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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou prázdninové číslo RL. Dovolte
mi, abych se krátce zmínila ještě o červnových
událostech. Po odstoupení
radních ing. Pavla Císaře
a Jaroslava Lenka byli dne
3.6. na zasedání zastupitelstva města zvoleni noví členové rady města, kterými se stali
PhDr. Blanka Bendlová a Marek Vávra,
poté co ing. Jiří Kodalík požádal o uvolnění
z funkce člena zastupitelstva z důvodu své
pracovní vytíženosti. Zastupitelé přistoupili
k volbě zodpovědně a chtěla bych jim tímto
poděkovat za důstojný průběh volby nových
radních.
Jak jsem již psala v minulém čísle RL,
aktuálním tématem je projekt Regenerace
parkových úprav na Hůrce. Možná si někteří
občané neuvědomují, jak významnou národní kulturní památku máme na území našeho
města. Není to pouhý kopec s názvem Hůrka.
Stával zde přemyslovský hrad Plzeň, který
patřil mezi nejvýznamnější v přemyslovské
hradské soustavě a měl nemalý vojenský význam. Zde byly položeny základy české státnosti. První zmínka o Staré Plzni (dnes Starý
Plzenec) pochází z roku 976. Hrad Plzeň
patřil po pražském hradu mezi nejvýznamnější. Na dálkové cestě z Prahy do Bavor-

ska řadila hrad Plzeň mezi nejvýznamnější
právě jeho strategická poloha. Výjimečnost
hradu Plzeň v raně středověkém knížectví
dokladují i nálezy denárů s textem PILZEN
CIVITAS ražených kolem roku 1010. Z někdejší přemyslovské pevnosti se do dnešních
dob dochovalo rozlehlé hradiště s jedinou
původní stavbou, rotundou sv. Petra a Pavla.
Patrně není náhoda, že staroplzenecké hradiště se v mnohém podobá Pražskému hradu.
Pod hradem vyrostlo městečko s tržištěm a
kostelem sv. Jana Křtitele, v podhradí leží
Malá Strana, jíž dominuje kostel Narození
Panny Marie, udivující je i podobnost s polohou – na jihu se hradiště prudce svažuje
k řece, V Praze k Vltavě, ve Starém Plzenci
k Úslavě. Pozoruhodnou paralelu vykazují i
sakrální stavby. V bývalém předhradí Pražského hradu stával kostelík Panny Marie
v téže poloze jako ve Starém Plzenci kostel sv. Kříže. Pražský kostel Všech svatých
stojí v poloze staroplzenecké rotundy sv.
Petra a Pavla. Nejvýznamnější církevní stánek hradu Plzeň, kostel sv. Vavřince s knížecím dvorcem, zaujímal ve Starém Plzenci
na Hůrce ústřední místo v akropoli totožné
s polohou hlavní pražské baziliky sv. Víta.
Řada podobností skutečně vytváří domněnku, že stavitelé hradu Plzeň se nechali inspirovat Pražským hradem. Vzhledem k významu této národní kulturní památky Hůrka je
potřeba respektovat požadavek na uchování
pohledových aspektů vůči národní kulturní
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památce a řešení kompozičních vztahů řešeného prostoru. Z hlediska ochrany archeologického dědictví musí být podle Úmluvy
o ochraně archeologického dědictví Evropy
(tzv. Maltská konvence, která je součástí našeho právního řádu ve smyslu ústavního zákona č. 395/2001 Sb.) prioritně chráněno na
původním místě v zemi. Podle článku 5, odstavce ii-a této Úmluvy mají být zapojeni archeologové tak, aby veškeré záměry v území
byly sladěny se zájmy ochrany archeologického dědictví. Ve světle těchto skutečností je
více než vhodné přistupovat k této národní
kulturní památce citlivě, koncepčně a s velkým respektem k její nesmírné historické
hodnotě. To jsou skutečnosti, které si možná
někteří z nás ani neuvědomujeme. Nastavme
si priority a chraňme si vše české, co nám
tady ještě zbylo. Myslím, že by byla škoda
vracet dotaci z důvodu znemožnění úprav na
Hůrce.
Ke všem problémům nás ještě potrápila
příroda. Jako téměř celou republiku postihla i naše město povodeň. Od 1. června 2013
vystoupala řeka Úslava na třetí povodňový
stupeň, zaplavila nejen přilehlé louky, některé komunikace, ale i část nemovitostí
na Malé Straně. Povodňová komise města
situaci koordinovala společně s hasiči, kdy
se střídalo 14 dobrovolných hasičů, situaci
monitorovali a byli na nohou prakticky 24
hodin denně od soboty do úterý, umistovali
pokračování na str. 9

PODSKALÁK

Dne 13. června se v sále Lidového domu
ve Starém Plzenci uskutečnilo divadelní
představení Podskalák. Tuto známou lidovou hru se zpěvy od autorů Karla Hašlera
a Ferdinanda Šamberka, kterou předvedl
ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012
z Losiné, zhlédlo na 170 diváků.
Aby se představení mohlo uskutečnit,
bylo třeba dodat v šibeničním termínu
do sálu Lidového domu chybějící oponu,
vyrobit pro ni fungující kladkový mechanismus a učinit další potřebné technické
úpravy na jevišti. Velký dík proto patří především vedoucímu Bytového hospodářství
města St. Plzence panu Jiřímu Opaleckému, panu Josefu Mračkovi a pracovníkům
Útvaru údržby města St. Plzence za výbornou spolupráci.
Eva Vlachová

Foto: Jiří Vlach
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
10. schůze – 16. května 2013
RM
◘ nesouhlasila, na žádost Oliny Dolíhalové a Zdeňky Kohoutové, s prodloužením
kanalizačního řadu v rámci budované stavby kanalizace v Hollmanově ulici pro objekty čp. 367 a čp. 363 z důvodu existence
stávajících sítí infrastruktury v daném místě, jejichž přeložky by vedly k neúměrně
vysokým nákladům na prodloužení oproti
vybudování jednotlivých kanalizačních
přípojek;
◘ vzala na vědomí došlé žádosti organizací o příspěvky na jejich činnost v roce
2013, souhlasila s dohodnutým rozdělením částky 160.600 Kč mezi žadatele a
uložila MěÚ převést poskytované finanční
prostředky žadatelům a vyzvat je k písemnému doložení účelu jejich použití městu
nejpozději do 31.01.2014;
◘ vzala na vědomí seznam žadatelů o
pronájem uvolněného bytu č. 4 v domě Havlíčkova čp. 495, ale
◘ nesouhlasila s dalším pronájmem uvedeného bytu vzhledem k jeho nevyhovujícímu stavebnímu a hygienickému stavu a
současnému nemožnému napojení na kanalizaci;
◘
souhlasila s pronájmem Lidového
domu ve Starém Plzenci společnosti VK
Radouš, s. r. o., která předložila zajímavou
nabídku nejen z hlediska podnikatelského
záměru ale i možnosti rozvoje celé lokality
Malé Strany;
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◘ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP, s. r. o. na 18.-21. týden
2013;
◘ vzala na vědomí informaci JUDr. Tesaře o neúčelnosti vymáhání dvou ze tří
dosud bezúspěšně vymáhaných pohledávek města a souhlasila s podáním žaloby k
soudu o zaplacení dlužné částky dlužníkem
M. S.;
◘ souhlasila s podáním žádosti Státnímu
fondu kultury ČR o poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 20.000 Kč na projekt
„Radoušovy hry na Radyni 14.09.2013“ a s
úhradou žadatelského poplatku;
◘ vzala na vědomí kladný hospodářský
výsledek příspěvkové organizace ZŠ Starý
Plzenec za rok 2012 ve výši 9.048,57 Kč a
schválila rozdělení hospodářského výsledku převedením 50% do rezervního fondu a
50% do fondu odměn podle návrhu ředitele
školy;
◘ schválila uzavření dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací podle § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích s Jiřím Levorou podle
dohodnutého návrhu;
◘ stanovila návrh programu jednání 20.
zasedání ZM dne 03.06.2013;
◘ vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ, že chov a pastvu skotu na území
města nelze regulovat obecně závaznou
vyhláškou, neboť obce se při vydávání
obecně závazných vyhlášek řídí zákony a
nemohou samy upravovat otázky, které již
jsou upraveny platnými právními předpisy,
např. veterinárním zákonem. Tuto skutečnost osvědčují tři nálezy ústavního soudu,
kterými byly zrušeny obecně závazné vyhlášky o chovu a držení zvířat na území
měst a obcí vydané v r. 1997 městem Kravaře, v r. 2001 obcí Nezvěstice a v r. 2003
obcí Chuchelna;
◘ schválila zápis do kroniky města za
rok 2012 ve znění konceptu předloženého
kronikářkou Mgr. Věrou Fenclovou bez
výhrad.
11. schůze – 30. května 2013
RM
◘ vzala na vědomí hospodářský výsledek
společnosti PRONAP, s. r. o. za měsíc duben 2013;
◘ vzala na vědomí žádost ředitele ZŠ Starý Plzenec o kompenzaci výdajů za provoz
třídy mateřské školy v prostorách přístavby

budovy školy;
◘ vzala na vědomí výsledek přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Starý Plzenec na školní rok 2013/2014 a
oznámení ředitelky školy o změně výše
úplaty za předškolní vzdělávání dítěte na
období 01.09.2013-31.08.2014 na částku
380 Kč měsíčně;
◘ schválila uzavření nájemní smlouvy o
pronájmu Lidového domu se společností VK Radouš, s. r. o. podle předloženého
návrhu;
◘ souhlasila s pokácením jednoho javoru
v areálu MŠ Starý Plzenec a s náhradní výsadbou dvou javorů a 10 kvetoucích keřů
v případě realizace projektu přístavby budovy, s pokácením jedné lípy srdčité v Žižkově ulici z důvodu instalace dopravního
zrcadla pro zvýšení bezpečnosti při výjezdu z Baslovy ulice a s náhradní výsadbou v
Bezručově ulici při vjezdu do města, která
bude provedena dle návrhu zahradního architekta, a s pokácením 3 ks vrby a dalších
náletových dřevin na pozemku města parc.
č. 195/17 v k. ú. Starý Plzenec v souvislosti
s výstavbou přečerpávací stanice nové kanalizace;
◘
souhlasila, na návrh velitele JSDH
Starý Plzenec, s pořízením dvou sad hadic
FIRE Gold pro potřeby jednotky;
◘ souhlasila, na návrh vedoucího ÚÚM,
s provedením nezbytné rozsáhlejší opravy
nákladního automobilu města LIAZ 150 za
odhadovanou cenu cca 60 tis. Kč;
◘ pověřila, na žádost Magistrátu města Plzně, Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality, místostarostu Bc. Václava
Vajshajtla vyřizováním dotazů, stížností a
podnětů občanů týkajících se bezpečnosti ve městě v rámci projektu města Plzně
„Bezpečné město“;
◘ vzala na vědomí zápis stavební komise 29.05.2013 o projednání možnosti
případného využití zpracovaného projektu
na výstavbu sportovní haly. Komise konstatovala, že hala v podobě podle projektu
není pro město využitelná z důvodu vysokých investičních a provozních nákladů a
navrhuje zadat zpracování nové projektové
dokumentace;
◘ vzala na vědomí výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
„Zateplení objektu Mateřské školy Vrchlického č. p. 853, Starý Plzenec“ a schválila uzavření smlouvy o dílo se společností
SILBA- Elstav, s.r. o., která předložila nejpokračování na str. 3
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nižší cenovou nabídku;
◘ vzala na vědomí oznámení Sportovního klubu Starý Plzenec o pořádání hudebních produkcí v areálu fotbalového hřiště v
rámci akce „Hudební léto na hřišti“ v období od 07.06. do 07.09.2013;
◘ vzala na vědomí žádost občanů z okolí
areálu skateparku z ulice Dvořákovy, Jungmannovy a Čachna o přestěhování skateparku mimo obytnou zónu a uložila MěÚ
prověřit možnost požadovaného přestěhování a zajistit součinnost Policie ČR za
účelem zajištění veřejného pořádku v této
lokalitě;
◘ nesouhlasila, na žádost Václava Culka,
s pokácením dubů na pozemku města parc.
č. 314/3 v k. ú. Starý Plzenec, jejichž větve
zasahují nad pozemek žadatele, a uložila
MěÚ zadat provedení redukce korun těchto
stromů společnosti PROSTROM Bohemia,
s. r. o. podle jí předložené cenové nabídky;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností RWE GasNet, s. r. o. o zřízení věcného břemene na pozemcích města parc. č.
213/5, 331/61 a 341/2 v k. ú. Starý Plzenec;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene
◘ souhlasila, na žádost Hany Scheenové,
s přesahem střechy jí rekonstruované chaty
če. 108 v lokalitě Pod Hůrkou v k. ú. Starý
Plzenec na sousední pozemek města parc.
č. 1345/34 v nezbytném rozsahu podle
zpracovaného projektu a s uzavřením příslušné smlouvy pro stavební řízení;
◘ vzala na vědomí jedinou došlou žádost
o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení v roce 2013 na pořízení kanalizační
přípojky podanou ve stanoveném termínu
a uložila MěÚ zopakovat zveřejnění výzvy k podávání žádostí o úvěr s termínem
do 30.08.2013;
◘
souhlasila, na základě schváleného
záměru zrušení organizační složky Útvar
údržby města k 31.12.2013, s prodloužením doby jmenování Luboše Lence vedoucím této organizační složky do 31.12.2013;
schválila uzavření dohody s Honebním
společenstvem Starý Plzenec o přičlenění
honebních pozemků města k honitbě Starý
Plzenec.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
20. zasedání – 3. června 2013
ZM
◘ vzalo na vědomí rezignaci Ing. Jiřího
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RM
◘ souhlasila se zadáním zpracování výběrového řízení na zakázku malého rozsahu –
svěření bytů ve vlastnictví města do správy
odborné firmě včetně pronájmu plynových
kotelen v bytových domech čp. 99 v Sedlci, čp. 194 v Havlíčkově ulici a čp. 1143
v ulici Svatopluka Čecha JUDr. Tatianě
Jiráskové - AK Svejkovský, Kabelková &
spol. na základě její nabídky;
◘ vzala na vědomí přehled stavu zakázek
společnosti PRONAP, s. r. o. na 23.–26. týden 2013;
◘ nesouhlasila, na žádost Petry Pláničkové, s poskytnutím slevy z nájemného z
důvodů zhoršení podmínek užívání pronajatého bytu v době provádění jeho rekonstrukce;
◘ souhlasila, na žádost RC Dráček, s
prominutím úhrady nájemného z jím užívaných nebytových prostor v budově bývalé školy čp. 96 v Raisově ulici za měsíce červenec a srpen 2013 a s ukončením
pronájmu jedné třídy v přízemí budovy k
31.07.2013 a pronájmu zahrádky před budovou školy k 30.06.2013;
◘ vzala na vědomí informaci stavebního
technika města o havarijním stavu vodovodního řadu v Radyňské ulici mezi křižovatkami s ulicemi kpt. Jaroše a Sportovní
v délce 110 m a souhlasila se zadáním
provedení výměny vodovodního řadu společnosti STREICHER, spol. s r. o., Plzeň
podle jí předložené nabídky;
◘ souhlasila s rozdělením peněžního daru
z Tříkrálové sbírky v roce 2013 čtyřem nejpotřebnějším občanům města podle společného návrhu komise pro občanské a sociální záležitosti a sociláního odboru MěÚ;
schválila provozní řád areálu skateparku v

upraveném znění předloženého návrhu;
◘ vzala na vědomí finanční dar manželů
Semanových 2.000 Kč poskytnutý městu
výslovně pro potřeby JSDH Starý Plzenec
jako výraz vděku za obětavou pomoc členů
této jednotky jejich rodině při povodni ve
dnech 1. – 4. června 2013;
◘ vzala na vědomí zápis z konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Starý
Plzenec konaného 06.06.2013 a jmenovala Zdeňku Staňkovou do funkce ředitelky
Mateřské školy Starý Plzenec na období od
01.08.2013 do 31.07.2019;
◘ schválila nový návštěvní řád hradu Radyně s účinností od 14.06.2013;
◘ schválila přijetí účelové finanční dotace
10.000 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje v
rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje
pro rok 2013“ na projekt „Pohledová mapa
města Starého Plzence“;
◘ vzala na vědomí informaci o návrhu
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje a souhlasila s uplatněním
připomínky města k návrhu s požadavkem
na změnu trasy „Aglomeračního okruhu“
na území města mimo zastavěné území;
◘ stanovila pro II. pololetí 2013 termíny
schůzí RM ve dnech 10. a 25. července, 8.
a 22. srpna, 4. a 19. září, 2., 17. a 30. října,
4. a 27. listopadu a 12. prosince a termíny
zasedání ZM ve dnech 29. července, 16.
září a 16. prosince;
◘ vzala na vědomí žádosti občanů města,
jejichž domy byly zaplaveny při povodni
ve dnech 1. – 4. června 2013, o finanční
pomoc při likvidaci následků této povodně
včetně informace starostky o rozsahu škod
způsobených povodní na majetku občanů
majetku města, souhlasila s vyčleněním
částky 35 tis. Kč v rozpočtu města na finanční příspěvky – dary města občanům
postiženým povodní a schválila neodkladné poskytnutí finančních příspěvků – darů
nejpostiženějším občanům města v celkové
výši 35 tis. Kč;
◘ vzala na vědomí informaci Ing. Hany
Sobotové o protipovodňových opatřeních
navržených ve stávajícím územním plánu
města schváleném v roce 2006 a uložila
vedoucímu odboru výstavby prověřit možnost realizace těchto opatření;

Kodalíka na jeho mandát člena zastupitelstva dnem 02.06.2013 a složení slibu nového člena zastupitelstva Marka Vávry;
◘ vzalo na vědomí informaci starostky
města o průběhu povodně a učiněných opatřeních ve městě ve dnech 01.– 03.06.2013;
◘ vzalo na vědomí rezignaci Ing. Pavla
Císaře a Jaroslava Lenka na výkon funkcí

členů rady města dnem 20.03.2013 a zvolilo Marka Vávru a PhDr. Blanku Bendlovou
novými členy rady města;
◘ vzalo na vědomí Závěrečnou zprávu
o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města Starého Plzence
k 31.12.2012 s tím, že celková hodnota
pokračování na str. 4

12. schůze – 3. června 2013
◘ RM vzala na vědomí písemnou rezignaci člena ZM Ing. Jiřího Kodalíka na jeho mandát doručenou starostce
města 02.06.2013 a osvědčila, že dnem
03.06.2013 nastupuje za člena ZM první
náhradník z kandidátní listiny volební strany „Nestraníci“ Marek Vávra.
13. schůze – 12. června 2013
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pokračování ze str. 3
inventarizovaného majetku města k tomuto
datu činí 520.517.090,27 Kč;
◘ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 2/2013 ze dne 27.05.2013;
◘ schválilo účetní závěrku města sestavenou k 31.12.2012;
◘ vzalo na vědomí závěrečný účet města
za rok 2012 a souhlasilo s celoročním hospodařením města v roce 2012 s výhradami,
na jejichž základě uložilo radě města zabezpečit důsledné provádění inventarizace
majetku, závazků a pohledávek městem
zřízených příspěvkových organizací v souladu s platnými právními předpisy a důsledné provádění všech změn schváleného
rozpočtu města rozpočtovými opatřeními
podle ustanovení § 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.
250/2000 Sb.;
◘ vzalo na vědomí rozbor hospodaření
města k 30.04.2013;
◘ schválilo rozpočtové opatření č. 3/2013,
jehož předmětem je navýšení rozpočtových příjmů města o 7.306.309,50 Kč a
rozpočtových výdajů o 6.430.047,50 Kč a
navýšení příjmů v rozpočtu lesního fondu o
595.566,50 Kč;
◘
vzalo na vědomí Komplexní audit
společnosti PRONAP, s. r. o. zpracovaný
společností VALUE ADDED, a. s. v únoru a březnu 2013, souhlasilo se zveřejněním auditu na webových stránkách města,
pověřilo radu města činit všechny možné
kroky ke zvýšení využití administrativní
budovy společnosti čp. 1142, případně k
jejímu prodeji, a uložilo jí vyvinout úsilí
k nalezení a vstupu strategického investora
do společnosti za účelem zajištění potřebné
konkurenceschopnosti společnosti PRONAP, s. r. o. na trhu;
◘ schválilo záměr svěřit byty ve vlastnictví města do správy odbornému subjektu včetně pronájmu plynových kotelen v
bytových domech čp. 99 v Sedlci, čp. 194

UZAVÍRKA ČÁSTI SILNICE
Č. III/18026 – RADYŇSKÁ
V době od 15.07.2013 do 20.08.2013
dojde k částečné uzavírce silnice
č. III/18026 – Radyňská ve Starém
Plzenci, a to levé poloviny vozovky
ve směru z centra v prostoru zastávky autobusu č. 51 z důvodu dokončení betonového povrchu vozovky
ve zmíněné zastávce.
Bc. Václav Vajshajtl
místostarosta

v Havlíčkově ulici a čp. 1143 v ulici Svatopluka Čecha s účinností od 01.01.2014;
◘ schválilo záměr prodat budovu bývalé školy čp. 96 v Raisově ulici ve Starém
Plzenci;
◘ souhlasilo s bezúplatným nabytím spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č.
1231 v k. ú. Starý Plzenec ve výši 1/7 od
obce Letkov a ve výši 2/7 od obce Tymákov a spoluvlastnického podílu na nemovitostech vedených v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1782 pro k. ú. Starý
Plzenec
ve výši 3/8 od obce Tymákov;
◘ souhlasilo s bezúplatným převodem
samospádového vodovodu rozvádějícího užitkovou vodu v lokalitě Na Vršku
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence občanskému sdružení Vodárenský spolek v Sedlci;
◘ souhlasilo s rovnocennou směnou části
pozemku města parc. č. 212/1 za část pozemku Romany Šefčíkové parc. č. 212/2 v
k. ú. Starý Plzenec o stejné výměře podle
předloženého návrhu;
◘ souhlasilo s koupí pozemku parc. č.
1479/4 v k. ú. Starý Plzenec od jeho spoluvlastníků za cenu 60 Kč za m2;
◘ souhlasilo s koupí pozemku parc. č.
1370/2 a částí pozemků parc. č. 1370/3 a
parc. č. 2076, které budou odděleny geometrickým plánem, v k. ú. Starý Plzenec
od Jaroslavy Tomšíkové za cenu podle znaleckého posudku;
◘ souhlasilo se směnou části pozemku
města parc. č. 2086, která bude oddělena
geometrickým plánem, za pozemek parc.
č. 1370/18 Ing. Jana a Ing. Ondřeje Cheníčkových v k. ú. Starý Plzenec a s vyrovnáním rozdílu v cenách směňovaných pozemků podle znaleckého posudku;
◘ souhlasilo s bezúplatným převodem
části pozemku parc. č. 132/1 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence,
tj. nově oddělených
pozemků parc. č. 132/55, 132/56 a 132/57
a dílů „a“, „b“ a „c“ podle předloženého
geometrického plánu, společnosti Professional Building Group, s. r. o. z důvodu
nápravy nedopatření, ke kterému došlo při
darování tohoto pozemku uvedenou společností městu v roce 2012;
◘ vzalo na vědomí informaci pověřeného
zastupitele Ing. Hany Sobotové o průběhu
pořizování nového územního plánu města;
vzalo na vědomí informaci starostky města o průběhu realizace stavby „III/180 26
Průtah Starý Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce“;
◘
schválilo uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo uzavřené 19.07.2012 mezi
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, městem Starý
Plzenec a Sdružením Průtah Starý Plzenec,

jímž je aktualizován časový a finanční harmonogram stavby „III/180 26 Průtah Starý
Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce“, v
předloženém znění;
◘ vzalo na vědomí informaci starostky
města o průběhu realizace staveb „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV“
a „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“;
◘ vzalo na vědomí informaci starostky
města o přípravě realizace projektu „Regenerace parkových úprav Lokality Hůrka ve
Starém Plzenci“;
◘ vzalo na vědomí informaci, že neexistuje zákonné zmocnění pro regulaci pastvy a chovu skotu na území města obecně
závaznou vyhláškou, a písemně zpracovaný přehled o vývozech odpadních jímek z
objektů občanů v Podhradní ulici za roky
2011 – 2013;
◘ schválilo návrh provozu noční linky
autobusů PMDP pro obce Starý Plzenec,
Letkov, Kyšice, Dýšina, Chrást, Smědčice,
Bušovice a Sedlecko podle předložené nabídky;
◘ schválilo záměr koupě objektu sokolovny ve Starém Plzenci a pověřilo člena
zastupitelstva Ing. Pavla Hroudu se starostkou města k jednání s Tělocvičnou jednotou Sokol Starý Plzenec a Českou obcí sokolskou o podmínkách prodeje sokolovny
městu;
◘ souhlasilo s realizací změny v projektu
akce „III/18026 průtah Starý Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce“ , tj. s vybudováním dalšího přechodu pro chodce v Radyňské ulici pod křižovatkou s ulicí Nádražní
podle předloženého návrhu.

Majitele pejsků jsme už naučili uklízet po
svých miláčcích.Teď ještě ty, co jezdí na
koních.
Foto: Ouhrabka Vladimír
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NÁRODNÍ KULTURNÍ
PAMÁTKA
SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
HŮRKA VE STARÉM PLZENCI
Dne 24. 2. 1978 bylo hradiště Hůrka
usnesením vlády prohlášeno za národní
kulturní památku pod názvem „Slovanské
hradiště Hůrka ve Starém Plzenci“ z důvodu své historické hodnoty a důležité funkce, kterou hrálo i při formování raného přemyslovského státu. Do této kategorie jsou
zařazeny nejvýznamnější památky České
republiky. Po revizích národních kulturních památek v letech 1996 a 1998 bylo
znovu prohlášeno národní kulturní památkou nařízením vlády ČR č. 147/1999 Sb.
Návrší Hůrka bylo osídleno již v době
halštatské. V době po osídlení Plzeňska
Slovany bylo vybudováno jako ústředí
přemyslovské knížecí moci a správy. V 10.
– 13. století, v době utváření Přemyslovského státu, bylo hradiště Plzeň na vrchu
Hůrka nejvýznamnější pevností a správním
centrem celé západní provincie. Odtud knížecí úředníci zajišťovali výběr daní, sídlil
zde soud, razily se mince. Na hradišti pobývali panovníci, procházel tudy na cestě
z Říma do Čech sv. Vojtěch. Z hradu byla
střežena významná obchodní cesta z jižní
Evropy přes Řezno do Prahy a dál na sever.
Význam dokládá i počet celkem osmi kostelů ve městě a na hradišti. Význam hradiště zanikl se založením Plzně na konci 13.
století.
Na hradišti se ze všech staveb dochovaly jen stavby církevní, které byly kamenné (rotunda sv. Petra a základy kostelů sv.
Vavřince a sv. Kříže). Mohutný východní
val, část západního valu, menší valy oddělující jednotlivá předhradí, plocha akropole
se zachovaly jen v terénním reliéfu.
Možná, že si tento význam celého hra-

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v rámci úplné uzavírky silnice č.
III/18020 Koterovská náves, na území
města Plzně - Koterov, po etapách:
III. etapa v termínu 08.07.2013
- 31.08.2013 v úseku od křižovatky s ulicí
Pod Chalupami do křižovatky s ulicemi
Ke Kolešovce a Na Hradčanech,
III. + IV. etapa v termínu 08.07.2013
- 02.08.2013 rozšíření III. etapy o křižovatku Koterovská náves x Pod Chalupami x Na Břehu z důvodu provádění stavebních prací při realizaci akce „Obnova
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diště na Hůrce mnozí občané Starého Plzence a jeho návštěvníci neuvědomují. A je
nutno podotknout, že celého hradiště, nikoliv jen rotundy sv. Petra a základů kostelů
sv. Vavřince a sv. Kříže.
Starý Plzenec bez NKP Hůrka, by byl
jen příjemným městečkem v malebné krajině.
Historicky bylo vždy, až do začátku 20.
století, celé návrší holé a přehledné, bez
lesa, bez stromů, bez křovisek. Ještě na fotografiích z přelomu 19. a 20. století je od
severu zřetelně patrné rozložení celého hradu s valy oddělujícími prvé a druhé předhradí, s akropolí a mohutným východním
valem. Na leteckém snímku z téže doby je
plocha hradiště s až k řece se táhnoucím západním valem bez vzrostlé vegetace.
Ke změně došlo až na začátku 20. století, kdy byla severní stráň včetně východního valu a okolí kostela sv. Kříže nevhodně
osázena smrkovým lesem (mělce kořenící
smrk na břidlicovém podkladu působí sesouvání stráně), který pohled na hradiště
od severu zcela zastínil, a vlastní hradiště
bylo nepromyšleně osázeno třešňovým sadem.
Již v r. 1925 píše významný plzeňský
historik Ladislav Lábek: „ Mnoho se mluví
o tom, aby z hradiště plzeňského, jemuž ve
významu není jistě rovného, vytvořen byl
národní památník. Jest to myšlenka jistě
krásná, žel bezplánovité osázení největší
části Hůrky ovocnými stromy, což ještě v
době nejnovější dovršeno vysázením kultur jehličnatých blíže hlavního valu, bude
na dlouhou dobu znemožněno, aby k pietní
úpravě objevených staveb i stávající rotundy přidružila se též vhodná úprava sadová.“
Dnes návštěvníci Hůrky chodí jen k
rotundě sv. Petra, nejstarší kostelní stavbě kraje a o existenci, významu a rozloze
bývalého hradu Plzeň většinou nic netuší,
protože veškeré stopy v terénním reliéfu

celého hradiště jsou v hustém porostu zcela nečitelné a plocha hradiště je zarostlá a
naprosto nepřehledná.
Projekt Regenerace NKP Hůrka jsme s
kolegyní Kadlecovou zpracovaly před více
než deseti lety, byl řádně projednán se všemi příslušnými orgány, schválen Státním
památkovým ústavem Praha. Při práci na
takovém projektu, jako je regenerace Národní kulturní památky, je nutno vážit důležitost všech činitelů. Je samozřejmé, že
v parkových úpravách národní kulturní
památky jsou zcela jiná kritéria a priority
než u parkové úpravy stráně nad městem.
V prvé řadě je to kulturní význam. Již v
r. 2000 bylo Státním ústavem památkové
péče Praha zastupitelstvo Starého Plzence
vybízeno k záchraně a údržbě celého areálu.
Dalším faktorem jsou požadavky ochrany přírody, protože NKP navazuje na
přírodní památku Černá stráň, návrší je
pozoruhodným biotopem pro různé druhy ptactva a hmyzu, ve vrcholové části je
přetnuto biokoridorem. Již v r. 2002 a opětovně v listopadu 2012 byly ve spolupráci
se zástupci Památkového ústavu Plzeň a
Agentury ochrany přírody pečlivě zvažovány veškeré zásahy do stávajícího stavu,
tj. který strom ponechat, který naopak ruší
průhled po pláni bývalého hradiště, či který je důležitý pro hnízdění ptactva. Tak již
odumírající třešně při hraně lesa jsou často
ponechány, ale třešně zastiňující průhledy
po ploše hradiště jsou navrženy ke kácení (jak v minulém čísle Radyňských listů
názorně dokumentuje na fotografiích p.
Medřický). Město je sice majitelem NKP,
ale musí se při její údržbě řídit požadavky
památkové péče stejně, jako jsem se těmito
požadavky řídila já při zpracování projektu. Bez toho by projekt nebyl schválen.
6. 6. 2013,
ing. arch. Jarmila Očenášková

historické části obce Plzeň - Koterov za
účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“
bude v době od 08.07.2013 – 02.08.2013
přesunuta trasa linky autobusu č. 51, která
pojede na náhradní trase tak, že ve směru
od Ostré Hůrky projede Masarykovo náměstím do Husovy ulice, za řekou pak Havlíčkovou ulicí. Za zastávkou Malá Strana
se na volném prostranství v Havlíčkově
ulici před domem č.p. 495 otočí a bude
pokračovat zpět na Masarykovo náměstí,
kde se napojí na stávající trasu, a pojede
dále na konečnou ve Vilové Čtvrti, nebu-

de tedy obsloužena zastávka U Kravína. Ve zpátečním směru po projetí Masarykovým náměstím opět zamíří na Malou
Stranu, kde se po otočení na již zmíněném
obratišti vrátí zpět na Masarykovo náměstí a odtud přes Ostrou Hůrku bude pokračovat dále na Plzeň.
V uvedeném období nebude možno
parkovat před domem č.p. 495 na Malé
Straně.
Bc. Václav Vajshajtl
místostarosta

Radyňské listy - červenec 2013

Strana 8

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVENEC 2013
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12.00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
09:00-12:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
O prázdninách 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, Pá - zavřeno
Od 08.07. do 17.07.
zavřeno – dovolená.
HRAD RADYNĚ
Otevřeno pro veřejnost:
Denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00 h
Oživené prohlídky s Radoušem:
13.07. a 20.07. od 18:00 h
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřena pro veřejnost 06.07.
od 13:00 h do 16:00 h.
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti
každou první sobotu v měsíci od
května do září 2013 od 13:00 h do
16:00 h. Skupinové prohlídky
(min. 6 osob) mimo otevírací dobu
po objednání na tel.: 377 183 662,
377 183 659.
3. července 2013 - vernisáž
Radek Lajpold
Obrazy a dekorativní mísy
Místo:
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec
Výstava potrvá do 12. září 2013.
4. července 2013
Uctění památky mistra Jana Husa
Masaryk. nám. v 16:30 h
Areál SDH Sedlec v 17:00 h
Pořadatel: OSHR

20. a 21. července 2013
Keltský víkend
20.07. 13:00 h – 21:30 h
21.07. 10:30 h – 16:00 h
Místo: hrad Radyně a podhradí
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti nad výšku
115 cm 30 Kč,
děti do výšky 115 cm zdarma
Vstupné platí i pro prohlídku hradu Radyně.
Pořadatel: Město Starý Plzenec

27. července 2013
Otevření naučné stezky
Stará Plzeň a kupci
Místo: Masarykovo nám.
Čas: 14:00 h
Pořadatel OSHR
Hasičské muzeum v Sedlci
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě
v průběhu celého roku.
Kontakt:
František Chrastil, tel.: 606 608 187
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pokračování ze str. 1
pytle s pískem na ochranu nemovitostí, nepřetržitě čerpali vodu ze zaplavených nemovitostí, dále zasahovali v
Sedlci v Polní ulici, u Tymákovského
potoka, na ČOV, opravovali místní komunikace, následně vyčerpali
všechny zaplavené studny,..
Chtěla bych tímto poděkovat
všem 14 dobrovolným staroplzeneckým hasičům, kteří obětavě zasahovali tam, kde bylo potřeba.
Většina z nás již má naplánovanou
dovolenou nebo alespoň nějaký výlet.
To ovšem neplatí pro naše město, kde
se práce přes léto nezastaví. Pokračují
na všech investičních akcích a další
budou zahájeny. Jednou z nich je zateplení mateřské školy, které by mělo
být realizováno o prázdninách. Na
tuto akci jsme získali dotaci z Operačního programu životního prostředí.
V tomto čísle také najdete slibovaný dotazník, jehož cílem je zapojit
do budoucího rozvoje našeho města
Vás občany. Prosím Vás o odpovědi na uvedené otázky, Vaše náměty
a myšlenky budou převedeny do
vize rozvoje města. Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do 30. 7. do
schránky na městském úřadu, Smetanova 932 nebo jej můžete vyplnit
na webových stránkách města. Nezapomeňte uvést svůj kontakt. Věřím,
že se všichni aktivně zapojíte.
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné léto, dovolenou podle Vašich představ a školákům mnoho prázdninových zážitků.
Vlasta Doláková, starostka

Dne 5. června 2012 uplynuly 3 smutné roky,
co nás opustil
pan Jiří Šimek.
Za tichou vzpomínku děkují manželka
a děti s rodinami.
Dne 21. července uplyne 1 rok,
co nás navždy opustila
paní Věra Hranáčová.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Hurtova.

-----------------------------------------------

Inzerujte v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz

Dne 7. července oslaví 75. narozeniny
pan Václav Hobl.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
mu přejí manželka a dcery s rodinami.
Dne 11. července 2013 oslaví naše tetička slídilka a šafářka
paní Dáša Ježková
krásných 75 let. Hodně štěstí, radosti a zdraví přeje za sousedy
a tetičky gratulantka Jaroslava Schafferová.
...................................................
Poděkování. Chtěl bych tímto poděkovat městu Starému Plzenci, Obci baráčníků Starý Plzenec, SDH Sedlec, OSZP Staroplzenecko a MŠ Starý Plzenec za blahopřání k 80. narozeninám.
Zdeněk Bláha
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MŠ Starý Plzenec
TRESKA ANEB STŘELENÍ
SKAUTI NA VÝPRAVĚ DO
ČESKÉHO LESA
Asi si říkáte, že v nadpisu má být velké č, ale takhle je to opravdu správně.
Vypravili jsme se totiž společně s dalšími
skauty ze střediska Střela Plzeň do Rokycan, odkud jsme šlapali do Šťáhlav. A to
převážně lesem, kde jsme se proměnili v
malé bytůstky i obry. Lépe jsme tak mohli
prozkoumávat les. V pátek večer nás čekalo zkoumání lesa pomocí čichu, hmatu, sluchu i chuti. V sobotu zas z pozice

Stanování v českém lese.
Foto: Martin Jonáš

malých a velkých tvorů. Velkým zážitkem
bylo také první letošní stanování. Zvládli jsme útrapy komářích náletů, mokrých
bot, karimatek i spacáků, které způsobil
noční déšť. Sluníčko se však také ukázalo
a prohřálo naše kosti do sytosti. Už se zas
těšíme na další STRESČÍ akci.
Hana Troppová

DIVADELNÍ ODPOLEDNE
I přes nepřízeň počasí jsme si letošní Den dětí užili. Přijali jsme pozvání na
tradiční skautskou akci „Divadelní odpoledne“ do Borského parku, které se už
řadu let účastníme. Ti nejmenší z nás si
pro diváky připravili představení Krtek a
kalhotky. Také jsme herecky ztvárnili básničku Panenky vaří a vedoucí si vysloužili potlesk za inscenaci Sněhurka a sedm
trpaslíků po čtyřiceti letech. Představení
bylo celkem sedm, před deštěm nás chránil veliký hangár a o přestávce nechybělo
ani občerstvení a horký čaj.
Jaroslava Lencová

DEN DĚTÍ
S DUHOVOU VÍLOU
Kdysi dávno žila v našem městě Duhová
víla, která pro lidi kouzlila na obloze jednu
překrásnou duhu za druhou. Jednoho času
začali být lidé na sebe zlí, ubližovali nejen
sobě, ale také přírodě. A tehdy se Duhová víla rozhodla, že se odstěhuje na konec
světa. Vílu mohl spatřit jen ten, kdo je učen
dobrému vychování a nebojí se za ní vydat
duhovou cestou... Vy říkáte, že je to krásná
pohádka? Jen se zkuste zeptat dětí ze staroplzenecké mateřské školy, jak to doopravdy
bylo.
Za všechny děti z mateřské školy bychom
rádi poděkovali panu Martinu Rákosníkovi,
který obohatil poklad Duhové víly. Děkujeme.
Jana Klesová, Foto: archiv MŠ St. Plzenec
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21. května naše třída 6.A vyrazila na
školní výlet na hrad Karlštejn a do Berouna. Kvůli vykolejenému vlaku jsme odjeli
o půl hodiny později. Se zpožděním jsme
šťastně docestovali přes Beroun na Karlštejn. Od nádraží nás čekal výšlap na hrad.
Na nádvoří jsme si nakoupili suvenýry,

udělali několik fotek a viděli jsme, jak se
razily mince.
Z Karlštejna jsme odjeli do Berouna,
kde jsme měli chvíli rozchod. A pak už nás
čekal slibovaný aquapark Laguna. Strávili
jsme tady nezapomenutelné tři hodiny zábavy na tobogánech a v různých bazénech.
Celý den rychle utekl, večer jsme se
vrátili hodně unavení. Výlet se nám všem
moc líbil, a už se těšíme na další výpravy
za zážitky.
Terka Havlová 6.A

ZŠ Starý Plzenec

ZŠ Sedlec

ZŠ Starý Plzenec
VÝLET 6.A

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
V ZŠ SEDLEC

SPORTOVNÍ DEN
7. června uspořádala ZŠ ve Starém Plzenci 15. ročník atletických závodů. Jako
každý rok si pozvala také ZŠ Sedlec a ZŠ
Tymákov. Žáci závodili v běhu na 50 m,
skoku dalekém a ve vybíjené. Ostatní děti
byly zapojeny do soutěží, které připravila
paní vychovatelka Jana Hermanová. Počasí
nám přálo a den se vydařil. Všichni podali
skvělé výkony ve sportovním duchu.
Mgr. Jana Khaurová
Foto: Jana Toušová

Žáci ZŠ Sedlec neměli ani v závěru
školního roku nouzi o nejrůznější akce.
Koncem května jsme zhlédli vtipné představení Dvadla Alfa“ Ptej se proč?“.
Oslava Dne dětí u nás ve škole proběhla
letos netradičně. Místo soutěží na zahradě
školy měla premiéru nová soutěž s názvem
„Sedlec hledá talent“
talent“.. V tělocvičně školy
předvedli žáci svá vystoupení z nejrůznějších oblastí (hudba, tanec, zpěv), která nacvičovali několik předchozích týdnů.
Porota složená z žáků školy nakonec
vyhodnotila jako nejzdařilejší vystoupení „kapely“ – hudební skupiny složené
z žáků školy, kteří svůj zpěv doprovázeli
hrou na klávesy a bicí a prezentovali zde
píseň z vlastní tvorby.
7.6. se mohli vyřádit sportovně založení
žáci naší školy na Sportovním dni pořádaném Základní školou Starý Plzenec. Soutěžilo se ve skoku dalekém, běhu na 50 m a

ZŠ Starý Plzenec
ÚSPĚCHY V AQUATHLONU
29.5. se pětice žáků ZŠ Starý Plzenec
zúčastnila krajského finále v novém sportu,
který byl zařazen do sportovních soutěží
škol. Jedná se o vytrvalostní sport, kombinace 100 m plavání a 1500 m běh.
Nikdy jsme se takového závodu nezúčastnili a byli jsme překvapeni, kolik žáků
z celého kraje se postavilo na startovní
čáru. Výhodu měli samozřejmě plavci, jejich náskok se už těžko v běhu doháněl.
Z naší školy byl jediný plavec Tomáš
Klepač (3.A) a vybojoval nádherné celkové 3. místo. Ani bojovné holky, které měly

Na fotce jsou zleva: L. Kopcová, T. Haberová, T. Klepač, K. Rákosníková a T. Brejcha.
Foto: M. Štekl

Žáci 6.A společně s paní učitelkou
na nádvoří Karlštejna.
Foto: archiv
vybíjené. Všichni žáci plnili zábavné úkoly
na několika stanovištích rozmístěných na
školní zahradě.
11.6. zavítal do naší školy folklórní soubor písní a tanců Úslaváček pod vedením
pí uč. Palátové. Tanečníci, zpěváci i hudebníci různého věkového složení předvedli to
nejlepší ze své celoroční práce. Vystoupení
se nám moc líbilo a chceme touto cestou
malým „umělcům“ a jejich učitelům poděkovat za milý zážitek.
Helena Malá

Vítězná kapela: Kilian, Matouš, Benjamin
a Filip.
Foto: archiv ZŠ Sedlec
ztrátu v plavání, se neztratily. Terka Haberová (7.A) skončila po výborném běhu
celkově na 4. místě, Kristýna Rákosníková
na 8. místě a Lucie Kopcová na 11. místě.
Jako tříčlenné družstvo holky vybojovaly
krásné 2. místo. Po velké ztrátě v plavání
výborným během skončil Tomáš Brejcha
ve velké konkurenci na 10. místě.
Moc nás potěšilo, že Tomáš Klepač a
Tereza Haberová byli nominováni na republikové finále. Bohužel jsme oba měli v
den konání mistrovské závody a zápasy ve
svých sportech. Opět jsme dokázali, že na
naší malé škole rostou vynikající všestranní sportovci.
Tereza Haberová (7.A)
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ZŠ Starý Plzenec
POKRAČOVÁNÍ
ATLETICKÝCH SOUTĚŽÍ

které se konalo v Houštce-Staré Boleslavi.
Plzeňský kraj zde vybojoval 3 bronzové
medaile. Z našich se nejlépe na krásném 5.
místě v konkurenci 27 dětí umístil Šimon
Suchý. Při porovnání podmínek pro přípravu jsou výsledky těchto dětí výborné.

Po úspěšném okresním kole v atletice se
žáci ze sportovních kroužků neztratili ani
v kole krajském, které proběhlo 25. května v Nýřanech. Nikomu ze svých soupeřů
nedali šanci ve svých
kategoriích Šimon Suchý, Daniel Vacikar a
Tomáš Brejcha. Stříbro
přidali Daniel Diviš a
Tomáš Mahdalík, třetí
skončila Martina Mahdalíková. K opětovnému vítězství většiny
družstev, jak je patrné z
fotografie, dále přispěli
Žofie Vlachová, Tereza
Hlinková, Filip Vlásek,
Matěj Vondrášek, Jan
Diviš, Filip Hrabě, Lukáš Páv a Dominik Hrabě. Šestice závodníků
si zasloužila postup do Účastníci atletických závodů.
republikového finále,

ZŠ Starý Plzenec
ŠKOLNÍ VÝLET
Dne 21. května 2013 jsme jeli společně
se třídou 4.A na školní výlet do Prahy. Byli
jsme tam sice už minulý rok, ale výlet na
nás udělal velký dojem, a tak jsme se rozhodli navštívit Prahu ještě jednou.
Nejprve jsme jeli na Vyšehrad. Tam
jsme plnili „Misi Vyšehrad“, která spočívala v hledání atributů, které jsme poskládali

STARÝ PLZENEC
V LETECH 1908-1909
Rok 1908
Úmrtí vynikajícího Čecha. Dne 4. května 1908 zemřel JUDr. Josef Herold, poslanec,
vynikající řečník a nadšený bojovník za práva
národa našeho.
Úmrtí Svatopluka Čecha. Velký básník
našeho národa, Svatopluk Čech, zemřel 23.
února 1908. Ve schůzi obecního zastupitelstva
7. března b. r. připomenul starosta tuto truchlivou událost, načež všichni přítomní páni povstáním z míst vzdali poslední hold vznešenému zvěčnělému básníku a velkému vlastenci
Svatopluku Čechovi.
Místní školní rada. Na nové období zvoleni za členy místní školní rady páni: Jan Bárta,

Milan Florian

ZŠ Starý Plzenec
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ
FESTIVAL V NAŠÍ ŠKOLE
Ve dnech 12.-16.6.2013 proběhl na různých místech Plzně Mezinárodní folklorní
festival CIOFF „Plzeň 2013“. Byl to již 17.
ročník.
Mezi velké množství různých doprovodných akcí patří i výchovné koncerty
účinkujících zahraničních folklorních souborů, které probíhají na vybraných plzeňských školách. Do naší školy přivezli organizátoři soubory již počtvrté.
– Compania Folklorica Orizaba IRBAO
Repique.
Mexický temperamentní folklór okouzlil všechny diváky – žáky a žákyně ZŠ i
všechny vyučující. Na závěr si mexičtí tanečníci a tanečnice vybrali mezi sebe i naše
malé prvňáčky a zatančili si s nimi.
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

Foto: Milan Florian

do erbu. Při hledání atributů jsme navštívili
i hřbitov Slavín.
Poté jsme jeli do Planetária Praha. Tam
nám promítali film o střídání dne a noci, o
střídání ročních období a o celém vesmíru.
Když film skončil, mohli jsme si planetárium prohlédnout a koupit si suvenýry.
Myslíme, že můžeme za sebe i za všechny ostatní říct, že se nám výlet moc líbil.
Vyšlo nám počasí a odnesli jsme si spoustu
skvělých zážitků.
Bára Šlaisová a Šárka Dvořáková, 5.A

Václav Herejk, Václav Řapek; za náhradníky
páni Václav Pirner a Jakub Trefný.
Průběh hledání pramenů. Dle dobrozdání profesora Purkyně dala obec kopati studni
u panského dvora, svěřivši tuto práci studnaři
Rybákovi z Domyslic. Dokopav se dvanácti
metrů do hloubky, prohásil studnař protokolárně, že tato půda je pro vodu mrtvá, žádný
vydatný pramen že se tu nenajde, a radil upustiti od dalšího hledání v tomto místě. Obecní
zastupitelstvo se pak usneslo, že bude hledati
vodu na pozemcích dědiců Císařových, a poněvadž na hledání vody je v obecním rozpočtu 3.000 K, že než se nějaký pramen najde, dá
upravit Skočovky tak, aby se podchytil pramen
od Krňoulů, čímž by zatím bylo odpomoženo
nedostatku vody, hlavně pro pivovar, který z té
příčiny odepřel odváděti obci poplatek za vodu.

Na závěr si mexičtí tanečníci a tanečnice
vybrali mezi sebe i naše malé prvňáčky.
Foto: Mgr. Jana Toušová

Stanice četnická. Poněvadž obec nemůže
pro četnickou stanici nabídnouti bytu ani paliva, je záležitost položení četnické stanice do
Plzence stále odkládána a není zatím naděje, že
za těchto poměrů k zřízení stanice dojde.
Silnice ke Koterovu. Stavba silnice z Plzence do Koterova zadána staviteli panu Karlu
Štikovi s podmínkou, že silnice bude dokončena do konce července 1908.
Volba obecního zastupitelstva. Volba
obecního zastupitelstva konala se dne 14. května 1908 a byli při ní zvoleni pánové: František
Pražák, Václav Herejk, Jakub Kašpar, Josef
Herejk, Jan Cheníček, Vojtěch Černý, Václav
Šolar, Jan Čížek, Jan Bárta, Vilém Kynčl, Václav Černý, Jakub Trefný, Václav Škoda, Vojtěch Heller, Václav Pirner, Jan Kotora, Vojtěch
pokračování na str. 13

Radyňské listy - červenec 2013

Strana 13

pokračování ze str. 12
Bečvář a Vojtěch Karez.
Volba starosty a radních. Dne 3. srpna b.
r. vykonána volba starosty obce a pěti radních.
Za starostu obce zvolen pan Václav Herejk,
mlynář; za prvního radního pan Jan Bárta, za
druhého pan Vilém Kynčl, za třetího pan Josef
Herejk, za čtvrtého pan Václav Pirner a za pátého pan Václav Šolar.
Volba do okresního zastupitelstva. Dne
25. listopadu b. r. byl jako člen okresního výboru za město zvolen pan Václav Herejk, mlynář
a starosta obce.
Příspěvek na četnickou stanici. Poněvadž
žádost za zřízení četnické stanice v Plzenci stále ještě vyřízena není, obrátila se obec na některé poslance o intervenci a sděleno s ní, že
by stanice zřízena byla, kdyby obec něčím na
ni přispěla. Poněvadž zdejší pivovar je ochoten
dávati na vytápění četnické stanice 25 centů
uhlí ročně, usnešeno ve schůzi obecního zastupitelstva 22. prosince, aby obec na vytápění
přispívala 4 metry dříví ročně.
Silnice Plzenec-Koterov. Silnice z Plzence
do Koterova byla panem stavitelem Štikou v
udané lhůtě dokončena a vyžádala si nákladu
3.786 K 93 h, z čehož na obec Plzeneckou připadá polovina 1.893 K 46 h.
Rok 1909
Úmrtí starosty. Starosta města pan Václav
Herejk, mlynář, zemřel dne 11. dubna 1909.
Byl po několik období v čele správy obce a
jako člen různých korporací zastupoval obec
na venek za četných příležitostí. S ním odešel
pilný pracovník v oboru obecní samosprávy.

Správu obce Plzence vede do nové volby pan
Jan Bárta.
Volba starosty obce. Následkem úmrtí starosty obce konala se volba na tento úřad dne
24. března a zvolen byl za starostu města pan
Jan Bárta. Protože se tím uprázdnilo místo
prvního radního, postoupili všichni členové
městské rady o jedno místo a na konci roku byl
zvolen ještě jeden člen obecního zastupitelstva
za pátého radního, a sice pan František Pražák,
a za člena obecního zastupitelstva pan František Tolar.
Jednání o telegrafní a telefonní stanici.
V měsíci červenci vyjednávala obec s ředitelstvím pošt a telegrafů o zřízení telegrafní a telefonní stanice v Plzenci s připojením na centrálu
v Plzni. Příspěvek na hražení výloh stavebních
obnášel by 700 K jednou pro vždy. K hražení
tohoto obnosu zavázali se někteří občané, mající zájem na zřízení telegrafní a telefonní stanice, že přispějí nějakou částkou ze svého.
Kancelářská síla. Dosavadní praktikant a
výpomocná síla pan Josef Suchý byl přijat do
služeb obce od 15. října b. r.
Lomy. Dnem 1. června 1909 agrární organisace pod názvem „rolnické sdružení povozníků“ převzala do své režie výtěž z lomů na
Ostré Hůrce a Stříbrnici. Bude si sama vypláceti dělnictvo a obci bude odváděti za každý
krychlový metr kamene 40 h. Kontrola výtěže
povede se tím způsobem, že organizace bude
předkládati duplikáty juxtových ústřižků.
Knihovní pořádek silnice. Silnice vedoucí
z Plzence k Nezbavěticům byla postavena roku
1885 a platil se tehdy sáh odkoupené půdy za

22 ½ krejcaru; před dvanácti lety byla tato silnice převzata okresem, ale knihovní pořádek
ohledně jí učiněn nebyl a v mapách byla tu stále poznamenána jen obecní cesta. Teprve letošního roku přišel na toto opomenutí evidenční
geometr a okresní soud dal obci do 31. srpna
lhůtu k zavedení knihovního pořádku. Městská rada musela shledati všecky podrobnosti k
sdělání smluv s lidmi, kteří tehdy něco k silnici
odprodali a zjistiti výměry odprodaných tehdy
pozemků. Záležitost provedl potom advokát dr.
Jindra v Plzni.
Telegrafní stanice. Ředitelství pošt a telegrafů přípisem ze 17. července 1909 č. 112526
sdělilo s městskou radou, že stanice telegrafní
a telefonní bude v Plzenci zřízena, když obec
jednou pro vždy přispěje na zařízení obnosem
700 K, na kteroužto podmínku obecní zastupitelstvo přistoupilo.
Přeložení výročních trhů. V prosinci t. r.
rozhodla městská rada, aby trhy zdejší byly
přeloženy na dni, kdy v okolních městech výročních trhů není, a současně aby trhy rozmnoženy byly na šest. Počínaje rokem 1910 mají se
trhy odbývati v následujících dnech: první 22.
února, druhý 29. března, třetí 24. května, čtvrtý
21. června, pátý 18. října a šestý 29. listopadu.
Zřízení veřejné lékárny. Obecní zastupitelstvo rozhodlo ve svém zasedání 23. prosince, že bude podporovati zřízení veřejné lékárny
v Plzenci, o jejíž koncesi ucházejí se Pharm.
magistři A. Regner a Max Müller.
ZE STAROPLZENECKÉ KRONIKY
BEDŘICHA MORAVCE
vypsala Věra Fenclová

DĚŤÁTKO NA HRADĚ PLZNI
(U KOSTELA SV. KŘÍŽE)

na straně jihozápadní, nalezena ve zdivu
kostra dítěte.
Z celé situace vyplývá, že nelze odmítnout domněnku, že tu jde o oběť při stavbě.
Podle P- Sartori (viz P. Sartori, Über das
Bauopfer, Zeitschrift für Ethnologie XXX,
1908, str. 1-54) běží v takových případech
o oběti stavební v pravém slova smyslu. O
oběti, které byly přineseny zemi samotné
nebo duchu místa. Druhý motiv zakládá se
na úmyslu, aby byl pro stavbu získán stálý
osobní strážní duch. Do této skupiny hlavně spadají oběti dětské. Zazděné předměty,
jimž se přičítá zvláštní magická síla, mají
odvrátit neštěstí, nemoc, zhoubný vliv nepřátelských mocí. Konečně souvisí oběť
stavební s kouzly: obětovanému předmětu
se připisuje zvláštní síla, která jím má být
přenesena na stavení.
(podle Horák, B.: K topografii Staré
Plzně v XIII. století, Sborník historického
musea III., 1914, str. 19-20)
Poznámka A. Velichové:
Teorie o stavební oběti je sice lákavá,
ale vzhledem k tomu, že dítě bylo pohřbeno do zdi a ne do základů stavby, jedná se
pravděpodobně o něco jiného. Stavební
oběť se u kostelů na Hůrce našla jen jediná
– a sice v rotundě sv. Petra: bylo to vejce, staroslovanský symbol života. Proč by
tedy nejméně o dvě stě let později (kostel
sv. Kříže vznikl pravděpodobně ve 2. polovině 12. století) někdo zazdíval člověka,

navíc v centru šíření křesťanství? U kostela
sv. Kříže i v něm byli pohřbívání členové
rodiny kastelánů hradiště, Drslavici. Zcela
podle křesťanských zvyklostí, téměř bez milodarů. Je známo, že syn zakladatele rodu
Drslava I., Oldřich ze Žinkov, se zúčastnil
III. křížové výpravy, kde r. 1192 zahynul.
Účastníci křížových výprav se na Východě
setkávali s jim dosud neznámými zvyklostmi, některé pak přenášeli i domů. Jedním z
nich byl i východní zvyk pohřbívat mrtvé do
zdi, ten se následně rozšířil po Evropě. Je
tedy možné, že se Odřichovi spolubojovníci
vrátili s jeho ostatky do Plzence (tělo křižáka se v Palestině obvykle upravilo tak, že
vařením byly měkké části odděleny od kostí
a pohřbeny na místě, kosti pak byly sebrány do truhličky), přinesli s sebou relikvii sv.
Kříže (po ní byl pak kostel později nazván)
a vyprávěli o různých
zzvycích. Když později v
rodině Drslaviců zemřelo malé dítě (asi tříleté),
bylo pohřbeno podle východního zvyku do zdi...

Říkávalo se, že na hradišti je uložen poklad a že za jasných nocí v místě, kde se
nachází, planou modrá světýlka. To svedlo
jistého plzeneckého občana k tomu, aby
občas za noční doby vycházel na Hůrku.
Zde vyčkal na půlnoc, aby viděl ta světýlka: na tom místě chtěl pak hledat, protože
prý se tam najde hodně drahocenností.
Když takto opět za jedné noci vyšel hledat ta záhadná světýlka, spatřil místo nich
malé, asi tříleté děvčátko, jak obchází po
hradišti. Bylo oblečeno jen do košilky, a ta
byla zkrvavená. Netroufal se přiblížit tomuto zjevení, které úderem jedné hodiny
po půlnoci zmizelo. Po nějaké době se tenhle hledač pokladu svěřil jisté staré výměnkářce (říkalo se o ní, že dovede vysvětlovat
tajemné věci a že vidí do budoucna), avšak
ta nedovedla tento zjev vysvětlit. Jen tolik
připomenula, že o tom děťátku slýchávala
už za svého mládí od starých pamětníků,
kteří tvrdili, že jej také spatřili.
Jinak o té pověsti v celém Plzenci nikdo
nic nevěděl.
(vyprávění bednáře Císaře z r. 1880 zapsal J. Schiebl, mírně upravila A. Velichová)
Poznámka J. Schiebla z r. 1933:
Při odkrytí základů kostela sv. Kříže na
Hůrce u Plzence byla ve vnitřním rohu lodi,

Mgr. Anna Velichová
Autorka kresby:
Alena Hankerová
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ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči v Sedlci se po celý školní
rok zdokonalují v hasičských, ale i vědomostních dovednostech. Jejich schůzky
se konají vždy v pátek od 16:00 h. V zimních měsících využívají ke svým sportovním aktivitám tělocvičnu základní školy v
Sedlci. Od jara do zimy se děti připravují
na soutěže v areálu hasičské zbrojnice.
V tomto školním roce se děti ze Sedlce
zúčastnily soutěží v Nezvěsticích, ve Stodě, v Oplotě, v Blovicích a ve Štěnovickém
Borku. Poslední soutěž v tomto školním
roce se měla uskutečnit dne 16. června ve
Šťáhlavech, ale z důvodu podmáčené louky se soutěž přesunula na měsíc září. Sou-

Český svaz žen
Starý Plzenec

VÝLET NA HRADY
TOČNÍK A ŽEBRÁK
Dne 15.6.2012 se uskutečnil výlet plzeneckého turistického oddílu Českého svazu
žen.

PÁTÉ NAROZENINY
RODINNÉHO CENTRA
DRÁČEK
Nevěříte! Ale je tomu tak. Rodinné centrum Dráček oslavilo své 5. narozeniny. V
sobotu 15. června 2013 na travnaté ploše
Masarykova náměstí byl od 15:30 h připraven program pro zvídavé děti a jejich hravé
rodiče. Návštěvníci jarmarku si tak mohli
všimnout, jak na chodníku za kostelem děti
popustily uzdu své fantazii a malými, většími i netradičně velkými barevnými křídami vyzdobily svými obrázky dlažbu. Nejen
dlažební kostky, ale také ruce a obličeje
dětí se mohly pyšnit ozdobnými kresbami.
Černí pavouci na pavučině, růžové myšky,
květinové vzory a další pocházeli ze štětce
Světlany Jiránkové. Kdo byl nevážně i vážně odvážný, mohl si vyzkoušet nelehkou
střelbu prakem na pohyblivý cíl. Vzduchem létaly pingpongové i větší barevné
míčky. Zanícené obličeje střelců a jejich
výskot svědčily o množství úspěšných zásahů. Výtvarná dílna nabízela vedle barev
na papír, štětců, nůžek, lepidla i nastříhanou vlnu, knoflíky, barevné špejle a jiné. A
tak pod rukama těch, kteří chtěli na chvil-

Mladí hasiči v akci.
Foto: Stanislav Pokštefl
těží ve Štěnovickém Borku bylo zakončeno
okresní kolo hry Plamen, kde se v kategorii starších žáků naše družstvo umístilo na

osmé pozici z čtrnácti a družstvo mladších
žáků na deváté ze čtrnácti.
Svoje dovednosti děti představily rodičům a kamarádům dne 20. června, kdy pod
vedením Stanislava Pokštefla, ostatních
vedoucích a starších kamarádů předvedly u
příležitosti slavnosti žáků ZŠ Sedlec v hasičském areálu „Požární útok“.
V létě čeká mladé hasiče společný
prázdninový týden strávený se svými vedoucími na skautské základně v Chvalově
u Blatné.
První schůzka po prázdninách se bude
konat 6. září od 16:00 h v hasičárně.
Za SDH Sedlec starosta sboru
Ing. Josef Šístek

Navštívily jsme hrady Točník a Žebrák.
Hrad Točník je mimo jiné známý i svým
medvědáriem v hradním příkopu. Po úmrtí
dosavadního obyvatele je příkop ale prázdný a vedení hradu shání nového medvěda.
V úvahu přicházejí dokonce dva najednou
– malí medvídkové sourozenci, kteří teď
žijí u nejslavnějšího medvědího rodiče v
České republice – pana Chaloupka. Ten ale
jako starostlivý táta podmínil ubytování
svých svěřenců celkovou rekonstrukcí vý-

běhu. Celkové náklady se odhadují na 400
000 Kč. V současnosti probíhá proto sbírka, ve které se zatím podařilo vybrat 100
000 Kč, tak doufáme, že příště tam medvídky uvidíme.
Na hradě Źebrák jsme vystoupaly na
věž a pokochaly se krásným výhledem do
krajiny. Příští akce je plánována na konec
září nebo začátek října a již teď jste všichni
srdečně zváni, zvláště ženy.
Jiřina Kramlová

ku posedět a přitom nelenit,
vznikaly milé plastické obrázky. Protože k dětem patří neodmyslitelně pohádky,
připravilo „divadélko Máma
a Táta“ loutkové představení „Detektivní příběh“. Zatímco ti mladší
sledovali napínavý příběh, mohli ti starší pozorovat hvězdářským dalekohledem
slunce nad městem. Rovnováhu, mrštnost,
a motorickou zdatnost si děti samy mohly
vyzkoušet na rozložených nízkých lavičkách a kruzích v trávě u mariánského sloupu. Jejich rodiče tak měli chvilku volno a
mohli zavzpomínat nad fotografiemi, které
mapovaly činnost centra za uplynulých pět
let. Vybralo se krásných 1633 Kč. Děkujeme všem, kteří přišli, za podporu. Dětem,
které jako nejmladší před pěti lety začaly
navštěvovat centrum, a jejich rodičům přejeme co nejlepší nástup do základní školy.
Protože věřte nevěřte, nejpozději v srpnu
2013 jim bude šest let.
S blížícím se koncem školního roku se
můžete již nyní hlásit na další dráčkovské pololetí - od září 2013 do konce ledna
2014. Přednost budou mít maminky, které
budou pokračovat z předchozích klubů.

Od září 2013 dochází ke změně ve dnech
konání jednotlivých klubů a také v cenách klubovného. SLEDUJTE WWW.
RCDRACEK.CZ.
Program klubů bude začínat v týdnu
9. - 13.9.2013. V týdnu od 2.9. – 5.9. budou probíhat bezplatné ukázkové hodiny a bude zdarma přístupná herna RC
Dráček.
Během července a srpna bude RC
Dráček zavřeno.
Bc. Adéla Vorlíčková

Divadélko Máma a Táta.
Foto: Tomáš Vorlíček
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NAŠE PRÁCE
NA NAUČNÉ STEZCE
„STARÁ PLZEŇ A KUPCI“
SE BLÍŽÍ DO CÍLE
Pevně věříme, že přes všechny problémy, které se v průběhu prací vyskytli, stezku tento měsíc dokončíme. Potýkali jsme
se nejen s nepřízní počasí, ale hlavně jsme
dělali chyby z důvodů nezkušenosti s prací na tak náročném projektu. Naštěstí jsme
měli kolem sebe ochotné pomocníky, kteří nám pomohli „v případě požáru hasit“.
Skupinka členů OSHR, která celý projekt
táhne, vydržela pohromadě a věnuje se
i nadále této práci naplno. Pomáhá nám i
několik spoluobčanů a dohromady jsme
přímo na stezce odpracovali k 20.6. 241
hodin.
Možná stejnou dobu zabrala i práce s

VELKÁ VODA
OPĚT UDEŘILA
Ani ne po čtyřech letech nás zasáhla
naprosto neočekávaně a bez většího varování povodeň, která naštěstí neměla takovou sílu jako v roce 2002, přesto ohrozila
obyvatele a způsobila materiální škody.
Ani meteorologové neočekávali takovouto
intenzitu srážek. Z našeho pohledu je znát,
že jsme daleko lépe připraveni čelit následkům takového živlu nejenom připraveností
jednotky, ale hlavně jejím vybavením. Vše
není samozřejmě věc jednoduchá, neboť je
opřena o množství finančních prostředků
na vybavení.

Jako první předzvěst přišel přívalový
déšť, který spadl 1.6. v odpoledních hodinách a prakticky vypláchl některé nemovitosti v Sedlci, zvláště v ulici Polní, kde se
valila voda z polí do zahrad. Pomocí zeminy se provedlo vybudování valu a svedení vody bokem. Vylil se též Tymákovský
potok, ale bez větších škod. Poté začala
prudce stoupat voda v Úslavě, a proto se
přistoupilo ve Starém Plzenci k osazení výpustí kanalizačními ucpávkami v ul. Hradiště Plzeňského a Komenského, aby se
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texty, překlady a vyřizování potřebné dokumentace a povolení. Společně s vámi se
těšíme na otevření, ale čeká nás perný závěrečný finiš. Ten možná i s vaší pomocí
zvládneme a 27.7. se sejdeme na slavnostním otevření.
Josef Sutnar

Práce na základu pro krytou lavičku a sběr
kamene.
Foto: archiv OSHR
zamezilo vytopení bloku ze zadního traktu.
Začala se odčerpávat prosakující voda a
provedlo se zapytlování dostupných nemovitostí za obou stranách Úslavy. Škoda,
že nám tak těžkou práci ještě znepříjemňovaly davy povodňových turistů, místo aby
vzali do rukou lopaty a pomohli, jak bylo
dříve zvykem. Zřejmě se jedná o dnešní
obraz našich občanů, když se mě to přímo
netýká…
V neděli ráno, za stálého deště došlo k
ucpání propustku u čistírny odpadních vod
a voda zaplavila staveniště včetně budovaných nádrží, které se začaly podemílat.
Bylo nutné okamžitě pročistit propustek,
což na moji žádost hned provedl pan Císař,
za což mu děkuji. Jednotka začala odčerpávat pomocí dvou čerpadel vodu z výkopu
do nádrží, aby se zatěžkaly. V poledne se
už zdálo, že je vše za námi, voda opadla,
zmizela ze zahrad a prostranství, ale proto, aby se opět vrátila v silnější podobě.
Opět se přistoupilo k dalšímu plnění pytlů
s pískem, ale někde jich bylo málo a prudce stoupající voda je pohltila. Také všichni lidé z jednotky už byli dosti vyčerpaní
a hlavně promočení, neboť po celou dobu
nás zkrápěl dosti vydatný déšť. I přes velké úsilí došlo u několika objektů k průniku

Odčerpávání vody z areálu stavby ČOV
Foto: Luboš Lenc, Soňa Šmejkalová

ČLENSKÝ VÝBOR
KONZUMÍHO DRUŽSTVA
V SEDLCI UPOZORŇUJE
všechny své členy na výměnu členských průkazů, která probíhá od 01.06. do
31.08.2013.
Člen, který se rozhodne pokračovat v
členství, se osobně dostaví na ústředí družstva (Poděbradova 31, Plzeň) do zaměstnaneckého a členského oddělení k výměně
členského průkazu. Přinese s sebou občanský průkaz (nutné ověření správnosti evidovaných dat) a dosavadní členský průkaz.
Pokud se člen z vážných důvodů nemůže dostavit osobně, může jej zastoupit
osoba, vybavená úředně ověřenou plnou
mocí člena (nutné ověření správnosti evid.
dat) a vlastním občanským průkazem. Tiskopis „Plná moc“ je k dispozici na ústředí
a v prodejnách družstva.
Člen, který nebude mít zájem o další
členství v družstvu, ukončí členství dohodou na ústředí družstva nebo přímo v prodejně družstva v působnosti místní členské
základny, kde je evidován. Při ukončení
členství nu bude vyplacen vypořádací podíl ve výši 100 Kč.
Anna Šiková

Voda zatopila spodní část ulice Hradiště
Plzeňského
Foto: Jiří Vlach
vody, což nevidíme nikdy moc rádi, neboť
vždy nastává otázka, zda se tomu dalo zabránit anebo ne? Myslím si, že s více lidmi
určitě, a proto: kde jsou ty aktivní spolky,
které nastavují své ruce pro příspěvky na
činnost, ale ohrožení jiných občanů se jich
netýká, od toho má město přece své hasiče,
jak bylo slyšeno. Ve večerních hodinách
byl proveden opětovný průzkum chat pod
Hůrkou, zda-li se tam už nikdo nenachází,
a prováděl se celkový monitoring vzniklé
situace. 3.6. okolo poledne voda kulminovala a začala opadávat. Všem se hodně
ulevilo, neboť všichni měli stále na mysli
povodně v roce 2002. Voda opadávala až
do 4.6., kdy bylo možné začít odčerpávat
sklepy a vytvořené laguny a lidi začít s
úklidem. Po několik dalších dní se provádělo hlavně čištění studní po obou stranách
pokračování na str. 16
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pokračování ze str. 15
Úslavy.
Jednotka Starý Plzenec nasadila do boje
s povodní 14 lidí a veškerou techniku včetně člunu. Většina z nich během těchto dní
spala jen po pár hodinách na sedadle ve vozidla a kdykoliv bylo třeba, jednotka byla
okamžitě akceschopná, protože naší snahou je vždy pomoc druhým v nouzi.

Chtěl bych poděkovat paní starostce
Vlastě Dolákové za příkladný přístup k
dané problematice po celou dobu události, jídelně pana Kohouta, který nakrmil
jednotku bez honoráře, jednomu nočnímu
projíždějícímu pekaři za pečivo, rodinným
příslušníkům, kteří se starali po celou dobu
o kafe, teplý čaj a něco k zakousnutí a občanům, kteří přinesli jídlo, i když s námi

VZPOMÍNKA
NA NOC KOSTELŮ
Teď, s odstupem času, kdy se venkovní
teploty šplhají přes třicítku, člověk zavzpomíná nad nedávno pořízenými fotografiemi. Na onen sychravý a deštivý pátek,
kdy se náš kostel Narození Panny Marie
stal jedním z 23 kostelů, kaplí a modliteben okresu Plzeň-město zapojených do
Noci kostelů. Návštěvnost tentokrát - díky
opravdu nekřesťanskému počasí – nebyla
tak vysoká jako v předchozích letech. Nedá
se však říci, že by o Noc kostelů nebyl zájem. V pestrém programu se tu dalo leccos
zajímavého najít jak pro toho nejmladšího,
tak i pro toho nejstaršího návštěvníka.
Noc kostelů začala u kostela Narození
Panny Marie v pět odpoledne, kdy děti postupně vyzdobily křídovými obrázky vstup
i cestičky k němu. O hodinu později byly
zahájeny dvě výstavy. Ta první, „Jak šel
čas betlémský“, nám kostýmy, zbraněmi
a dalšími předměty dala zavzpomínat na
každoroční vánoční hru o narození Ježíše
Krista, provozovanou již dvacet let vždy
před kostelem sv. Jana Křtitele 24. prosince. Ta druhá, nazvaná „Plzenečtí faráři v
čase“, umístěná na kruchtě, nám pak připomněla velmi pestrou, různorodou a na překvapující momenty bohatou historii našich
farářů od raného středověku po naše dny.
Její autor Pavel Kilbergr nad ní strávil dva
roky velmi náročné a usilovné práce a bádání v církevních archivech i jinde. Poda-

Úryvky ze staroplzeneckých legend četla
autorka Anna Velichová. Foto: K. Švédová
řilo se mu objevit řadu unikátních a dosud
nepublikovaných materiálů a informací.
Poté nás pan Švéda se svými pomocníky
seznámil s historií i zvukem všech zvonů,
které se v kostele nacházejí. Od půl sedmé
se prostory lodi rozezněly veselými písněmi těch nejmenších zpěváčků ze ZUŠ Starý
Plzenec. Posluchačstvo rozhodně nechytalo lelky „malý, velký, tlustý, tenký“ (zazněla tu totiž řada písní od J. Skoumala),
ale poslouchalo a zjevně si to užívalo. Poté
kněžiště i prostor lodi ožily divadelní hrou
souboru KONIVADLO v příběhu o čertu,
který se snažil svést ke špatnostem nejdříve farskou kuchařku, pak i staroplzeneckého faráře Pajera. Když se mu to nedařilo,
pomohla mu daleko vynalézavější čertice.
Snažili se také faráře uplatit, ten však „zlaťáky“ (z čokolády) dal potřebným. Ba i
paní starostka dostala jeden (prý na kanalizaci). Pekelníci si pomáhali dalšími úskoky
a nedali se nikým odehnat, až musel nako-

SVATOVÍTSKÝ JARMARK
15.6.2013
Druhý letošní jarmark se konal od 14
hodin na prostranství u kostela Sv. Jana
Křtitele na náměstí. Nesl se ve znamení
pohody a příjemné atmosféry. Jarmark se
konal společně s oslavou 5letého výročí rodinného centra Dráček.
Program zahájila dětská kapela ZUŠ
Starý Plzenec pod vedením pana učitele
Františka Bayera. Mladí hudebníci bravurně zahráli známé jazzové písně, např. Su-

Dětská taneční kapela ZUŠ St. Plzenec.
Foto: Josef Švéda

neměli nic společného. Závěrem bych chtěl
poděkovat ze své pozice velitele celé jednotce SDH Starý Plzenec za aktivní a příkladné zapojení po celou dobu trvání povodní, i když si většina sáhla na samé dno
vyčerpání.
Luboš Lenc
– velitel JSDH Starý Plzenec

nec zasáhnout archanděl Gabriel. (Vtipně
se přitom spustil po provazovém žebříku z
kůru.) Nakonec bylo zlo zahnáno a mohla
započít individuální prohlídka kostela se
soutěží „Znáš plzenecké patrony?“ Děti
si mohly za pomoci varhanice pí Zdeňky
Ledvinové vyzkoušet hru na varhany. Kolem deváté hodiny následovalo autorské
čtení nedávno napsané historické povídky
Malé povídání o zvonku kostela sv. Vavřince aneb Jeden den ze života faráře staroplzeneckého Josefa Antonína Payera.
Autorka Anna Velichová jí četla za varhanního doprovodu paní Ledvinové. Poté
si návštěvníci zazpívali při kytaře. Někteří
pak odešli, jiní se později zúčastnili Povídání o prvním pádu a učednického zpívání
při svíčkách.
Mgr. Anna Velichová

Veselými písněmi nejmenších dětských zpěváčků ze ZUŠ Starý Plzenec se rozezněly
prostory kostela Panny Marie na Malé
Straně.
Foto: K. Švédová
mmertime, When the Saints Go marching
In, Hallelujah.
Ve stáncích se nabízelo různorodé zboží,
medovina, keramika, bižuterie, pletené výrobky, dřevěné výrobky, koláče, ale i čerstvé palačinky a klobásky a pivo Radouš.
Děti, ale i rodiče si mohli vyzkoušet točení na keramickém kruhu, kreslit barevnými křídami a nechat si namalovat obrázek na obličej. Rodinné centrum Dráček si
připravilo pro děti divadelní představení
divadla Máma a Táta a prakovou střelnici,
pokračování na str. 17
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Tvořivé dílny RC Dráček.
Foto: Josef Švéda
pokračování ze str. 16
která zabavila mnohé na dlouhou dobu.
Dráček také přizval odborníky z hvězdár-

OPPIDI VERSUS ARSENAL
V příštím roce se ve čtvrtek 1. května od 18 h uskuteční velká fotbalová
bitva mezi fotbalisty starých pánů z
Městečka, Malé Strany a Sedlce proti
Vilovým Čtvrtím. Krátce řečeno – jedná se o tradiční utkání POD TRATÍ
kontra NAD TRATÍ, které se hrálo
do konce 80. let. Velkým favoritem

ny, kteří připravili povídání o vesmíru a
přivezli s sebou i dalekohledy.
Dalším doprovodným programem byly
prohlídky kostela s odborným výkladem
paní Anny Velichové, která poutavě vyprávěla o historii kostela sv. Jana Křtitele. Na
prostranství před kostelem byla výstava s
historií o farářích.
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na
přípravě i konání jarmarku, který alespoň
na chvíli oživil historické centrum našeho
městečka.
Za kulturní komisi města Starý Plzenec
Eva Míchalová

je mužstvo NAD TRATÍ. Věřím, že
máme šanci, jestliže se nám podaří
oslovit všechny fotbalisty a hrát jako
tým. Věková podmínka pro účast je 38
let a bydliště v Plzenci či Sedlci. Jedinou výjimkou je možná účast synů nad
25 let, jestliže hraje jejich otec. Bližší
informace u kohokoliv ze staré gardy.
Pavel Hrouda
Městečko

Hrnčířská dílna Evy Míchalové.
Foto: Josef Švéda

TURISTICKÝ POCHOD
KOLEM STARÉHO PLZENCE
V neděli 16. června 2013 se uskutečnil již třetí
ročník turistického pochodu „Kolem Starého Plzence“, který pořádal odbor Klubu českých turistů
Bolevec Plzeň. Účastníků bylo 145, což je více než
100% nárůst oproti loňskému ročníku. Účastníci
měli na výběr z tras v délkách 5 km, 12 km, 15
km a 25 km. Na startu obdrželi sladkost, pochodový list a v cíli samolepku pochodu a pamětní list.
Odměněna byla i nejpočetnější skupina, nejvzdálenější a nejstarší účastník pochodu. Trasy byly letos směřovány do oblasti Sedlecké skály, Lhůty a
do okolí zámku Kozel. Nejvzdálenější účastník k
nám dorazil až z Náměšti nad Oslavou. Pochodu
se účastnili i turisté z dalších vzdálenějších měst,
např. ze Sokolova, Liberce, Prahy. Organizátory
velice potěšila i zvýšená účast místních. Počasí letos pochodu přálo, bylo krásně slunečno a příjemně
teplo. Pořadatelé děkují městu Starý Plzenec a jeho
KC za pomoc při propagaci této akce. Dále děkují
těmto subjektům: restaurace Na Jízdárně, Pekařství
Stříbro, Květiny Melicharovi, Potraviny Na Růžku
– Šilhánkovi a nákupnímu středisku. Těšíme se na
Vás při dalším ročníku v červnu 2014.
Za pořadatele Karel Mastný a Václav Svoboda

BĚH PŘES 3 VSI
V sobotu 25. května se uskutečnil druhý ročník
obnoveného závodu „Běh přes 3 vsi“.
Meteorologové nám sice moc nepřáli, ale běžci se nedali oklamat a přišli v neuvěřitelném počtu
102 závodníků.
První bod programu byl běh pro nejmenší děti
do pěti let. Každých 10 minut byl start dalších kategorií a tratě se rapidně prodlužovali od 50 m pro
prcky až na vzdálenost 2,5 km pro nejstarší děti.
Do hlavní kategorie se letos přihlásilo 48 starpokračování na str. 18
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pokračování ze str. 17
tujících, kteří v takovémto ideálním počasí
zvládli uběhnout 8,7 km a ještě se před cílem brodit Tymákovským potokem. Odměnou jim bylo ryčné povzbuzování diváků a
plácnutí po překonání brodu. Když se někdo chtěl brodu vyhnout a běžet po lávce,
dali to diváci patřičně najevo.
Všichni účastníci získali památeční
placku, všechny děti vyhrály čokoládové
medaile. Vítězní běžci na hlavní trati zís-

kali věcné ceny převážně od Bohemia Sektu. Ostatním zbylo ještě startovní číslo na
památku. Tento ročník se opravdu vydařil,
a to nejen díky počasí, skvělým organizátorům a podpoře obcí Starý Plzenec, Lhůta a Tymákov, ale hlavně díky lidem, kteří
rádi běhají nejen závodně, ale třeba jen tak.
Příště se pojď také proběhnout. Těšíme se.
Výsledky, fotky a další informace naleznete na: http://pres3vsi.wordpress.com/.
Za skupinu Sedlec běhá Marek Vávra

Start hlavní kategorie. Foto: Miloslav Růžička, Václav Vávra a Jan Burian

Lenka Jahodová po brodu. Foto: Miloslav
Růžička, Václav Vávra a Jan Burian

PRODEJ SLEPIČEK

PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA

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: 14-18 týdnů;
cena: 149-170 Kč/ks
- v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
v neděli 14. července 2013 v 15:30 h
Starý Plzenec - naproti čerp. stanici Pap Oil
Případné bližší informace na tel.:

728 605 840, 728 165 166,
415 740 719.
..................................................................
Při prodeji slepiček nová služba:
- výkup králičích kožek
– cena 15-22 Kč/ks

Štípané palivové dřevo 33cm délka
Tvrdé: Dub, Buk, Bříza 950 Kč/ prms
Měkké: Smrk, Borovice 850Kč/ prms

V sobotu 25. května 2013 se ve Starém
Plzenci konal pod záštitou paní poslankyně
Mgr. Ivany Levé a pana poslance Ing. Jiřího Papeže již 11. ročník fotbalového turnaje pro minižáky Radyňský pohár. Jako první se umístilo družstvo TJ Přeštice, druhé
místo obsadil Spartak Strašice a třetí místo
získali hráči z týmu Sokol Losiná. Domácí
tým sice obsadil nepopulární čtvrtou příčku, ale může se pyšnit nejužitečnějším hráčem celého turnaje, kterým se stal Vojtěch
Seman.
Text: Hana Hemzáčková
Foto: Tomáš Děkanovský

Znalecké posudky
Odhady cen nemovitostí
Projektová činnost
Průkazy energetické
náročnosti budov

Palivové dřevo 2 metry
Tvrdé: Dub, Buk, Bříza 950 Kč/ prm
Měkké: Smrk, Borovice
850Kč/ prm
Doprava možná.

Tel.: 724 30 84 12
e-mail: ekologicketopeni@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Starý Plzenec pod vedením p. Luboše
Lence, terénní krizové službě Plzeňské
Charity p. Valentovi a Jungovi, starostce pí Vlastě Dolákové, dobrovolníkům
Davidu a Matěji Víchovým a vnoučatům
Adéle a Vojtovi Semanovým za pomoc
při povodni samotné a následném odstraňování škod (viz foto).
Tibor a Irena Semanovi

Ing. Stanislav Nesnídal
Dvořákova 1016
332 02 Starý Plzenec
tel. 777 294 577
nesnidals@seznam.cz
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DROBNÁ INZERCE
• Prodám dveře plastové, bílé a zlatý dub.
Dále plech. dveře a kompletní oplocení
zahrady.
Nové, přivezu. Tel: 777 106 709.
• Prodám plastové plaňky, barva hnědá,
dxš 150x80cm, 55 kusů. Původní cena
77 Kč za kus. Nová cena 65 Kč za kus.
Tel.: 736 217 862.
• Hledám pronájem bytu v Sedlci, Starém
Plzenci či Šťáhlavech. Nabídněte.
Tel.: 775 235 150 nebo 773 610 473.
• Prodám broušený lustr, cca 70 cm
vysoký, reprezentativní.
Tel.: 606 468 268.
• Prodám okurky nakládačky, červenec –
srpen, objednávky SO – NE.
Tel.: 724 265 655.
• Hledá se želva zelenavá. Ztratila se
ze zahrady pod Radyní. Odměna pro
nálezce.
Tel.: 724 811 652.
• Hledám k pronájmu pastvinu pro koně
o rozloze 1ha v okolí Starého Plzence.
Kontakt: 775 067 703
• Prodám kombinovaný sporák MORA,
plynové hořáky, elektr. trouba, plechy.
Výborný stav. Cena 500 Kč.
Tel.: 737 601 854.
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