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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou předvánoční shon, vánoční
svátky i novoroční oslavy, vstoupili jsme do nového roku 2015 a vracíme
se ke každodenní práci. Rok 2015 je důležitým rokem pro Plzeň - Evropské hlavní
město kultury, je také rokem nového dotačního období a pro zastupitele především
rokem nového volebního období. V tomto
lednovém čísle RL se nebudu věnovat zhodnocení uplynulého roku, to myslím bylo již
předmětem předvolebních materiálů. Budu
se věnovat aktuálním záležitostem r. 2015.
Ustavující zastupitelstvo 4. 11. 2014
zvolilo nové vedení města a druhé jednání
zastupitelstva se uskutečnilo 15. 12. 2014.
O tomto termínu jsem Vás informovala v
prosincovém úvodníku RL. Zastupitele čekalo hned několik důležitých bodů. Jedním
z nich byl rozpočet na rok 2015, který počítá
s celkovými příjmy cca 83 mil. Kč a celkovými výdaji ve výši cca 111 mil. Kč. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji je kryt zůstatkem na
běžném účtu r. 2014. Zastupitelé schválili
v rozpočtu provozní výdaje ve výši cca 42
mil. Kč, které se týkají především výdajů
na veřejné osvětlení, dopravní obslužnost,
svoz komunálního odpadu, lesní hospodářství, činnost místní správy, K-Centra, pečovatelské služby, údržby města, zeleně atd.
Příspěvky na provozní výdaje školským zařízením, tj. ZŠ Starý Plzenec, MŠ Starý Plzenec, ZŠ a MŠ Sedlec, ZUŠ Starý Plzenec,
byly schváleny ve výši cca 6 mil. Kč. Ostatní výdaje ve výši cca 17 mil. Kč se týkají
výdajů na správu, údržbu a provoz bytového
a nebytového majetku města, odvodu daně
z příjmu, příspěvku spolkům a sdružením,
úroků z úvěrů a výdajů plynoucích z dohody o narovnání s Vodárnou Plzeň atd. Ve
výdajích jsou dále plánovány prostředky na
opravy místních komunikací, opravy vodohospodářského majetku, opravu hřbitovní
zdi, výměnu oken v základní škole ve Starém Plzenci, prostředky na nové projekty,
např. na přístavbu a rekonstrukci základní
a mateřské školy v Sedlci atd. Kompletní

rozpočet je ve schváleném znění zveřejněn
na webových stránkách města.
Dalším důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo schválení ceny vodného a
stočného pro r. 2015. Vodárna Plzeň jako
současný provozovatel vodohospodářského
majetku města předložila návrh na zvýšení
ceny vodného a stočného o 15,4 %. Nárůst
ceny je především v nákladech na pitnou
vodu převzatou a odpadní vodu předanou.
Zástupci Vodárny, kteří byli na zastupitelstvu přítomni (finanční a obchodní ředitel
Bc. Aleš Kačírek, provozní ředitel Ing. Jan
Kretek), zdůvodnili zastupitelům oprávněnost nákladů, které vstupují do ceny vodného a stočného. Hlavním důvodem je, že
město Plzeň investuje do úpravny vody, což
má mimo jiné dopad i na cenu pitné vody,
kterou bereme z Plzně. Zastupiteli bylo navýšení ceny vodného a stočného po diskusi schváleno. K tomu bych ještě dodala, že
Starý Plzenec v minulosti do obnovy vodohospodářské infrastruktury investoval minimálně a na území našeho města jsou některé
zejména vodovodní řady ve velmi špatném
stavu, tím dochází k velkým únikům vody,
které samozřejmě potom všichni zaplatíme
v ceně vodného. Na doplnění ještě uvádím,
že v letošním roce budeme v koncesním ří-
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zení vybírat na dobu 10 let nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury města a cena vodného a stočného je, mimo jiné
ukazatele, hodnotícím kritériem.
Neméně důležitým bodem pak bylo jednání o záměru směny pozemků v Nerudově
ulici. Město obdrželo 28. 11. 2014 žádost
společnosti A+R s.r.o. Radonice o směnu
pozemků v Nerudově ulici. Společnost A+R
je budoucím vlastníkem pozemků, kde nyní
stojí supermarket ENAPO („žluťák“), a jsou
v soukromém vlastnictví Ing. Jiřího Tetzeli.
Jako budoucí vlastník zastavěných pozemků vč. pozemků okolních o celkové výměře
3.813 m2 požádala společnost A+R o směnu pozemků o celkové výměře cca 167 m2
versus cca 640 m2. Důvodem žádosti je
skutečnost, že tato společnost má zájem na
místě současného ENAPA vystavět prodejnu Penny Market s řeznictvím Zeman vč.
lahůdek. Podle předběžných informací by se
mělo jednat o jednopodlažní zděnou bílou
budovu s plochou střechou umístěnou blíže
ke svahu v Nádražní ulici a s příjezdem od
Radyňské ulice. Tuto žádost vzala rada města na vědomí a předložila k projednání do
zastupitelstva města. Směna pozemků patří
do pravomoci zastupitelstva. Předmětem
pokračování na str. 2

Zřícenina hradu Radyně byla i letos o vánočních svátcích otevřena veřejnosti. Akci
Vánoce na Radyni pořádalo Občanské sdružení Hůrka a Radyně, společnost pro zvelebování kulturních a historických památek. Návštěvníky vánoční Radyně přivítal král
Karel IV. se svojí družinou (viz foto). Eva Vlachová
Foto: archiv
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jednání rady a zastupitelstva tedy nebylo
schvalování ZÁMĚRU VÝSTAVBY Penny
Marketu, ale jednání o ZÁMĚRU SMĚNY
POZEMKŮ. Záměr výstavby je předmětem
jednání mezi dvěma soukromými subjekty a
předmětem stavebního řízení. Zastupitelstvo
po diskusi zastupitelů i přítomných občanů
přijalo usnesení získat další dostupné informace od investora a ty zveřejnit prostřednictvím webových stránek a Radyňských listů.
Požádali jsme proto budoucího investora o
předložení vizualizace včetně dalších doplňujících informací, mj. jak bude postupováno v případě neschválení záměru směny
pozemků - přistoupí budoucí vlastník k de-

molici ENAPA a prodá lukrativní pozemky
jinému zájemci, či od svého záměru úplně
odstoupí? Prodá pozemky současný vlastník jinému zájemci? Jak bude postupováno
v případě schválení záměru směny pozemků? Jak ovlivní realizace záměru vzhled a
život ve městě? Na všechny tyto otázky budeme společně s vámi občany, současným
i budoucím vlastníkem hledat odpovědi.
O tomto vás budeme průběžně informovat
prostřednictvím webových stránek města a
Radyňských listů.
V roce 2015 nás tedy čeká řada projektů,
např. dokončení přístavby mateřské školy
ve Starém Plzenci, na kterou jsme získali
dotaci z Ministerstva školství, mládeže a

tělovýchovy ve výši 4,9 mil. Kč, realizace
sběrného dvora, kterou budeme realizovat
z dotace Operačního programu životního
prostředí a příprava dalších projektů tak,
abychom mohli využít dalších dotačních
možností.
Do roku 2015 jsme vstoupili s elánem a
nadšením nadále zlepšovat naše město. Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, aby rok
2015 byl šťastný, spokojený, abychom ho
prožili v míru, ve zdraví a vzájemném respektu, toleranci a úctě.
Závěrem mi dovolte Vás pozvat na ples
města a základní školy, který se koná dne
28.2. od 20 hodin v Lidovém domě na Malé
Straně.
Vlasta Doláková, starostka

INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

31.12.2014,
◘ jmenovala ústřední inventarizační komisi ve složení: předseda Bc. Václav Vajshajtl, členové: Ing. Pavel Hrouda a Mgr. Ivana
Levá, schválila osnovu školení členů dílčích
inventarizačních komisí a uložila komisi zajistit provedení roční inventarizace v souladu
s ustanovením platných vnitřních a právních
předpisů a nejpozději do 31.01.2015 předložit RM inventarizační zprávu;
◘ jmenovala, na volební období 2014–
2018, likvidační komisi pro posuzování vyřazovaného majetku města ve složení: Vladimír Ouhrabka, Ing. Jan Meduna a Ing. Věra
Chrastilová;
◘ vzala na vědomí stav zakázek společnosti
PRONAP, s. r. o., na 45.–48. týden 2014;
schválila uzavření smlouvy se Sportovně
střeleckým klubem Starý Plzenec o výpůjčce
pozemků města v k. ú. Starý Plzenec o celkové výměře 5 300 m2 k využití pro sportovní
aktivity klubu;
◘ vzala na vědomí podnět JUDr. Farajzla k
odkoupení pozemku ve vlastnictví ČR parc.
č. 1361/5 v k. ú. Starý Plzenec navazujícího
na pozemky města jako účelová komunikace v Podhradní ulici a uložila MěÚ prověřit
možnost zařazení předmětného pozemku do
pasportu místních komunikací a zjistit podmínky možného převodu pozemku státu do
vlastnictví města;
◘ schválila uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Bojem o pronájmu části pozemku města
parc. č. 290/2 v k. ú. Sedlec za účelem umístění sezónní předzahrádky hostince;
◘ souhlasila s výsadbou 11 ks ovocných
stromů na pozemku města parc. č. 2054 v k.
ú. Starý Plzenec podél polní cesty v lokalitě
U Marka a se zadáním jejího provedení společnosti WAVELIT, s. r. o., podle jí předložené nabídky;
◘ zřídila pro funkční období rady města
2014 – 2018 povodňovou komisi, jejíž předsedkyní je podle zákona starostka Bc. Vlasta
Doláková a jmenovala dalšími členy komise
Františka Chrastila, Luboše Lence, Helenu

Šaškovou, MUDr. Petra Nováka a Ing. Bc.
Martina Černého;
◘ zřídila pro funkční období rady města
2014 – 2018 komisi stavební a jmenovala
předsedkyní komise Ing. arch. Pavlu Burešovou a členy komise Ing. Milana Froňka,
Ing. Stanislava Nesnídala, Ivo Hrušku a Ing.
Jiřího Elhotu;
◘ schválila záměr zřízení dalších komisí
rady města, a to komise pro občanské a sociální záležitosti, komise školská a kulturní,
komise sportovní a komise strategického rozvoje a prezentace památek;
◘ schválila uzavření dodatku k pojistné
smlouvě s Kooperativou pojišťovnou, a. s.
, jehož předmětem je pojištění kamerového
systému města.

25. schůze – 12. listopadu 2014
Rada města
◘ vzala na vědomí výroční zprávu Základní
a mateřské školy v Sedlci za školní rok 20132014;
◘ souhlasila s podáním žádosti KÚPK
o poskytnutí dotace z programu „Podpora
kultury v Plzeňském kraji pro rok 2015“ na
uspořádání akce „Keltský den na Radyni“
dne 18.07.2015;
◘ souhlasila s pořízením kotoučové pily a
hoblovky s protahem pro potřeby oddělení
údržby města a Základní školy Starý Plzenec;
souhlasila s pořízením technického zařízení
signalizace poruchových stavů kotelny v budově Základní školy Starý Plzenec od společnosti ENBRA, a. s. – odštěpný závod Plzeň,
podle jí předložené nabídky;
◘ vydala příkaz k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek města k
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26. schůze – 27. listopadu 2014
Rada města
souhlasila s prodloužením účinnosti Statutu
komisí Rady města Starého Plzence, vydaného RM v minulém volebním období, i na
nové funkční období RM 2014-2018;
◘ schválila uzavření smlouvy o dílo se společností HBH atelier, s. r. o., jejímž předmětem je výkon autorského dozoru při realizaci
přístavby Mateřské školy Starý Plzenec;
vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti PRONAP, s. r. o., za měsíc říjen
2014;
◘ jmenovala, na volební období 2014 –
2018, s účinností od 28. 11. 2014 redakční
radu Radyňských listů ve složení: předseda
Ing. Věra Chrastilová a členové: Jitka Sutnarová;
◘ zřídila na volební období 2014 – 2018
komisi sportovní ve složení: předseda Tomáš
Děkanovský a členové: Petr Liška, Marek
Vávra, Miroslav Hejzek, Petr Holeček
◘ vzala na vědomí informaci konzultanta
společnosti ŽSD, a. s., o možnosti využití
přebytečné zeminy ze stavby rekonstrukce
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
trati Rokycany–Plzeň k provedení terénních
úprav v lokalitě budoucí průmyslové zóny v
Bezručově ulici a doporučila požádat navrhovatele o předložení zpracované studie tohoto
záměru;
◘ souhlasila, na žádost TJ Spartak Sedlec, s
použitím znaku města na přenosných praporech při pořádání dalších ročníků „Běhu přes
tři vsi“;
◘ souhlasila s pořízením vybraných rozšiřujících modulů webových stránek města od
společnosti Galileo Corporation, s. r. o.;
souhlasila s vytvořením virtuální 3D prohlídky rotundy sv. Petra a Pavla a hradu Radyně
na serveru Google.cz společností Bohemiasoft, s. r. o., v dohodnutém rozsahu podle
předložené nabídky;
◘ souhlasila s provedením podrobné inspekce stavebně-technického stavu kanalizační sítě v Nepomucké ulici průmyslovou
kamerou podle předložené cenové nabídky
společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s.;
◘ vzala na vědomí dvě vyžádané nabídky
na provedení rekonstrukce vnitřních rozvodů
kanalizace v Lidovém domě a souhlasila se
zadáním prací zakázky Milanu Paulíkovi,
který předložil nejnižší cenovou nabídku;
◘ pověřila členku ZM Jaromíru Zikmundovou k provádění sňatečných obřadů ve
stávajícím funkčním období zastupitelstva
2014–2018, potvrdila dříve určené místo pro
konání slavnostních obřadů, tj. obřadní síň v
budově radnice na Masarykově náměstí čp.
121, a stanovila, že závěsný odznak s velkým státním znakem může ve stávajícím
funkčním období zastupitelstva 2014–2018
používat při provádění sňatečných či jiných

slavnostních občanských obřadů vyjma starostky i místostarosta a členka ZM Jaromíra
Zikmundová;
◘ vzala na vědomí žádost společnosti SHS
AUTOOPRAVNA, s. r. o., o prodej pozemků
města jí dosud užívaných na základě hospodářské smlouvy s MěNV Starý Plzenec ze
dne 10. 9. 1990 o celkové výměře 5 239 m2
a uložila MěÚ zadat vypracování znaleckého
posudku o ceně předmětných pozemků;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností
RWE GasNet, s. r. o., o zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č. 349/2 v k. ú.
Starý Plzenec;
◘ vzala na vědomí žádost Víta Duníka
o prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu částí pozemků města parc. č. 179/9 a
179/12 v k. ú. Starý Plzenec v Haškanově
ulici, souhlasila s možným pokračováním nájmu za stávajících podmínek a uložila MěÚ
zveřejnit záměr propachtovat znovu výše
uvedené nemovitosti;
◘ vzala na vědomí žádost Ing. Manové o
zřízení věcného břemene–služebnosti cesty
na zbytkovém pozemku města po oddělení
části jí zakoupeného pozemku parc. č. 238/1
v k. ú. Starý Plzenec v ulici Podskalí a nesouhlasila s požadovaným zřízením věcného
břemene, neboť zbytkový pozemek zůstane i
nadále veřejně přístupným jako veřejné prostranství;
◘ souhlasila, v rámci uskutečňování projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015, s uzavřením memoranda o spolupráci
s obecně prospěšnou společností Plzeň 2015;
◘ souhlasila s vykácením náletových dřevin
na ploše 244 m2 na pozemku města parc. č.
1348 v k. ú. Starý Plzenec v lokalitě Hůrka a

s náhradní výsadbou 10 ks stromů třešní na
tomto pozemku;
◘ vzala na vědomí informaci pověřeného
zastupitele Ing. Hany Sobotové o výsledku pracovní schůzky zástupců pořizovatele,
zpracovatele a zadavatele nového územního
plánu města konané 24. 11. 2014 a schválila
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností HaskoningDHV Czech Republic,
spol s r. o., jehož předmětem je dohodnuté
prodloužení termínu pro zpracování návrhu
územního plánu města;
◘ jmenovala komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Výstavba sběrného dvora
odpadů města Starý Plzenec“;
◘ schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností D-PLUS, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a. s., jejímž předmětem je příprava podkladů ke kolaudaci a konzultační
činnost v průběhu zkušebního provozu stavby „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“;
◘ vzala na vědomí tři vyžádané nabídky na
provedení výměny vodoměrů v bytech města
a souhlasila se zadáním této zakázky společnosti ENBRA, a. s., která podala nejnižší cenovou nabídku;
◘ zřídila na volební období 2014 – 2018 komisi kulturní a školskou ve složení: předseda
Mgr. Marcela Bardounová a členové: Mgr.
Hana Stýblová, Ing. Miroslava Vyskočilová;
souhlasila se zadáním záchranného archeologického výzkumu formou dohledu a operativní dokumentace při realizaci výsadby
10 ks stromů třešní v lokalitě NKP Hradiště
Hůrka společnosti ZIP, o. p. s., podle jí předložené nabídky.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

◘
schválilo rozpočet města na rok
2015,tj. s rozpočtovými příjmy ve výši
79.138.151,98 Kč a rozpočtovými výdaji
ve výši 107.480.628,17 Kč;
◘ schválilo rozpočty sociálního fondu,
fondu rozvoje bydlení, krizového fondu a
lesního fondu na rok 2015;
◘ schválilo rozpočtový výhled města na
období 2016 – 2020;
◘ stanovilo rozsah pro provádění rozpočtových opatření radou města do výše 200
tis. Kč objemu rozpočtových prostředků v
jednom případě;
◘ souhlasilo s předložením žádosti města o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce Nepomucké ulice, Starý Plzenec“
do ROP NUTS II Jihozápad a s realizací
projektu a jeho předfinancováním a spolufinancováním z rozpočtu města v případě
poskytnutí dotace ve výši 13.700.000 Kč;
◘ vzalo na vědomí rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu ve městě za kalendářní rok 2013 pro účely stanovení sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a souhlasilo s nezměněnou sazbou tohoto poplatku, stanovenou obecně závaznou vyhláškou
č. 2/2012, ve výši 600 Kč pro rok 2015;
◘ souhlasilo s prodejem části pozemku

parc. č. 237/147 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, která bude oddělena geometrickým
plánem, Ing. Voldřichovi za cenu 200 Kč za
m2;
◘ souhlasilo s koupí pozemku parc. č.
142/3 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence pod
místní komunikací za cenu 60 Kč za m2;
◘ zrušilo usnesení č. 23.04/2013 ze dne
30.09.2013 v celém rozsahu a souhlasilo s
bezúplatným převodem nově oddělených
pozemků k. ú. Sedlec u Starého Plzence
parc. č. 132/51, 132/52 a 132/53 a dílů „a“
a „b“ oddělených z pozemku parc. č. 132/1
společnosti Professional Building, s. r. o.,
a dílu „c“ odděleného z pozemku parc. č.
132/1 paní Vendule Hankové z důvodu nápravy nedopatření, ke kterému došlo při darování pozemku parc. č. 132/1 společností
Professional Building Group, s. r. o., městu
v roce 2012;
◘ souhlasilo s koupí pozemku parc. č.
210/90 v k. ú. Starý Plzenec za cenu 60 Kč
za m2 a s uzavřením smlouvy o budoucí
kupní smlouvě s jeho spoluvlastníky;
◘ souhlasilo s koupí pozemku parc. č.
203/42 a části pozemku parc. č. 203/43,
která bude oddělena geometrickým plánem,
v k. ú. Starý Plzenec za cenu 350 Kč za m2,
a s uzavřením smlouvy o budoucí kupní
smlouvě s vlastníkem, pozemků.

2. zasedání – 15. prosince 2014
Zastupitelstvo města
◘ schválilo ceny vodného a stočného ve
městě v roce 2015 podle upraveného návrhu společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s.;
◘ vzalo na vědomí žádost společnosti
A+R, s. r. o., o směnu pozemků z důvodu
jejího záměru vystavět ve městě prodejnu
potravin Penny Market s řeznictvím, uložilo radě města získat od investora veškeré
dostupné podklady a informace včetně vizualizace záměru a zveřejnit je v Radyňských listech a na webových stránkách
města a souhlasilo s projednáním tohoto
záměru na dalším zasedání ZM v dohodnutém termínu;
◘ vzalo na vědomí rozbor hospodaření
města k 31. 10. 2014;
vzalo na vědomí usnesení finančního výboru č. 1/2014–2018 ze dne 8. 12. 2014;
◘
schválilo rozpočtové opatření č.
8/2014, kterým dochází v rozpočtu města
na rok 2014 ke snížení celkových příjmů
o 38.312.037,34 Kč a celkových výdajů o
54.994.721,34 Kč;
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NĚKOLIK POSTŘEHŮ
Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Už několikrát jsem si říkal, že bych se
mohl zajít podívat na jednání zastupitelstva, ale vyšlo mi to až teď. Je pravda, že
mě k tomu asi trochu popostrčila napůl
tajná informace o tom, že se má schvalovat výstavba Penny marketu v Plzenci. Už
samotný příchod do sálu byl zajímavý,
protože jsem byl 20 minut před zahájením
vyexpedován panem místostarostou s tím,
že začátek je až za hodinu a teď se domlouvají, jak budou hlasovat…
No ale nakonec jsem se tam dostal a přišlo i dost občanů, ke kterým se informace o
plánované výstavbě také donesly.
Prvním zajímavým bodem bylo schvalování navýšení vodného a stočného. Jednání
se zúčastnili i zástupci Veolie. Informace o
navýšení na příští rok o přibližně 10 Kč za
metr krychlový nebyla moc příznivá. Ale
další informace byla ještě hrozivější, že po-

kud nebude město samo investovat do zastaralých rozvodů vody, tak hrozí, že cena
vody může během několika málo let (2-3)
být až dvojnásobná. Také údaj o ztrátách
na vodovodním řádu dosahujících 27%, zatímco běžně to bývá 10-15 % nebyla moc
potěšující. Každopádně o problematice v
této oblasti rozhodně ještě uslyšíme.
Bod, který zajímal nejvíce občanů, se
týkal plánované výstavby Penny marketu.
Původně se měl schvalovat záměr směny
pozemků. Následovala dlouhá a plodná
diskuse, kde bych vyzvedl ty zastupitele,
kteří argumentovali, že by se měla vést širší diskuse s občany na toto téma, případně
vznášeli technické připomínky. Pan Eret
správně uvedl, že výjezd z plánovaného
parkoviště přímo před školu, kde je už tak
dost hustý provoz, opravdu není moc vhodný. Pan Kopřiva měl právnické připomínky. Paní Levá upozorňovala, že už teď hustý provoz před školou ovlivňuje výuku. Z
rady města se kromě paní starostky (výrazně prosazující schválení záměru) diskuse
vice zúčastnil jen pan Hrouda, který prosa-

zoval budoucí referendum o otázce stavby.
Z úst občanů pak zazněly ještě další argumenty proti výstavbě – hrozící konec drobných živnostníků, konec pracovních míst
pro občany pracující v současném nákupním centru, zvýšená doprava, architektonicky nevhodná stavba v blízkosti náměstí,
pokles cen nemovitostí v okolí, minimální
přínos pro občany (ceny maloobchodu se
pokračování na str. 5
pokračování ze str. 4
dost srovnávají a většina malých supermarketů má srovnatelný sortiment jakou současná prodejna). Nakonec po dlouhé přestávce na sepsání usnesení zastupitelstvo
schválilo, že jen bere na vědomí žádost o
směnu pozemků a ukládá radě města zveřejnit veškeré dostupné informace v Radyňských listech a na internetu. Jen tak pro
zajímavost původní plán schválení směny
pozemků měl být v únoru 2015 (jak v diskusi uvedl některý ze zastupitelů) – pak už
by asi nebylo cesty zpět.
Jiří Šimána
ODPADY
– poplatek v roce 2015

Vážení spoluobčané,
po roce se na Vás opět obracím s prosbou o podporu Tříkrálové sbírky.
Skupinky koledníků s pokladničkami označenými pečetí Městského úřadu Starý Plzenec, vedené
dospělou osobou s průkazkou koledníka, budou v našem městě chodit ve dnech 6. – 11. ledna 2015.
Záměrem letošní sbírky je pomoc matkám s dětmi v tísni. Násilí na ženách a jejich dětech je bohužel v naší společnosti stále větší problém, proto se malí koledníčci rozhodli podpořit děti, které
nemají nejen dostatek lásky, ale často nemají peníze ani na oblečení a jídlo, natož na hračky.
Příspěvek bude předán Domovu sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Čermákova 29, Plzeň.
Pokud u Vašich dveří v těchto dnech koledníci nezazvoní, pošlete prosím svůj dar na účet číslo
66008822/0800 (VS 777 a SS vaše RČ nebo IČ pokud chcete potvrzení o daru) nebo darovací
DMS ve tvaru DMS KOLEDA 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na konto TS jde 28,50 Kč).
Přeji nám všem otevřená srdce pro potřeby těch, kteří nemají často nic než důvěru v milosrdenství
lidí, kteří mají více, než potřebují.
Srdečné Bůh zaplať,
Ing. Marie Laiblová, koordinátorka TS.

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LEDEN 2015
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
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
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
Od 26. 1.-29.1 zavřeno.
HRAD RADYNĚ - uzavřen
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA uzavřena
Doteky – výběr z tvorby Jany Frolíkové
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá do 8. ledna 2015.

Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2015
zůstává na stejné výši jako v roce
2014, tudíž činí 600 Kč na osobu
a občané nad 75 let mají poplatek
snížený. Poplatek je splatný do
konce měsíce února, je vybírán
na městském úřadě, v kanceláři odboru životního prostředí v
pondělí a ve středu v úředních
hodinách. V zájmu urychlení a
usnadnění plateb prosíme občany o přesnou hotovost.
Děkujeme za pochopení.

13. ledna 2015 (úterý)
II. koncert 30. sezóny Kruhu přátel hudby
La Brise de France
Jitka Baštová – akordeon
Jiří Macek - loutna
Koncert se uskuteční ve spolupráci se
společností Bohemia Sekt.
Skladby francouzských autorů
(D. Gaultier, J. Ph. Rameau, R. Ballard,
R. de Visée, C. Debussy, M. Constanc)
zazní v provedení loutny, akordeonu
a v avantgardní kombinaci obou nástrojů.
Místo: Bohemia Sekt Centrum,
Smetanova 220, Starý Plzenec
Čas: 18:00 h
pokračování na str. 6

Radyňské listy - leden 2015
pokračování ze str. 5
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
města Starý Plzenec
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).
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14. ledna 2015 (středa) – vernisáž
Taťána Vroblová – výběr z tvorby
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá do 26. února 2015.
24. ledna 2015 (sobota)
George & Beatovens

Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
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

Informace k předprodeji vstupenek
na Concertino Lenky Filipové

21.04.2015 od 18:00 h

v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci
Vstupenky na koncert Lenky Filipové
je možné zakoupit v předprodeji
v K-Centru, Smetanova 932 od 2. února 2015.
Cena vstupenek v předprodeji je od 180 Kč do 300 Kč.
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Dne 14. ledna 2015 již
uplynuly 2 smutné roky
ode dne, kdy nás opustil
milovaný manžel, otec
a dědeček
pan Jan Holeček
a dne 9. ledna 2015 je tomu již
10 let, co od nás odešla
naše maminka, babička
a prababička
paní Anna Šmídová
ze Sedlce.
Prosíme všechny,
kteří jste je znali, o věnování
tiché vzpomínky. Za celou rodinu
děkuje manželka a dcera Jaroslava
Holečková.

Mikulášské odpoledne s ASPV
a Sokolem
V sobotu 29. 11. 2014 zavítala do
plzenecké sokolovny vzácná návštěva.
Na děti se znovu po roce přišel podívat
svatý Mikuláš následovaný dvěma pekelníky, kteří dohlíželi na pořádek. Ti se
snažili ze všech sil, aby malé hříšníky
pořádně vystrašili. Mikuláš zatím trpělivě vyslechl spoustu písniček a básniček
a všechny děti náležitě odměnil. Došlo
samozřejmě i na tanec a legraci a všichni se mohli také občerstvit čajem a dobrotami z kuchyně organizátorek. Děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli, a
těšíme se za rok zase na shledanou.
Lenka Brnková Foto: Josef Egrmajer

SDH SEDLEC
pořádá 31. ledna 2015
MASOPUST
Program:
Od 12:30 hodin bude procházet masopustní průvod obcí za doprovodu
kapely Perla, která bude vyhrávat do kroku i k tanci u domu všech
hostitelů.
Sraz všech masek je u „hasičárny“ ve 12 hodin.
Po obchůzce, cca v 17:45 hodin, bude připraveno pro účastníky
masopustního průvodu občerstvení v klubovně hasičské zbrojnice.
O dobrou zábavu se postará Standa Pokštefl
se svoji reprodukovanou hudbou.
Všechny masky i ostatní účastníky srdečně zvou hasiči Sedlec! Za SDH Sedlec Miluše Chrastilová Foto: Ing. Jan Meduna
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ZŠ Starý Plzenec
ŽÁCI LOVILI BOBŘÍKA
INFORMATIKY
Ve dnech 10.–14. 11. 2014 se konal již
7. ročník celostátní soutěže Bobřík informatiky. Tato soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, kteří jsou rozděleni do 5 věkových kategorií. Naše škola se
účastnila v kategorii Mini (4. a 5. ročníky)
a v kategorii Benjamin (6. a 7. ročníky).
„Bobříka“ v kategorii Benjamin se zúčastnilo 38 našich žáků (11 955 soutěžících v
Sportovní kroužek ZŠ Starý Plzenec

PLAVÁNÍ
Děti ze sportovního kroužku se dne
22.11.2014 zúčastnily závodů v plavání v
Plzni. Akci pořádala ASPV (asociace sportu pro všechny). Na bazénu se sešlo celkem
51 odvážlivců v 7 kategoriích. Nejmenší
děti plavaly 25 metrů, ostatní 50 metrů.
Nejvíce obsazenou kategorií byly žákyně I.
- celkem 19 soutěžících. Z našeho sportovního kroužku našlo odvahu pouze 6 dětí.
Někdo dosáhl na medaili, jiným unikla o
vlásek. Přesto oceňuji odvahu změřit svoje

MŠ Sedlec
PODZIMNÍ INSPIRACE
Ej padá, padá listopad, my můžeme
lampionky do rukou brát a medvědy k zimnímu spánku ukládat. Lampionky lesem
svítí, davy dětí už se řítí, medvídek chce ale
spát, tak mu pojďme zazpívat. Jak blechy v

ZUŠ Starý Plzenec
ADVENT
V ZUŠ STARÝ PLZENEC
Advent je čas klidu, pohody a rozjímání
a v naší základní umělecké škole byl velmi
bohatý. K předvánoční atmosféře přispěli
žáci i učitelé mnoha různými akcemi.
Koncertní sezónu odstartoval koncem
září smyčcový soubor L’estro arco koncertem v kostele ve Zdemyslicích. Na něj 6.
listopadu navázala repríza muzikálu Čertovská pohádka, kterou děti s velkým ohlasem prezentovaly v sále lidového domu ve
Starém Plzenci a 9.11. v Horšovském Týně
na mezinárodním filmovém festivalu Juniorfest 2014. Další reprízu budete moci vi-
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ČR). Celkem 6 žáků se stalo úspěšnými
řešiteli. Velký úspěch zaznamenala Markéta Hrabačková (7. A), která se umístila
na krásném 377. místě a za sebou nechala
takřka 11 a půl tisíce soupeřů! Kategorie
Mini se u nás zúčastnilo 27 žáků (9 026
soutěžících v ČR). Hned 13 z nich se stalo úspěšnými „lovci“ Bobříka. Nejvíce se
dařilo Anně Hejzkové, Kateřině Tuháčkové a Pavlu Protivínskému, kteří získali 157
bodů. V celostátním pořadí to pro ně znamenalo 494. místo. Jak se dařilo ostatním
našim soutěžícím, se dozvíte na stránkách
školy (www.zsstaryplzenec.cz).
Všem účastníkům gratuluji k dobrým
síly s ostatními dětmi. Věřím, že příští rok
jich bude na startu více.
Výsledky s časy:
žákyně I.
10. místo Hana Žitníková
29:64
18. místo Denisa Varvařovská
40:58
žáci I.
2. místo Vojtěch Děkanovský
22:41
5. místo Filip Vlásek
30:99
žáci II.
4. místo Šimon Suchý
49:74
žáci III.
1. místo Aleš Tichý
40:02
Všem děkuji za odvahu a pěkné výkony.
Jana Hermanová

výkonům a věřím, že příští rok se společně
opět vydáme „Bobříka“ ulovit.
Mgr. Lenka Benediktová

Úspěšní řešitelé Bobříka informatiky
2014.
Foto: Mgr. Lenka Benediktová

Účastníci plaveckých závodů: (stojící
zleva vpředu) Denisa Varvařovská, Hana
Žitníková, Filip Vlásek; (zadní řada) Aleš
Tichý, Vojtěch Děkanovský, Šimon Suchý.
Foto Lenka Děkanovská

kožichu, děti jsou potichu, poslouchají pohádku u hrnce svařáku (pro děti čaj).
Listopad už popadal, větrník se točí dál.
Točí se pro všechny děti, které dýchat nemohou, kde můžeme - pomůžeme, ať jsme
všichni na nohou.
Konečně se ochladilo, příroda už usíná,
koho to však probudilo… kouká na nás Mikuláš. Plášť naštěstí neztratil, jenom anděl
mu tu chybí, zato čertů všude plno, sčíta-

jí dětem všechny chyby. Naše děti hodné
jsou, písničku jim zapějou, přidají malý
taneček, dárečků je raneček.
Den se krátí, noc se dlouží, ať nespadnu do tří louží, posvítím si na cestu, vlastní
svíčkou z Rodasu. Potom rychle na besídku, zazpíváme maminkám, tancujeme a recitujeme a pak rychle zpátky k hrám.

dět 28.1. v Letinech.
V sobotu 8.11. si žákovská skupina Mamamopasida vybojovala postup z oblastního kola dětské Porty.
Velkou událostí pro naši školu byla vernisáž Jany Frolíkové. Naše vyučující výtvarného oboru tentokrát neorganizovala
výstavu svým žákům, ale představila zde
vlastní tvorbu.
Opravdový advent pak zahájil náš dětský pěvecký sbor 30.11. svým vystoupením při rozsvícení vánočního stromku na
náměstí ve Starém Plzenci. Také v budově
naší školy se rozzářil stromek (děkujeme
paní Alici Houškové za krásnou borovici)
a ze všech tříd začaly znít vánoční koledy.
Kromě žákovských koncertů v naší ZUŠ
a nebo na staroplzenecké radnici a samozřejmě též na našich pobočkách v Nezvěs-

ticích a ve Spáleném poříčí, účinkovali
naši žáci například v rámci vánočních trhů
9.12. na náměstí Republiky V Plzni (dětská
skupina Bengál).
Posledními akcemi s ryze vánoční tématikou byly 15.12. koncert dětského pěveckého sboru v kostele Narození Panny Marie ve St. Plzenci a 16.12. vánoční příběh
v podání dramatického oddělení a souboru
Úslaváček v sálku školy.
Doufáme, že se nám podařilo vyplnit a
zpříjemnit předvánoční čas všem, kdo naše
akce navštěvují.
S přáním všeho nejlepšího v novém roce
2015 se loučí a na další setkávání se těší
pedagogický sbor ZUŠ Starý Plzenec.

Petra Koňaříková

Kateřina Palátová

Radyňské listy - leden 2015

Strana 8
MŠ Starý Plzenec
OHLÉDNUTÍ
ZA PŘEDVÁNOČNÍM ČASEM
Když se přiblíží doba Vánoc, začíná
čas radosti, očekávání, ale v MŠ také doba
návštěv. Na konci listopadu přišla první z
nich. Byli to myslivci, kteří přišli dětem
vyprávět o tom, jak zimu prožívají zvířátka v lese. Děti splnily svůj slib, že budou
pomáhat, a myslivci si postupně odvezli
ze školky celkem 490 kg kaštanů a žaludů,
které děti pro zvířátka nasbíraly.
Poté už nastal adventní čas, který spolu
s námi přivítali i rodiče dětí společným zpíváním koled a rozsvícením vánočního stromu na zahradě naší školky. A hned 5. pro-

since navštívil mateřskou školu Mikuláš v
doprovodu čerta. Některé děti měly trochu
strach, jestli přece jen nezlobily. Nakonec
se ukázalo, že Mikuláš má nadílku pro každé z dětí a čert musí odejít s prázdnou.
Další předvánoční odpoledne bylo věnované rodičům našich dětí. Vánoční besídka a společné tvoření rodičů s dětmi v
našich vánočních dílničkách byly malým
zastavením v předvánočním shonu. Děti i
rodiče si odpoledne užili a odnesli si domů
společně vyrobenou malou dekoraci.
A nakonec už chyběla jen návštěva nejdůležitější – Ježíšek. Ani ten však na nás
nezapomněl a několik dnů před vánočními
prázdninami se ve školce objevil i s bohatou nadílkou. Děti si tak budou moci užívat
spoustu nových hraček a stavebnic.
Pak už zbývalo dětem jen jediné – užít

PROSINEC V ZŠ SEDLEC
Větrníkový den
21. listopadu jsme se s žáky naší školy
zúčastnili projektu Větrníkový den. Nejen
školáci, ale i školkáčci si vyrobili každý
svůj funkční papírový větrník, se kterým
jsme se potom společně vyfotili a fotku poslali do Klubu nemocných cystickou fibrózou. A proč právě větrník? Protože roztočit
foukáním větrník je pro většinu lidí hračka,
pro nemocné cystickou fibrózou ale mnohdy nepřekonatelná překážka.

Advent a adventní trhy
ve Starém Plzenci
Koncem listopadu jsme se začali připravovat na adventní trhy. Ve dvou projektových dnech jsme se dozvěděli, co to vlastně
advent je, jaké jsou symboly adventu, které
obyčeje a zvyky se dříve dodržovaly a jaké
se dodržují dodnes. Tímto tématem jsme se
zabývali ve všech předmětech, žáci pracovali ve skupinkách i samostatně. Všichni
žáci i školkáčci se podíleli na výrobě vánočního zboží na adventní trhy ve Starém
Plzenci. Vyráběli jsme andělíčky, přáníčka,
jmenovky na dárky, betlémy ze slaného
těsta, odlévali vosk do oříšků a hlavně motali adventní věnce. V neděli 30. listopadu
jsme se potom zúčastnili trhů a rozsvícení
vánočního stromu na náměstí ve Starém Plzenci. Ještě jednou děkujeme paní Marcele
Bayerové se Sedlce za zapůjčení prodejního stánku.

Mikuláš
V pátek 5. prosince přišel k nám do
školy Mikuláš. Postupně navštívil každou
ze tříd a zjišťoval od dětí, zda byly hodné
a zaslouží si dárečky. Úplně zadarmo však
odměna také nebyla – každý musel zazpívat nebo zarecitovat básničku.

Děvčata prodávají vánoční zboží před školou.
Foto: archiv ZŠ Sedlec

Plavání
12. prosince skončil pro žáky 2. a 3.
třídy plavecký výcvik v bazénu v Rokycanech. Během 10 lekcí se žáci učili plavat
nebo zdokonalovali své dosavadní plavecké dovednosti. Nechyběly závěrečné závody v plavání ani plavecké vysvědčení.

Vánoční dílny, trhy a nadílka
V posledním předvánočním týdnu děti
čekaly tvořivé vánoční dílny, kdy jsme
společnými silami vyráběli nejrůznější

si vánoční svátky spolu se svými rodiči a
sourozenci v klidu domova.
Do nového roku 2015 bychom chtěli
popřát všem našim dětem i jejich blízkým,
aby jej prožili v lásce, štěstí a radosti.
Kolektiv MŠ

Návštěva Mikuláše a čerta v MŠ.
Foto: archiv MŠ
vánoční dekorace a drobnosti, abychom je
pak mohli nabídnout k prodeji na školních
vánočních trzích, které se konaly 17. prosince v tělocvičně naší školy. Jako každoročně byly trhy spojeny se zpíváním koled,
kdy všichni žáci školy zazpívali známé
vánoční koledy svým rodičům a známým.
Hned druhý den probíhala ve škole
vánoční nadílka. Nejprve nadělil Ježíšek
spoustu dárků všem dětem dohromady –
pod stromečkem našly děti nejrůznější hry,
stavebnice, učební pomůcky a knihy. Pak
se děti rozešly do tříd, kde si rozdávaly dárečky mezi sebou navzájem.
Poslední školní den roku 2014 jsme
strávili v Plzni. Navštívili jsme výstavu
betlémů v přízemí plzeňské radnice, katedrálu sv. Bartoloměje a celou akci jsme
zakončili na vánočních trzích na náměstí,
kde si mohly děti koupit nějaké vánoční
dobroty a drobnosti.
Emanuela Vávrová a Helena Malá

ZŠ Starý Plzenec - Čertí rojení ve školní družině
Dne 5. prosince se ve školní tělocvičně začali rojit čerti. Celkem si zde dalo dostavení
přes 60 pekelníků a nechyběl jeden anděl, který nad nimi dohlížel, aby nevyvedli nějakou
čertovinu. Pro vstup do tělocvičny museli všichni prolézt strašidelným tunelem, dále sjet
po skluzavce do pekla, následoval hod bramborou do kyblíku a hledání dobroty v pekelné
bedně. Vše se prolínalo s čertími kreacemi tance. Unaveni a spokojeni se čerti neradi vraceli do svých domovů. Nejraději by se rojili každý den. Tak snad za rok je opět přivítáme.
Jana Hermanová, foto: Miroslava Valtová
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RODINNÉ CENTRUM DRÁČEK Dráčku pohádku O třech prasátkách, a to v nebo do Mateřské školy Starý Plzenec.
pátek 23. ledna od 10 hodin.
Pohádky můžete také zasílat emailem na
– NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
Dále je tu výzva pro ty, kteří by chtěli vorlickova@rcdracek.cz.
V LEDNU
Uplynul další rok v našem
rodinném centru. Máme za sebou plno zajímavých akcí jak
na dopoledních klubech, tak i
pro veřejnost. V listopadu zavítal do auly Základní školy Starý Plzenec
Mikuláš. Než přišel se svými pomocníky
- dvěma čerticemi a maličkým andílkem,
děti si vyrobily andílka papírového, představilo se loutkové divadélko Zvoneček s
pohádkou O vodníčkovi Pulečkovi. I tam
se objevily postavičky čerta a anděla. Po
skončení představení putovaly loutky mezi
publikum, děti si mezi sebou vyměňovaly vodníčka, hejkala, lesní vílu, kněžnu,
kašpárka. Mikuláš naděloval spravedlivě
podle zásluh – napřed trochu vyzpovídal
rodiče a děti, nechyběly písničky nebo
básničky, starší děti se obešly bez doprovodu rodičů. V předvánočním týdnu jsme si
společně ozdobili stromeček a po splnění
úkolů pod ním každé dítě našlo dáreček –
přinesli jsme si pro sebe navzájem milou
maličkost.
V lednu se můžete těšit opět na divadlo
Zvoneček, tentokrát zahraje přímo v herně

VALNÁ HROMADA
SDH SEDLEC
Dne 6. prosince se sešli sedlečtí hasiči
na výroční valné hromadě a hodnotili svoji
práci za uplynulé období. Valné hromady se
zúčastnila i starostka města pí Vlasta Doláková, kronikářka města pí Věra Fenclová
a zástupci dalších městských organizací.
Přítomni byli i zástupci 9. okrsku OSH Plzeň – jih. Mladí hasiči se pak představili
krátkým kulturním pásmem a nejaktivnější
z nich, Kuba Valíček a Eliška Kopřivová,
obdrželi od svého vedoucího diplom s malou sladkou odměnou. Po přednesu zpráv

ČESKÝ SVAZ ŽEN
STARÝ PLZENEC
ZO ČSŽ ve Starém Plzenci
přeje všem svým spoluobčanům, aby rok 2015 byl pro ně plný splněných přání, spokojenosti v osobním životě
a především byl prožitý ve zdraví každého
z nás a našich blízkých.
Oproti tradičním zájmovým sdružením
u nás jsme mladá organizace a snažíme
se svou troškou přispět ke společenskému

přispět pohádkou do zajímavé akce Pohádky pro Podzimníčky.
Za tým RC Dráček Světlana Jiránková

POHÁDKY PRO PODZIMNÍČKY
Každý rok na podzim se v zahradě mateřské školky v Plzenci objevují skřítci
Podzimníčci. Protože vypadají jako skuteční skřítci, rozhodly jsme se, že jim společně s vámi vdechneme život. Na http://
www.artrelax.net/podzimnicci-a-nove-pohadky/#more-1010 naleznete fotky
letošních Podzimníčků. Podzimníčci jsou
očíslovaní, pokud budete psát pohádku ke
konkrétnímu skřítkovi, tak do kontaktních
údajů uveďte jeho číslo. Pohádka by neměla přesáhnout velikost jedné strany A4, font
11. Napsanou pohádku, obrázky a kontaktní údaje (jméno a příjmení dítěte, jméno a
příjmení rodiče, kontaktní email a telefon,
věk dítěte, popř. číslo Podzimníčka) vložte
do obálky, kterou označte heslem Pohádka
pro Podzimníčka. Takto označenou a zalepenou obálku můžete od ledna 2015 odnést
do označené krabice do knihovny ve Starém Plzenci, do Rodinného centra Dráček

A co budeme s pohádkami dále dělat?
Vybereme z nich ty nejlepší, autory odměníme, pohádky budou nejprve vycházet v
Radyňských listech, pak je vydáme knižně
a vítězná pohádka bude nastudovaná jako
divadelní představení, které bude součástí divadelního festivalu, který RC Dráček
chystá na sezonu 2015.
Těšíme se na pohádky od vás, milé děti,
které chodíte jak do školky, tak do školy.
Přejeme vám kouzelný čas, který prožijete
nad psaním pohádek.
Adéla Vorlíčková a Eva Suttnerová

Zdobení vánočního stromku v RC Dráček.
Foto: Světlana Jiránková

jednotlivých funkcionářů organizace se konaly nové volby do výboru SDH.
Novým velitelem byl zvolen pan Stanislav Pokštefl, od kterého pan František
Chrastil obdržel za svou 40letou práci velitele pamětní plaketu. Pan František Chrastil nezakrýval dojetí a popřál nově zvolenému veliteli i ostatním členům výboru
hodně úspěchů při plnění úkolů jak na poli
hasičském, tak i v zajišťování kulturních
a společenských akcí v Sedlci. Je velice
rád, že nový velitel je pracovitý a ochotný vykonávat funkci dobrovolně a s chutí.
Nástupci pana Chrastila, který se funkce
ujímá po dlouhých 40 letech plodné práce

svého předchůdce, přejeme všichni hodně
úspěchů!
Za SDH Sedlec Marie Šimková

životu našeho města. Naší největší akcí je
připomínka MDŽ setkáním žen v Lidovém
domě. V březnu letošního roku asi sto žen
zaplnilo Lidový dům, aby zhlédly kulturní
program a potěšily se dárkem z tomboly a
malou kytičkou. Děkujeme paní starostce
Bc. Vlastě Dolákové a Radě města Starého
Plzence, že umožnila konání této oblíbené akce. Dále naše organizace připravila
v rámci Dne dětí a Radoušových her výtvarnou dílnu pro děti, které o výtvarnou
tvorbu projevily obrovský zájem, takže

musíme v tomto pokračovat, abychom děti
nezklamaly. Uskutečnila se také přednáška
„Péče o vlasy“ a na toto téma budou i další.
Jistě všichni známe příznivý vliv na organismus při aktivním pohybu v přírodě. Proto pořádáme skupinové výlety po lesních
cestách, kam by se osamělá žena nevydala.
Výše uvedené akce a jim podobné budeme
pořádat i v letošním roce. Všechny obyvatelky našeho města na ně srdečně zveme,
vždyť jsou to akce „ženy ženám“.
Za ZO ČSŽ Eva Vacková a Jiřina Kramlová

Mladí hasiči Jakub Valíček a Eliška Kopřivová.
Foto: Ing. Jan Meduna
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HASIČI ZE STARÉHO PLZENCE
MAJÍ POŘÁD CO DĚLAT
I v zimních měsících roku mají hasiči
stále co dělat, i když by si někdo možná
myslel opak. Většina organizací využívá
právě tyto měsíce na bilancování uplynulého roku. Pro nás to znamená nekonečné
hodiny na údržbě techniky a vybavení, různé přestavby uložení ve vozidle, které se
pro nás zdají být vhodnější, a v neposlední
řadě množství hodin školení a procvičování s technikou a vybavením včetně stále se
dokola opakujícího procvičování v poskytování první pomoci, fixaci a naložení zraněného na transportní nosítka.
V rámci šetření finančních prostředků si
většinu oprav na vozidlech a technických
úpravách provádíme sami a za ušetřené peníze obměňujeme technické prostředky a
osobní ochranné pomůcky.
Díky dlouholetým zkušenostem zejména při povodních, které jsou stále častější

V LEDNU NETRADIČNĚ
O TŘEŠNÍCH
I v novém roce (a s přáním všeho nejlepšího) se
budeme věnovat starým odrůdám – jen z poněkud jiné
strany. Před přibližně rokem
a půl zaskočila část obyvatel Plzence zmínka v Radyňských listech, že na Hůrce se
bude kácet více než 30 třešňových stromů.
Na základě této znepokojivé zprávy začali někteří pátrat, co se vlastně děje – tak
jsme se dozvěděli o chystaném projektu
na úpravu území bývalého hradiště. Tento
podnět dal dohromady skupinku lidí-milovníků zeleně, a tím začala i činnost našeho občanského sdružení Kvetoucí stromy. Vznikla petice za zachování a obnovu
třešňovky, kterou podepsalo přes 900 lidí.
Zastupitelstvo města zachování a obnovu
sadu schválilo; rok se oddalovalo, úřadovalo, schvalovalo – a nyní je už vysazeno!
Naše sdružení stromy a materiál nakoupilo,
koncem listopadu díry vykopalo a stromy
vysadilo. Podle dohody z února loňského
roku město proplatilo sazenice a část materiálu.
A jaké odrůdy bude za pár let možné
při procházce k rotundě ochutnat? Ranou
a nečervivějící srdcovku Karešovu a polochrupku Burlat a později zrající chrupky
Granát a Napoleonovu.
Další dobrou zprávou je, že Kvetoucí
stromy dokončily svůj první větší projekt.
Nad Plzencem, na meze pod lesem směrem
na Letkov jsme vysázeli 27 stromů – převážně ovocných (hrušně, jabloně, třešně,
slivoně a pár lip a javorů babyk). Máme
tak jakýsi svůj první vzorník několika sta-

a při kterých se musíme spolehnout jenom
sami na sebe, zvláště co se týče plnění
pytlů s pískem, vyrábíme si plničky, které zrychlí a usnadní tuto dosti nezáživnou
činnost. Možná, kdyby někdo místo stálého okounění během povodní na mostě
radši přiložil ruku k dílu, by šlo vše snáze
a určitě by se dalo uchránit více, ale tady
ještě bude velký kus práce s nejistým výsledkem. V uplynulém roce jsme pořídili
vybavení, kterým během chvilky zvedneme třeba celý předek nákladního auta nebo
betonový panel, když bude potřeba. Právě
v těchto měsících se stále zdokonalujeme,
jak vše ještě urychlit, ale ne na úkor bezpečnosti. Pořídili jsme osvětlovací vybavení špičkové úrovně, protože většinou při
těchto událostech nejde elektrika a zasahující jednotka musí na činnost vidět, aby nedošlo ke zbytečným úrazům. V posledních
letech nedošlo v našem městě k žádné události většího charakteru, kde by bylo třeba
více zasahujících jednotek, a to jsou dobré
rých odrůd. A u potoka nad Malou Stranou
jsme založili vrbovku (neboli „plantáž na
košíkářské proutí“ s několika jívami pro
včely), z níž v budoucnu plánujeme sklízet
materiál na nejrůznější stavbičky a drobné
předměty. Pozemky na naše výsadby laskavě poskytl stát a pan Jan Císař. Dotaci
na rostlinný materiál jsme získali od Plzeňského kraje.
Z hrušní se můžeme těšit na původem
severočeskou máslovku Solanku, dříve
masivně exportovanou odrůdu, podzimní
Charneuskou, Hardyho máslovku, Boscovu lahvice a Dielovu. Dále prastarou odrůdu Špinka (neboli Šedivku) nelákavého
vzhledu, ale skvělé chuti.

Hasičský vůz s nově pořízenými zvedacími
vaky.
Foto: Pavlína Keslová
výsledky za celý rok v rámci našeho města.
Hlavně si všichni přejeme, aby požárů i
velkých technických zásahů a naší pomoci
bylo co nejméně, což by značilo pozitivní
přístup k preventivně výchovné činnosti.
Vážení spoluobčané, jménem celé jednotky hasičů ze Starého Plzence Vám přeji
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2015.
Luboš Lenc, velitel JSDH Starý Plzenec
Z jabloní jsme zvolili letní Astrachán
bílý (abychom poznali i jiné letní jablko
než Žitavku alias Průsvitné letní). Z podzimních pak Croncelské, Malinové holovouské, Panenské české (naše národní odrůda) a Řehtáč soudkový.
Své místo zde našli i slivoně – Zelená
renklóda a Mirabelka nancyská; oba druhy
se sklízí se kolem poloviny srpna.
Tolik rekapitulace - o našich plánech na
letošní rok v příštím čísle.
Kateřina Karasová, o.s. Kvetoucí stromy
Celý článek a fotogalerie
na stromyproplzenec.blogspot.cz.
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VÝSTAVA DOTEKY
JANY FROLÍKOVÉ
Na vernisáži bylo tentokrát tolik lidí,
že by snad jablko nepropadlo. Autorka výstavy, Jana Frolíková, oblíbená dlouholetá
učitelka výtvarné výchovy na naší ZUŠ,
má totiž hodně žáků, přátel. Jedna z nich,
Zdeňka Hranáčová, výstižně v úvodním
slově vystihla její tvorbu:
Jana tvoří ve skrytu, ve svém ateliéru….

Autorka výstavy Jana Frolíková se svými
obrazy.
Foto: Eva Vlachová
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Tohle je její první samostatná větší výstava, shrnutí její tvorby za posledních 5-6
let. Její obrazy vznikaly v plenéru a také na
dovolené. Maluje krajiny s jejich detaily,
ale i architektonická zákoutí. Vytváří však i
humorné kresbičky a ilustrace.
Malování v krajině přináší autorce neopakovatelné zážitky. Vnímá několika
smysly, nejsou to jen realistické malby:
vyjadřují také, jak na ni krajina působí - je
poučena impresionistickou malbou. Její
obrazy jsou leckdy naznačené, ale zároveň
jakoby nedořečené. Lehkost jejího projevu je leckdy vykoupena dlouhou dřinou:
Jana bojuje štětcem, špachtlí - ale někdy i
hadrem, kterým setře to, co se nepodařilo.
Jana je prostě bojovník. Kompozice Jany
Frolíkové se nikdy neopakuje, vždy je to
i překvapení – což platí i o barevnosti. To
dokládá šíři jejího pohledu na svět v olejomalbách i v akvarelech z dovolené.
Zajímavé jsou její monotypy. (Vznikají tak, že si autor na papíry dotiskne zbylé
barvy z lisu, pak je citlivě dotvoří - třeba

po pobytu v přírodě. Janiným námětem se
stal starý židovský hřbitov, osamocený a
ukrytý v lese…. jako by vybízel: „zastav
se a posečkej“. Motiv schodů, voda, rozčeřená hladina… to cosi vypovídá o Janině
povaze.
Samotná autorka o své tvorbě říká:
„Právě krajina, kterou často maluji, se
mne vnitřně dotýká. Jsou zde letmé dotyky
krajiny, námětů, technik. Krajina se dotýká
nás všech a přináší nám uspokojení…“
A tak se zadívejte do jemných poklidných tonů harmonického pohledu na svět
očima Jany…..
Anna Velichová

NA NAŠE SENIORY
NEZAPOMÍNÁME
Vánoční svátky jsou znamením pohody,
lásky a dětské radosti. Všichni ale nebyli
se svými rodinami, a proto jsem navštívil
s paní starostkou Bc. Vlastou Dolákovou
naše seniory v Domě s pečovatelskou službou ve Starém Plzenci a v Domově Harmonie v Mirošově. Poděkování patří panu
Josefu Korčákovi a Marii Žítkové, kteří
zajistili návštěvu ostatních zařízení v okolí, kde jsou senioři z našeho města. Předání drobných balíčků a pár vlídných slov s
vánočním přáním bylo pro některé seniory
překvapením. V jejich očích byla vidět radost z toho, že na ně zástupci města v tomto vánočním čase nezapomněli.
Všem spoluobčanům přeji jen to nejlepší a hodně zdraví po celý rok 2015.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

VÝLET NA MARIINU SKÁLU
Dne 22. listopadu jsme i přes zimu vyrazili na Mariinu skálu nedaleko Šťáhlavic.
Neobvykle jsme se rozhodli jít nejdříve
pěšky, zpátky pak vlakem, což se nám později vyplatilo. Cesta lesy nám rychle ubíha-

Starostka města Starého Plzence Bc. Vlasta Doláková obyvatelkou Domu s pečovatelskou službou ve Starém Plzenci paní
Zdeňkou Komínkovou.
Foto: Bc. Václav Vajshajtl

la při hraní našich oblíbených her. Udělali
jsme také několik zastávek, při kterých děti
hrály různé soutěže. Tím jsme se ale zdrželi a v době, kdy jsme měli být na Mariině
skále, jsme byli teprve u zříceniny hradu
Lopata. Tady jsme si dali oběd a strávili
čas hraním schovávané. Poté jsme se vyda-

U rozsvíceného vánočního stromu se
ve Starém Plzenci o první adventní neděli v roce 2014 sešly stovky lidí. Příjemnou
vánoční atmosféru vytvořil svými písněmi dětský pěvecký soubor místní základní
umělecké školy pod vedením Petry Vlachové.
Eva Vlachová, Foto: Bc. Václav Vajshajtl

li na vlak s tím, že jsme tentokrát k cílené
vyhlídce nedošli, ale určitě tam dojdeme
někdy příště.
Josef Vodička
pokračování na str. 12
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SKAUTSKÝ PROSINEC
Jako cíl „zimního“ výletu jsme si tentokrát zvolili procházku při řece z Koterova
až k Rokycanské ulici. Nečekaně jsme se
však místo klouzání na zledovatělé vodě
mohli slunit a užívat si krásný den. S dětmi jsme alespoň zkusili načerpat vánoční
atmosféru na plzeňských trzích a navštívili
Muzeum loutek.
Ve dnech 11. až 17. prosince se velká část
našich členů zúčastnila v Plzni charitativního
prodeje. Akci nazvanou „Vánoční stánek“
pořádá naše středisko Střela již patnáctým
rokem! Letošním příjemcem sbírky byla

Diakonie ČCE Západ s projektem H2Óda
na Radost (vybudování nového zdroje pitné
vody). Skautské děti i jejich rodiče se aktivně zapojili nejen do ruční výroby zboží, ale i
samotný prodej skautíky velmi bavil. Když
se pak u stánku společně potkávali a dali si
horký čaj při živé muzice, byla tato chvíle
pro všechny největší odměnou.
Samozřejmě jsme nevynechali ani tradiční vánoční besídku. Tentokrát nám bylo
zázemím RC Dráček, vzhledem k našemu
hojnému počtu. Nechybělo cukroví, stromeček ani dárky – perníčky, šípkový čaj, kalendář s našimi fotkami či oddílové odznáčky.
Vytvořili jsme také velikou koláž s rybkami,
které nám v příštím roce budou plnit přání.
Skauti ze Slunečního údolí děkují

DOPLAVAL SI PRO 6 MEDAILÍ
Jedenáctiletý plavec Tomáš Klepač ze
Starého Plzence si doplaval na podzimních
krajských přeborech žactva pro 6 cenných
kovů. Tomáš sportuje odmala, vyzkoušel
si snad všechny sporty, které jsou u malých dětí možné. Od 4 let začal hrát hokej
a fotbal, začal se učit tenis, chodil na judo
a samozřejmě plaval. V první třídě začal
jednotlivé sporty postupně vylučovat, až
zůstal u plavání, což bylo pravděpodobné,
jelikož maminka Katka je trenérkou plavání v bazénu na Slovanech. Dnes žák 5.
třídy ve Starém Plzenci kromě plavání také
lyžuje a chodí hrát tenis k panu Doleželovi
na Malou Stranu, který to s dětmi opravdu
umí a pro Tomáše je to odreagování od každodenních plaveckých tréninků.
Eva Novotná

FOTBALOVÁ
STARÁ GARDA V ROCE 2014
Parta bývalých plzeneckých fotbalistů
má za sebou další krásný „sportovní“ rok.
V lednu jsme se sešli na již tradičním turnaji v bowlingu určeném jednotlivcům (vítěz
Pepa Směšný). V únoru jsme uspořádali již
18. ročník Memoriálu J. Sutnara v halovém
fotbale. Náš tým skončil třetí. V témže měsíci jsme se ještě jednou vrátili do „Žluťáku“, tentokrát jsme bojovali v turnaji dvojic (s manželkami) o bowlingové vítězství.
První místo obsadila dvojice Bohumír a
Hana Jírovi. V březnu proběhl v klubovně
na hřišti „Den vína“ – to jsme degustovali bílé víno a krásně se „bavili“. V dubnu
jsme oslavili s Pepou Směšným jeho „50“.
V květnu jsme uspořádali 1. ročník Memoriálu M. Lukucze – zavzpomínali jsme
tak na našeho dobrého kamaráda. Škoda,
že nám počasí nepřálo. Poslední červno-

všem svým příznivcům a do roku 2015
přejí mnoho úspěchů, zdraví a pohody.
Jaroslava Lencová

Členové našeho oddílu při charitativním
prodeji.
Foto: Jaroslava Lencová

SK STARÝ PLZENEC
POŘÁDÁ ZAČÁTKEM
ROKU 2015
HALOVÉ TURNAJE
31. ledna 2015 proběhne již 19. ročník
Memoriálu Josefa Sutnara, který je určen
pro mužstva starých gard. Začátek turnaje
je stanoven na 14 hodin. 1. března se uskuteční turnaj starších žákovských přípravek,
který se hraje jako Memoriál V. Rejška.
Zde se začíná v 9 hodin a konec je naplánován na 14. hodinu. Oba turnaje se budou
hrát v házenkářské hale v Rokycanech.
Tomáš Klepač se svými trofejemi z plavání.
Foto: Kateřina Klepačová

Petr Liška

vý víkend jsme vyrazili do Krušných hor
a dva dny „polykali“ horské kilometry na
kolech. V červenci jsme se vrátili opět do
Krušných hor a v Abertamech jsme obhajovali loňské druhé místo na fotbalovém turnaji. Tentokrát se nám tolik nedařilo a mezi
muži (byli jsme jediný tým staré gardy)
jsme skončili pátí. Začátkem září jsme vyrazili za vínem na Pálavu. Krásného počasí
a dobrého vína jsme si užívali 3 dny. Druhý
den pobytu zbyl i čas na tenisový turnaj. V
září jsme se zúčastnili tradičního Memoriálu V. Krásného, který se konal na novém
hřišti v Žákavé. Zde jsme obsadili 2. místo.
Listopad byl hodně příjemný. Slavili jsme
s Pavlem Rejškem jeho „50“ a další týden
jsme se museli vypořádat s 6 pekáči Martinských hus. Letošní rok jsme tradičně
ukončili anketou Fotbalista roku SG, kterým byl zvolen Roman Skala. Tradičním
keramickým „Kašparem“ byl oceněn nejen
Roman, ale i nejlepší střelec roku 2014 Jar-

da Voráček (autor 15 gólů). Tyto góly dal v
našich 9 zápasech, které jsme během roku
se soupeři z Plzeňska sehráli. Naše bilance
z těchto zápasů byla letos hodně dobrá – 7
výher, 1 remíza a 1 prohra při skóre 54 : 23.
Závěrem je třeba říci, že krom výše zmíněných sportovních akcí chodíme každou
středu na tradiční fotbálek, kde se ještě stále pokoušíme zdokonalovat naše fotbalové
dovednosti.
Petr Liška

Mužstvo staré gardy před zápasem s Chlumem 9.3.2014.
Foto: archiv
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ZLATO Z RAKOUSKA
PUTOVALO DO PLZENCE
Poslední víkend v listopadu se konal v
alpském městečku St. Johann u Salzburgu dvoudenní mezinárodní turnaj v šermu
kordem, kde nechyběla naše plzenecká šermířka Adéla Brandnerová.
Adéla měla v prvním kole skupin Rakušanky a Chorvatky, s kterými si vůbec

Strana 13
nevěděla rady, a tak 4 x výhra a 4 x prohra
znamenala pouze šesté místo ve skupině.
Po taktických radách od trenéra šla do druhého kola s jasným cílem projít bez porážky až do osmifinále. Po osmi soubojích zaváhala pouze jednou s Knechtlovou (AUT)
a to jí stačilo na celkové druhé místo na
konci skupin. O boj o semifinále si to rozdala s Mohamed Al Amins (AUT), kterou
hladce porazila 10:4, následně vyhrála se

S. Deisl (AUT) 10:6, aby po hodinové pouze nastoupila do finálového souboje opět s
nepředvídatelnou Knechtlovou (AUT).
V hale měli jasnou podporu Rakušané,
avšak poslední a vítězný bod na 10:8 dala
Adéla a další drahocenné zlato putovalo do
Plzence.

Tomáš Brandner

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
přijmou do pracovního poměru zaměstnance na funkci

MISTR – STAVBYVEDOUCÍ
Požadujeme:

Adéla na stupních vítězů.
Foto: Tomáš Brandner

- vzdělání úplné střední odborné (stavební obor)
- znalost prací na realizaci vodohospodářských staveb
a inženýrských sítí
- praxe v oboru minimálně 3 roky
- řidičský průkaz skupiny B
Nástup možný ihned.
Informace: pí Pintová - tel. 377 966 422, 602 238 906

BOWLING CLUB RADYNĚ
Nerudova 933, Starý Plzenec
Přijďte se pobavit a zasportovat si v příjemném nekuřáckém prostředí.
Nabízíme:
3 bowlingové dráhy
2 ricochetové kurty (obdoba squashe)
solárium
kulečník, fotbálek, šipky

AKCE
od úterý do čtvrtka SLEVA 50% na bowling
Dále nabízíme pořádání rodinných oslav, firemních porad, školních srazů, turnajů a dalších akcí.
Provozní doba:
úterý – čtvrtek 17–21:00
pátek – sobota 17–22:00
Pro větší skupiny lidí je možno otevřít i mimo provozní dobu.
Objednávky: 777 800 388 (i SMS), bowlingplzenec@volny.cz
www.bowlingplzenec.cz
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Přijmeme brigádníky do výroby

DROBNÁ INZERCE

na pozici obsluha strojů na pracovišti
Starý Plzenec, Bezručova 389.
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené.
Později práce na HPP není vyloučena.

◙ Sháníme k dlouhodobému pronájmu garáž ve Starém Plzenci. Tel.: 774 551 211.

Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění výhodou.
V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý, Strojní a elektrotechnická výroba
Bezručova 389, 332 02 Starý Plzenec
Tel.: +420 602 161 939, e-mail: suchyzd@seznam.cz

◙ Pronajmu garsoniéru v RD se samostatným vchodem, St. Plzenec, kompletně
zařízený. Volný ihned. Tel.: 737 601 854.
◙ Daruji 2 pytle různých pivních plechovek
a VHS kazety. Tel.: 739 702 697.
◙ Prodám zimní jablka – cena dohodou.
I větší množství. Tel.: 733 606 731.
◙ Oznamuji, že od ledna 2015 je krejčovská dílna St. Plzenec, Smetanova 57 přemístěna na adresu Nezvěstice 277 (budova OÚ). Provoz bude zahájen 14.01.2015.
Jana Rousová,
tel.: 736 608 851.
◙ Koupím 4 ks trámů 10 cm x 12 cm,
délka 4 m, 2 ks trámů 10 cm x 12 cm, délka
6 m. Tel.: 774 134 453,
denně po 10.00 h.
◙ Pronajmu menší byt v Plzni na Borech.
V cihlovém domě, 1. p., vel. 1+1.
Tel.: 739 686 578, volat po 16. h.
◙ Hledám k pronájmu byt 1+1 ve St. Plzenci. Tel.: 725 490 793.

HLEDÁME
OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE
Kontakt: 602 421 515.
PEKAŘSTVÍ U TRAŤOVKY
Pod Tratí 783, St. Plzenec
nabízí každý pátek
- tradiční kvasový chléb pečený na
dřevěném uhlí
- čerstvé chlebíčky za příznivé ceny
Objednávky v prodejně nebo na tel.:

739 017 664
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