
Těšíme se nashledanou za rok na dalším
ročníku Závodu pod Radyní.
Za ZKO Starý Plzenec

Vyhlášení vítězů kategorie ZZO.
Foto: M. Merhoutová
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SK SPORTteam
DOLI Starý Plzenec
– zakončení letní tenisové sezóny
Družstvo tenistů obsadilo
v kraji 4. místo
Krajské finále ZČTS v soutěži družstev neregistrovaných hráčů se již tradičně
uskutečnilo v Mariánských Lázních. Naše
družstvo SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, jako vítěz okresní soutěže, odjíždělo na finále posíleno předchozími úspěchy.
Soutěž měla ovšem v letošním roce velmi
vysokou úroveň, neboť několik družstev
posílilo o ještě nedávno ligové hráče.
Ve čtvrtfinále jsme sice zvítězili 3 : 0
nad Františkovými Lázněmi, když dvouhry vyhráli T. Doležel a M. Brožík a ve
čtyřhře byl úspěšný pár M. Váchal – V. Váchal. Potom nás ale v semifinále přehrálo
družstvo Rapidu Plzeň 2 : 0. Neuspěli jsme
ani v souboji o 3. místo, když jsme podlehli
ve zkráceném zápase Hornímu Slavkovu –

ZÁVOD OŠTĚPAŘŮ
OZÁŘILO SLUNÍČKO,
NÁVŠTĚVA SVĚTOVÉHO
REKORDMANA
JANA ŽELEZNÉHO
A ČTYŘI REKORDY
S podzimem přichází do Starého Plzence již tradiční závod v hodu oštěpem amatérů a nebylo tomu ani letos jinak. Věřte
nevěřte, ale z obyčejné sázky se tento závod přehoupl do druhého desetiletí své existence a jak je vidno, získává si stále větší
popularitu. Pravdou je, že letošnímu ročníku přálo přenádherné podzimní sluníčko,
a tak po třech propršených ročnících si to
všichni užili naplno. A to, že si to užili, dokladuje i ten fakt, že v jedenáctém ročníku
se hned čtyřikrát měnily údaje v rekordních
zápisech. Ale pojďme po pořádku.
Samotný závod se uskutečnil dne 6.
října 2012 a start byl naplánován na svůj
tradiční čas ve 12.30 hodin. Stejně tak jako
v loňském roce zavítal do Starého Plzence patron našich závodů nejlepší oštěpař
všech dob pan Jan Železný. Jeho sportovní úspěchy jsou natolik známé, že bych
je snad ani nemusel zmiňovat. Mě to ale
nedá, a tak tady je výčet ocenění našeho
hosta. Jan Železný je držitelem tří zlatých
medailí z mistrovství světa, tří zlatých a
jedné stříbrné z olympijských her, nejlepší
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hrála se pouze čtyřhra.
Z Mariánských Lázních jsme letos tedy
odjeli se 4. místem a po pěti letech jsme
poprvé neobsadili stupně vítězů. Pohár pro
vítěze získal Rapid Plzeň, který ve finále
přehrál Loko Karlovy Vary 2 : 0.

P. Šesták – K. Záhrubská.
V dubnu 2013 bude naše tenisová škola
určitě pokračovat. Všechny informace, výsledky a fotografie z naší činnosti najdete
na www.skdolistaryplzenec.banda.cz.
Milan Doležel

Tenisová škola byla
zakončena turnajem
Tenisová
škola
SK
SPORTteam DOLI Starý pokračovala podzimní částí. Přibylo
nám opět několik členů tenisového potěru, takže tenisovou
školu navštěvovalo již více než
třicet dětí.
Pro pokročilejší hráče jsme
připravili další turnaj, tentokrát ve čtyřhře. Zvítězila v něm
dvojice J. Krásný – T. Klepač,
před párem A. Václavovič – D.
Vítězný pár J. Krásný – T. Klepač (zcela vpravo).
Soukup, na 3. místě se umístili
Foto: Milan Doležel
atlet Planety z roku 2000, dvojnásobný at- a zvítězil výkonem 15.27 m. Druhé místo
let Evropy a několikanásobný atlet ČR, a obsadil Pavel Hrouda za 14.74 m a třetí
doposud držitel světového rekordu z roku pak Jakub Koňařík za hod dlouhý 13.72 m.
1996 (98.48 m). Vzhledem k velmi nabi- Ihned poté se postavilo na start 13 účasttému programu našeho hosta byla jeho le- níků starší kategorie dětí, tedy do 15 let. I
tošní návštěva netradičně kratší. O to je to zde putovala ke každému z dětí rada svěpro nás větší vyznamenání, že si do Plzen- tového rekordmana, jak docílit nejlepšího
ce našel cestu jak se lidově říká jen tak na výkonu. Rady pana Železného asi nejvíce
„otočku“.
poslouchal Vilém Pavel, který tuto kategoPo příjezdu pana Jana Železného do are- rii jednoznačně ovládl a zvítězil novým reálu místního fotbalového oddílu proběhlo kordem 34.16 m. Na bednu jej doprovodil
již tradiční uvítání z úst starostky města Bc. druhý Pavel Brejcha s výkonem 29.67 m a
Vlasty Dolákové a pořadatelů akce. Ihned třetí Matyáš Lang za pokus dlouhý 29.10 m.
poté, co světový rekordman rozdal své
Pokračování na str. 14
první autogramy a zapózoval
fotografům, se přesunul do
sektoru pro závodníky. Zde již
čekaly na své pokusy naši nejmladší, tedy děti v kategorii
do 10 let. Bylo krásné pozorovat, jak člověk tomu nejpovolanější radí každému děcku,
jak oštěp správně uchopit a
jak odhodit. Nejmenším předvedl i jeden svůj ukázkový
hod z místa, oštěp zasvištěl
a zmizel za polovinou hřiště.
Nejen pro děti to byl opravdu
krásný zážitek a zcela jistě i
vzpomínka, jak se říká na celý
život. Ve startovním poli stálo
celkem 20 závodníků a nejlé- Jeden z nejmladších závodníků hází oštěpem
Foto: Jiří Vlach
pe z nich si vedl Vašek Froněk pod dohledem Jana Železného.
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Ihned po skončení dětských kategorií bylo
přistoupeno k jejich dekorování. To netradičně proto, aby vítěze mohl ocenit právě
náš host. V kategorii dětí byl oceněn každý
ze závodníků. První tři si odnesly kromě
věcných cen i diplom podepsaný světovým
rekordmanem a první v každé kategorii
navíc pohár, rovněž s autogramem. Po vyhlášení výsledků dětí se náš host omluvil
s tím, že vážně musí odjet. Proběhlo tedy
klasické rozloučení, pan Jan Železný si
odvezl několik dárků připomínající město
Starý Plzenec a region kraje. Nutno říci, že
se vždy jedná veskrze o praktické věci. Z
úst hosta opět zaznělo poděkování za pozvání a příslib účasti v příštím roce.
Poté byla zahájena soutěž dospělých.
Jako první se postavily na start kvalifikace
ženy, kterých bylo celkem 17, následovali
muži nad 40 let v počtu 10 závodníků a vše
zakončovala skupina elite, tedy muži do 40
let, kterých se seřadilo na startu celkem 38.
Po stanovení finálových osmiček se účastníci utkali ve finále ve stejném pořadí, jako
proběhla kvalifikace. První výsledky tedy
poznala kategorie žen,kde své loňské vítězství obhájila ve zlepšeném výkonu Vendula
Eismanová. Ta zvítězila výkonem 31.08 m.
Na druhém místě skončila Lucie Procházková za hod dlouhý 25.92 m a třetí Karolína Řezáčová za výkon 25.05 m. Po ženách
se na start postavili muži nad 40 let a bylo
již z kvalifikace patrné, že se hází daleko
a tak rekord Plzence v této kategorii je
rovněž v ohrožení. Tuto úvahu naplnil vítěz kategorie Michal Pavel, který posunul
hranici rekordu na fantastických 42.80 m.
Rovněž druhý Jiří Chodora překonal hranici 40 metů a „stříbro“ odnášel za 40.09 m.
Na třetím místě skončil Milan Matejzík za
hod dlouhý 29.60 m. Tradičně jako poslední nastupuje do svého finále skupina elite
a i zde bylo jasné, že se bude na co dívat.
Věřte nebo nevěřte, ale i na třetí místo bylo
potřeba přehodit úvodní rekord Starého Plzence z prvého ročníku tj. 43.15 m. Nejdále
poslal svůj oštěp Ondřej Šotola a posunul
hranici rekordu na 49.78 m. Jako druhý
skončil Štěpán Sýkora za 45.15 m a třetí
pak Jiří Chvojka hodem dlouhým 43.25
m. Po závěrečném finále proběhlo vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií. Ani zde
krom věcných cen nechyběl diplom s podpisem Jana Železného a pohár pro vítěze.
O poslední rekord se do jisté míry zasloužilo opravdu krásné podzimní počasí,
neboť na start letošního ročníku přilákalo
celkem rekordních 98 závodníků. Nutno
podotknout, že i divácká kulisa byla letos
famózní a naše závody zhlédlo odhadem
300 diváků. Dle ohlasu v průběhu závodů
je jasné, že tato akce v Plzenci našla skutečně své místo a byla velmi pozitivně kviPokračování na str. 15

Radyňské listy - listopad 2012

Jan Železný předává ceny vítězné trojici z kategorie dětí od 10 do 15 let. Foto: Jiří Vlach
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tována. O populárnosti akce svědčí i fakt,
že na letošní závody si našli cestu třeba i
závodníci z Milevska nebo Prahy. Všichni
se už těšíme na další ročník.
Tak jako každým rokem bych v závěru
svého příspěvku chtěl poděkovat všem,
kterým není tato „pouze“ recesistická
akce lhostejná a jsou ochotni pořadatelům
pomoci jak finančně nebo věcnými dary.
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Proto mě dovolte, abych jim alespoň tímto
zveřejněním vyjádřil své osobní obrovské
díky.
Jedná se o:
NS&Tc – Ing.SVITÁK František,
BOHEMIA SEKT a.s, MĚSTO STARÝ
PLZENEC, MRAKNET – Mraček Jiří,
NONSTOP BAR „KARLOS“, METLIČKA Josef, ŘEZNICTVÍ ST. PLZE-

NEC, HEJL Petr a Tomáš, POTRAVINY „RADYNĚ“, HOTEL ANGELO,
REJŠEK Pavel, AUTO CB PLZEŇ,
GRANITEX s.r.o., RESTAURACE
„ČESKÝ DVŮR“, PNEUSERVIS – ŠEC
Petr, DIVIŠ Bohumil, VALDMAN Stanislav.
Rekordní výkony:
muži ELITE: 49,78 m
- Ondřej Šotola, 2012 (XI. ročník)
muži nad 40 let: 42,80 m
- Michal Pavel, 2012 (XI. ročník)
ženy: 33,51 m
- Vendula Eismanová, 2007 (VI. ročník)
děti 10 – 15 let: 34,16 m
- Vilém Pavel, 2012 (XI. ročník)
děti do 10 let: 22,18 m
- Dominik Voves, 2010 (IX. ročník)
nejpočetnější účast: 98 – 2012 (XI. ročník)
Zdeněk Ernest
hlavní organizátor akce

PERAMOST
středisko prevence
syndromu vyhoření
www.peramost.cz

Svého sportovního ducha otestoval i zastupitel města Pavel Hrouda.

RESTAURACE ČESKÝ DVŮR
Masarykovo nám. 74, Starý Plzenec
Vás srdečně zve 11. 11. 2012
na

SVATOMARTINSKÉ HODY
Svatomartinská pečená husa,
červené zelí, špekové knedlíky
195 Kč
Svatomartinské víno 0,7 l
150 Kč
Rezervace:
602 384 947, 377 965 456
www.ceskydvur.cz

Foto: Jiří Vlach

Info: Eva Suttnerová,
tel.: 605 775 691
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DROBNÁ INZERCE
• Prodám 3 plastové barely (120 litrů) a
jednu plastovou bednu s víkem (1 x 1 x 1
m). Starý Plzenec,
tel.: 723 929 370.
• Daruji 400 ks střešních tašek (cca 25-26
m2) a 5,5 m hřebenáčů. Velmi zachovalé,
vhodné na garáž nebo přístřešek. Sedlec,
Na Výsluní 217,
tel.: 737 636 125.
• Nabízím pravidelné doučování AJ žáků
základních škol. Info: lovelyany@seznam.cz
• Prodám velký proutěný koš ALVI na
miminko komplet včetně nebes (1500
Kč), menší proutěný koš (400 Kč), hrací deku (250 Kč) a komplet výbavu pro
holku i kluka. Dle požadavku pošlu foto.
Nejlépe osobní výběr.
Email: hances@seznam.cz.
• Prodám jablka podzimních a zimních
odrůd v ceně 12 Kč - 15 Kč a jablečný
mošt pasterovaný za 25 Kč/l. Vše ve Starém Plzenci.
Info na č. t. 737 267 018.
• Prodám kuchyňskou linku 1,80 m, dřevěná, starší – zachovalá, cena 1.000 Kč.
Dále plynový sporák – zemní plyn, cena
1.000 Kč. Dohoda.
Tel.: 607 139 531, 605 578 359.
------------------------------------------------• Truhlářství BAGUS
Vám nabízí svoje služby.
Seznam.cz bagus truhlarstvi.
Tel.: 723 364 972, 607 863 702,
e-mail:
truhlarstvi.bagus@seznam.cz.
• Nabízím zednické, obkladačské
a malířské práce.
Tel. 733 718 213 nebo email:
zdenek1pivonka@seznam.cz.
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