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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
i když nejaktuálnějším tématem v našem městě je
Penny market, ráda bych
se zmínila i o „běžných“
záležitostech, které aktuálně řešíme. Na základě
jednání s Plzeňskými dopravními podniky
města Plzně (PMDP) je připraven návrh
na zavedení nového tarifu na linkách 32, 51
a noční linky N11 ve vnější zóně, který by
měl výrazně snížit cenu jízdného pro občany.
Nyní si cestující musí pořídit jízdní doklad
platný pro vnější zónu – jednotlivé jízdné ve
výši 8 Kč (zlevněné 4 Kč) nebo integrované předplatné pro vnější zónu. Dle návrhu
PMDP by děti a studenti zaplatili nově za
rok 660 Kč, což představuje slevu o 43 %
až 72 % oproti stávajícímu předplatnému
při zachování tarifní výhody na linkách
PMDP a.s. pro důchodce nad 70 let i držitele
průkazu ZTP. O výsledku jednání Vás budu
informovat.
Přístavba mateřské školy, která se realizuje s pomocí pětimiliónové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT), by měla být dokončena v dubnu.
Byly zahájeny i další projekty. S pomocí
dotace z Operačního programu životního
prostředí se realizuje projekt „Revitalizace
starého hřbitova“, kde již na podzim bylo
provedeno částečné kácení a projekt bude
nyní pokračovat ošetřením a sázením nové
zeleně. Byla také zahájena výstavba nového
sběrného dvora v areálu Skansky, rovněž za
spolufinancování z Operačního programu
životního prostředí. Dále byla podpořena
i žádost o dotaci v rámci 22. výzvy Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt Konsolidace IT a nové služby TC Starý
Plzenec ve výši 3,6 mil. Kč. V současné chvíli
se připravuje výběrové řízení na dodavatele.
Za čtyři měsíce po volbách jsme podali
dalších 8 větších či menších žádostí o dotace. V návaznosti na rekonstrukci Radyňské
ulice by měla pokračovat rekonstrukce Nepomucké ulice, na jejíž realizaci jsme požádali o dotaci do Regionálního operačního
programu Jihozápad. Přibližně v dubnu bychom měli vědět, zda jsme se žádostí uspěli.

Souběžně s rekonstrukcí Nepomucké ulice
bychom rádi vybudovali i vodovodní řad
v této ulici, na jeho realizaci máme připravené finanční prostředky v rozpočtu města. Na
Ministerstvo pro místní rozvoj jsme požádali o dotaci na rekonstrukci bývalé hájovny
u hradu Radyně, kde plánujeme vybudovat
Centrum služeb pro turisty a veřejné toalety ze stávající stodoly. Realizací tohoto
projektu by mělo dojít ke zkvalitnění zázemí
pro návštěvníky této lokality. Hrad Radyně je
navštěvovaným turistickým cílem z širokého
okolí a současná situace je zcela nevyhovující. Centrum služeb plánujeme využít i pro
aktivity škol a školek, prodej upomínkových
předmětů vč. výrobků místních řemeslníků, informačních materiálů, turistických
a cyklistických map, apod. Součástí by měl
být i minicykloservis. Tento projekt by výrazně zvýšil kvalitu a podmínky pro volnočasové aktivity rodin, nabídku kulturního
a sportovního vyžití, vylepšil zázemí pro pěší
turistiku a cykloturistiku v okolí hradu Radyně i využití jedinečného prostředí staroplzeneckých lesů a udržovaných stezek v okolí.
V rámci péče o zeleň jsme požádali
o dotaci na Krajský úřad Plzeňského kraje
(KÚPK) na údržbu zeleně v lokalitě Ostrá
Hůrka a údržbu stromořadí jabloní ve Smetanově ulici (směr na Štáhlavy). Na KÚPK
jsme podali i další žádosti o dotace: na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na cyklostezku Starý Plzenec-Koterov,
na opravy majetku města – okno v hradu
Radyně, na opravu sloupu Panny Marie
na náměstí, dotaci na provoz infocentra
a dotaci na Keltský víkend, který opět jako
každoročně plánujeme u hradu Radyně.
A ještě pár slov k Penny marketu, kterému
jsem se věnovala již v lednovém i únorovém
čísle RL. Asi nemá smysl přilévat olej do ohně,
je to téma, které rozděluje zastupitele i občany
našeho města. Každá strana má argumenty
pro i proti, které mají své opodstatnění. Vím,
jak jsou těžká jednání se soukromými vlastníky (viz rozbořený statek naproti koupališti, zavřená restaurace u hradu Radyně,…)
a v případě, že město (zastupitelstvo města)
nemá možnost osud těchto soukromých nemovitostí ovlivnit, je to téměř vždy patová
situace a neřešitelný problém. Proto jsem na
zastupitelstvu 9. 2. zastávala názor, že by měs-

ZDARMA

to mělo mít možnost do osudu nákupního
střediska „Žluťák“ mluvit a snažit se ovlivnit
tvář této části města. Diskuse k tomuto bodu
byla dlouhá a protáhla se do pozdních hodin. Ale každý mohl diskutovat neomezeně
dlouho a opakovaně. Zasedání zastupitelstva
byla přítomna i televize ZAK a Český rozhlas. Někteří občané se podivovali nad tím, že
„Žluťák“ není majetek města, když se stavěl
v „Akci-Z“. Ale majetek města to není a nebyl, vlastníkem byl státní podnik „Potraviny“,
který toto zařízení prodával v rámci privatizace státního majetku v 90. letech. Všechna
obdobná zařízení (potraviny, jednoty …) ve
všech městech a obcích byla prodána do soukromého vlastnictví. Vlastníkem nákupního
střediska „Žluťák“ je Ing. Jiří Tetzeli. Občané
i zastupitelé měli možnost se v rámci diskuse dotázat jak Ing. Tetzeliho, tak zástupce
Penny marketu. Zastánci Penny marketu
z řad občanů byli v menšině a téměř (až na
výjimky) se do diskuse nezapojili. Ano, téma
Penny market je a vždy bude kontroverzní
téma, které rozděluje občany na ty, kteří jsou
pro, a na ty, kteří jsou proti. Je tomu tak i v jiných městech. Zde však padají i vážná obvinění o osobních zájmech…. osobním prospěchu… jedni argumentují, že nekomunikuji,
jiní argumentují, že komunikuji až příliš, ty
zastupitele, kteří hlasovali pro záměr směny
pozemků, nazývají „prosazující skupinou“….
Věřte, že není jednoduché najít tu správnou
míru. Ale při svém rozhodování se vždy snažím hledět do budoucnosti. A to byl hlavní
důvod, proč jsem hlasovala pro záměr směny pozemků, aby město mělo možnost „nadiktovat“ si podmínky, za kterých je možné
směnu pozemků uskutečnit, jak bude lokalita
vypadat, a tyto podmínky dopředu schválí zastupitelstvo města. Tak byl i připraven návrh
usnesení. Může se stát, že Penny market nakonec nebude souhlasit s podmínkami města, nebude ochoten je akceptovat a od svého
záměru ustoupí,…ale teď máme možnost si
diktovat podmínky! Administrativní chybou
došlo k tomu, že bylo schváleno usnesení v jiném znění. Proto jsem na jednání rady města
navrhla, aby z důvodu „právní jistoty“ bylo
usnesení schválené na jednání zastupitelstva
města zrušeno. Jsme tedy opět na startovní
čáře, a zda se na dalším zastupitelstvu (23. 3.
pokračování na str. 2
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od 17 hodin v Lidovém domě) bude opět
řešit záměr směny pozemků nebo jiná varianta, bude předmětem dalších diskusí.
Často slýchám, jak to jde např. v Dobřanech. Byla jsem na několika setkáních
s představiteli města Dobřany a diskutovali jsme o mnoho podobnostech Dobřan
a Starého Plzence. Dobřanský recept spočívá v tom, že opoziční i koaliční politici
jsou ochotni sednout si k jednomu stolu,
prodiskutovat všechny problémy a najít řešení napříč politickým spektrem. Současná
situace v Plzenci je taková, že opozice bojkotuje pracovní jednání zastupitelů, kde
bychom si mohli nastavit priority a hledat

společná témata. (Pro nezasvěcené občany
bych upřesnila, kdo představuje koalici a kdo
opozici – koalici tvoří zastupitelé z kandidátní listiny Sdružení Starostové a nezávislí
(Doláková, Meduna, Bardounová, Brejchová, Burešová, Lencová), dále ČSSD (Vajshajtl), TOP 09 (Sobotová), Nezávislí (Nesnídal,
Zikmunová) a Nestraníci s ODS (Hrouda).
Opozici tvoří zastupitelé z kandidátní listiny
Sdružení Volba pro Starý Plzenec a Sedlec
(Eret, Kopřiva, Císařová, Císař) a KSČM
(Levá, Sutnar). Nutno však dodat, že spolupráce s paní Levou či panem Sutnarem,
členem OSHR, byla vždy korektní a přínosná. Pracovní jednání nejsou žádná zákulisní jednání, nepřijímají se na nich žádná

usnesení. Ale je to prostor, kde si můžeme
dohodnout, co je prioritní, co lze odložit,
co více prodiskutovat... Přes všechny počáteční potíže věřím, že se nám podaří najít
společnou řeč. Moc prosím opoziční zastupitele, pojďme si sednout ke kulatému stolu a diskutujme! Takovýmto stylem práce
naše město nikam neposuneme.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozvala
na zajímavou akci do Lidového domu s názvem „Setkání Pepíků a Pepiček“, která se
koná v Lidovém domě na Malé Straně dne
21. 3. od 17 do 24 hodin. Přijďte v dobovém
kostýmu. K tanci a poslechu Vám zahraje
hudební duo Perla.
Vlasta Doláková, starostka
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Strana 3
zení po zpracovateli projektové dokumentace pro stavební povolení stavby cyklostezky
Starý Plzenec – Koterov;

pokračování ze str. 2
nosti PRONAP, s. r. o., na 1.–5. týden 2015 a
předběžný neauditovaný hospodářský výsledek za rok 2014;
◘ souhlasila s pořízením dvou nových
webových stránek hradu Radyně a rotundy
sv. Petra a Pavla od společnosti Galileo Corporation, s. r. o., podle jí předložených cenových nabídek;
◘ souhlasila s provedením rekonstrukce
elektroinstalace v bytě č. 2 v bytovém domě
čp. 50 v Žižkově ulici podle nabídky Jozefa
Medenciho;
vzala na vědomí prodloužení stávajícího pronájmu nebytových prostor v domě čp. 68 ve
Smetanově ulici pro prodej prodeje ovoce a
zeleniny do 30. 06. 2015;
◘ vzala na vědomí opakovanou nabídku
společnosti Správa železniční dopravní cesty,
s. o., prodeje části pozemku parc. č. 256/1
v k. ú. Starý Plzenec v ulici Pod Tratí městu
a nesouhlasila s koupí nabízeného pozemku
městem;
◘ vzala na vědomí nabídku společnosti
Správa železniční dopravní cesty, s. o., prodeje pozemku parc. č. 241/72 v k. ú. Starý
Plzenec v lokalitě U Sedlce městu a nesou-

hlasila s koupí pozemku městem;
◘ souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební
řízení na vybudování „Centra služeb pro turisty včetně nových veřejných toalet“ v bývalé hájovně pod hradem Radyní společnosti
ATELIER SOUKUP, s. r. o., podle její cenové nabídky;
◘ souhlasila na žádost společnosti Investice Pubec. s. r. o., a v souladu s vyjádřeními
stavební komise, hospodářského a investičního odboru a odboru výstavby MěÚ, se
změnou stavby komunikace v obytné zóně
Pod Hřištěm ve Starém Plzenci před jejím
dokončením spočívající ve změně umístění
parkovacích stání v ul. Kpt. Jaroše a v nově
navržených vjezdech na pozemky č. 14 a 23
za předpokladu souhlasného vyjádření dotčených orgánů státní správy a kompenzace
městu v počtu svítidel veřejného osvětlení
náhradou za demontovaná svítidla VO v ulici
Kpt. Jaroše;
◘ souhlasila s vyhlášením poptávkového
řízení na provedení technického dozoru při
realizaci stavby „Rekonstrukce Nepomucké
ulice, Starý Plzenec“;
◘ souhlasila s vyhlášením poptávkového ří-

Jsem rád

má vítěz.
Nemám rád některé opozice. Zůstalo po
nich jen prázdné místo ve Smetance a taky
Vaníkův-Loukotův statek. Neuvěřitelné
množství projektů, které se nikdy nebudou
realizovat, jen platit. A vůbec! Opozice začala opět slavit, našla slovo „ záměr“. Co
je ale jejich záměrem. Prázdné místo po
Žluťáku?, prodaný Pronap? Anebo jen post
starosty? Nebo pomníček vhodný jejich

genia. Bude stát vedle pomníčku arogance
vládní koalice? A kde? Na ruinách našeho
náměstí a lidé se k němu budou brodit blátem našich cest. Pro tohle jsme Vás určitě
nevolili. Jděte pracovat nebo alespoň mlčte.
Jsem rád, že nejsem jeden z Vás, nemusím se stydět. Jsem opravdu rád.
Josef Dvořák ml.

tem tohoto mého příspěvku.
Je zde zřejmý očividný zájem a tlak ze
strany Rady města o rychlé prosazení záměru supermarketu. Naskýtá se otázka
proč? Na druhé straně tento záměr názorově rozděluje občany města, vede k vyhroceným diskusím, neboť jeho realizace
by v každém případě značným způsobem
ovlivnila život občanů a tvář města. Chtěl
bych se proto nyní stručně zmínit o možných dopadech realizace supermarketu tak,
jak je vidím já.
Na zasedání zastupitelstva města dne
4. března 2013 nebyl přijat návrh záměru
výstavby supermarketu na místě dnešního
sběrného dvora. Pro návrh tehdy nehlasoval
nikdo ze zastupitelů. S ohledem na vyjádření a stanoviska přítomných občanů nezvedl
pro tento návrh ruku nakonec ani nikdo z
jeho předkladatelů. Jestliže byl tehdy supermarket na místě sběrného dvora považovaný za objekt, který by narušoval pohledy na
historické části města, umístění supermarketu přímo v centru města bezprostředně u
náměstí je potom absurdním architektonickým znetvořením města jakožto historického základu dnešní Plzně.

Likvidace menších živnostníků a jejich
krámků s kvalitním zbožím je v souvislosti
s výstavbou supermarketu evidentní. Navíc
dosud nejrozumnější záměry, které počítaly
s klidným centrem a dokonce s pěší zónou
ve Smetanově ulici až po křižovatku s Jiráskovou ulicí, kde by byla zástavba domů s
komerčním přízemím, a to vše za předpokladu silničního obchvatu centra, by tak
byly nenávratně ztraceny. Patrně by potom
zůstala Smetanova ulice nadále skanzenem
připomínajícím spíše pozůstatky války na
Balkáně. Stěží by se v tomto případě našel investor pro stavbu domů s komerčním
přízemím dle územního plánu a několika
pořízených studií zástavby centra. Zabývat
se takovým ukvapeným způsobem momentálním návrhem, nápadem, či spíše něčím
požadavkem na řešení vymykajícím se dosavadním promyšleným a dlouho konzultovaným studiím, svědčí o nekoncepčnosti
v oblasti rozvoje města. Pokud vím, nikdo
neměl ve svém volebním programu supermarket. Naopak, téměř všichni jsme slibovali podporu místních živnostníků. Stavba
supermarketu v centru by tedy byla krajně
pokračování na str. 4

Jsem rád, že nejsem zastupitel v tomto
městě. Jsem rád, že nemusím hlídat slovosled či interpunkci. Jsem rád, že mohu
nekoaličně myslet. Jsem rád, že mohu nezištně nadávat a kroutit hlavou. Starý vtip
říká, že sejdou-li se tři právníci, budou tu
čtyři právní názory, ale ne pravda. A sejde-li se sedmnáct zastupitelů, máme názory
dva, potichu možná i tři. A pravda? Pravdu
Vážení spoluobčané,
jako předsedající sdružení Volba pro Starý Plzenec a Sedlec Vám na základě jednání našeho sdružení předkládám stanovisko,
které bylo předneseno naším zastupitelem
na zastupitelstvu města dne 9.2.2015 a se
kterým se plně ztotožňuji.
Ve Starém Plzenci 17.2.2015
Petr Vachovec, sdružení Volba pro Starý
Plzenec a Sedlec
Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané,
na dnešní konání zastupitelstva města
je zařazen jako předposlední bod 7. nazvaný „Diskuse o záměru směny pozemků v
Nerudově ulici z důvodu zamýšlené výstavby prodejny Penny Market“. Již podruhé to zdánlivě vypadá, jako že půjde o
diskusi k nějaké okrajové záležitosti. Opak
je však pravdou. Jde o věc, která může zásadně změnit město v mnohých aspektech,
a ovlivnit tak život mnoha dalších generací. Považuji proto za alarmující takovýmto
způsobem veřejně projednávat tak závažnou
záležitost, jakým je záměr realizace supermarketu v centru města. Úvaha o tom, zda je
to záměr či neprofesionalita, není předmě-

3. schůze – 29. ledna 2015
RM
◘ schválila protokoly o otevírání obálek a
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Restaurátorská oprava sloupu
se sochou Panny Marie Immaculaty s doprovodnými sochami světců na Masarykově
náměstí ve Starém Plzenci a souhlasila na
doporučení hodnotící komise, s uzavřením
smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 zveřejněné výzvy k podání nabídky s vybraným
uchazečem Jan Vích akademický sochař;
◘ schválila protokol o otevírání obálek a
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hrad Radyně, Statické zajištění – úprava klenby okenního otvoru v severní
stěně paláce“ a souhlasila na doporučení
hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o
dílo ve znění přílohy č. 4 zveřejněné výzvy
k podání nabídky s vybraným uchazečem –
společností Pegisan s.r.o. Plzeň;
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pokračování ze str. 3
nesystémovým řešením.
Asi málokdo si dovede představit ještě větší dopravní zatížení náměstí než je
dnes, zejména vlivem kamionové dopravy
do firmy Katalog ve Šťáhlavech. Zajíždění návštěvníků supermarketu na přilehlá
parkoviště (předpoklad sdělený zástupcem
Penny je 1 auto za minutu) a nákladních vozidel zásobujících supermarket by učinila z
centra Starého Plzence z hlediska dopravy
i po stránce exhalací výfukových plynů nebezpečnou zónu. Extrémní nebezpečí úrazu
by hrozilo zejména žákům školy, která stojí
v bezprostřední blízkosti uvažovaných parkovišť. Již dnes žádný ze 4 přechodů pro
chodce nelze bezpečně přejít s tím, že budu
spoléhat, že řidiči (zvláště kamionů) naplní
svoji povinnost dát přednost přecházejícím.
O to více je to nebezpečné pro děti, které
ještě naivně důvěřují (někdy až příliš) tomu,
že se pravidla dodržují. Zde by se měla vyjádřit škola a zvážit, zda je přednější loajalita ke svému zřizovateli (myslím tím město

zastoupené Radou) nebo bezpečnost svěřených dětí. Pokud učitel upřednostňuje první
variantu, pak se vůbec neměl stát učitelem.
Takovému učiteli by rodiče neměli dítě nikdy svěřit.
Podíváme-li se do historie, náměstí od samého počátku tvořila křižovatka cest. Tehdy
to bylo logické, jelikož tato křižovatka měla
velký význam pro život města, obchod a
prestiž. Našim předkům to nemějme za zlé,
jelikož tehdy nemohli ani tušit, co nahradí
v budoucnu jejich dopravní prostředky. Bohužel, dnes máme v centru města spíše než
náměstí extrémně frekventovanou křižovatku. Na co se asi budou příští generace ptát?
Co jsme udělali pro zklidnění křižovatky a
centra města. Pokud připustíme realizaci supermarketu, budou právě nám přičítat vylidněné pusté „někdejší náměstí“, torzo kdysi
obchodně živé a do náměstí ústící Smetanovy ulice a nesnesitelnou křižovatku obtěžující celé město.
Byl bych rád, kdyby se zde k záměru vyjádřili také zástupci stavební komise, kultur-

ní a školské komise a komise strategického
rozvoje a prezentace památek. S ohledem
na závažnost věci se touto problematikou na
svých schůzích zcela jistě zabývali.
Jistě jsem v omezeném prostoru pro mé
stručné vyjádření nepostihl veškerá negativa
pro město, která může výstavba supermarketu vyvolat. Uvedené možné dopady však
stačí na to, abych se jednoznačně postavil
proti jakémukoliv záměru na směnu pozemků umožňující výstavbu supermarketu,
zvláště na nyní uvažovaném místě. Apeluji proto na všechny ostatní zastupitele, aby
přistoupili k rozhodování v dané věci co
nejzodpovědněji. Nechci, aby příští generace občanů a zastupitelů se o nás vyjadřovaly
jako o zastupitelích, kteří pohřbili na dlouhé
roky zdravý rozvoj města Starého Plzence,
a to populisticky pouze za o několik haléřů
levnější rohlík.
Ing. Pavel Císař,
člen zastupitelstva města

Co na to pan Neruda,
aneb kam s ním?

Pozemek je na kraji obydlené části, nikoho
tu nebude dvůr obtěžovat. Problém s tím,
jak se ke dvoru dostat bravurně vyřešíme
novou cestou. Je tu stejně potřeba, protože
stará nestojí za nic. Jak donutíte lidi, jedoucí z Výrovny dojet k závorám, mně v celku
není jasné, stejně jako nechápu, jak donutit
k této cestě lidi ze Sedlce. Možná to uvede
na správnou cestu několik jednosměrek.
Zkušenost tu je ze Štěnovické ulice.
Ale dost legrace. Město Starý Plzenec
vyprodukovalo v roce 2012 1073 tun odpadu, v roce 2013 již 1983tun, rok 2014
nemám zatím k dispozici, proto budu pracovat s rokem 2013.1983 tun, to je 198 300
kg. Co si za tím představit? Třeba to, že
průměrný návštěvník sběrného dvora přiveze 30 kg odpadu na jednu návštěvu. Po
jednom otevření sběrného dvora se podle
potřeby vyváží 6 až 7 kontejnerů odpadu,
to je cca 60 kontejnerů za měsíc. Čísílka,
čísílka no a co? To je jednoduché. Je to šest
kontejnerů, ale taky čtrnáct nebo šestnáct
nákladních aut během dalšího dne. Ne to
není chyba, první a poslední auto odjíždí
většinou prázdné. To taky není tak hrozné.
Co mně vadí? Množství odpadu se dá taky
vzít jako cca 6610 osobních aut ročně tam,
ale také zpátky. Spíš to ale bude o málo
víc, protože lidé jezdí i s podstatně menším
množstvím. Nebo také pouhých 1400 nákladních aut ročně jen pro obsluhu. Když si
uvědomíte objem dopravy, zamrazí Vám v
zádech. Určitě nepojedou jen po nové cestě, pojedou tak, jak je to pro ně výhodné.
Ten kdo nebydlel v prašné ulici, neuvěří, že
to může někomu vadit. Dobře a co s tím?
Dotace na cestě, všechno schváleno? Je to
jednoduché. Přemýšlet. Proč budu stěhovat
něco, co mně ve své podstatě nepřekáží a

slouží to ke spokojenosti? Není jednodušší a hlavně levnější upravit stávající místo, které je u hlavní silnice, provoz dvora
tu nikdo nepozná. Konec konců za pěkně
upraveným plotem může být cokoli. Nebo
jiná možnost, dvůr přestěhovat do podobné
lokality u hlavní silnice a necpat se sním
do problémových míst jako je Skanska.
Bohužel, možnost nestěhovat je dnes asi již
neuskutečnitelná. Dotace je odsouhlasená,
projekt zpracován. Nejhorší by bylo začít
se dohadovat, kdo za co může. Pro přestěhování sběrného dvora hlasovali asi všichni zastupitelé v předchozím zastupitelstvu
a to napříč politickým spektrem. Dobře,
stala se chyba. Teď je nutné zaměřit se na
to, aby dopady na okolí byly co nejmenší.
Tolik tedy moje zamyšlení. Pokud jste
došli až sem, děkuji. A poučení z krizového
vývoje? Ptát se, ptát se a zase se ptát. Kde?
Co takhle zastupitelstvo? To by mohlo být
to správné místo. Dal si hlas, tak si hlídej,
jak je s ním nakládáno. Pak možná bude
platit, že zastupitel znamená zastupovat.
Ten koho mám zastupovat, musí vědět,
co se děje. To je možná zásadní problém.
Výměna informací mezi občany a obcí.
Dvě stránky v Radyňských listech , kde je
informace podána stylem odvolávám , co
jsem odvolal a schvaluji, co jsem schválil
(zápis z jednání rady nebo zastupitelstva v
dnešní podobě),moc informací neposkytne. Účastnit se života obce není jen právo, ale mnohdy nutnost a povinnost. Volič
nemá nic společného s domácím zvířetem.
Nesmí být ale ani považován za přítěž potřebnou jednou za čtyři roky k zisku hlasů!

Jako občan Starého Plzence jsem se po
letech rozpomněl na svoje právo zúčastnit
se života obce a vyrazil jsem na zastupitelstvo. Proč ne, na pořadu je téma, které
mne zajímá. Střed města je střed města a
není špatné vědět, jak bude řešený. První
co mne překvapilo, byl děs v očích některých zastupitelů, když viděli bohatou účast
občanů. Je to nezvyklé. Plná obřadní síň,
jindy probíhá zastupitelstvo v podstatně
komornějším duchu. Pokud si někteří zastupitelé uvědomili, že zastupitel je od
slova zastupovat a ne od slovního spojení
plnit si ambice, nedivím se zděšení. Jak je
dobrým zvykem, nejdůležitější bod přišel
na řadu na konec. Až po té, co jsme se seznámili s tím, jak krásně může naše město
vypadat. Nakonec co, nakupovat se někde
musí a občan si to žádá. Místo pro „nákupák“ není dvakrát šťastně vybrané, ale vše
má svoje pro a proti. Jak to nakonec bude,
uvidíme.
Pak mně ale začala vrtat v hlavě myšlenka, proč se má stěhovat sběrný dvůr? Člověk neví, ptát se nechce…Ale tady je na
místě se zeptat: Ví někdo, co sběrný dvůr
obnáší?
Nový dvůr bude na úrovni. Město ho
postaví lepší, modernější a přístupnější
všem, s evidencí, prostě samá pozitiva.
Paráda. Ale opět chyba. Koupili jsme pozemek a co teď s ním. Je pravda, že cena
byla výhodná. Pozice není špatná. V plánu
města je pozemek veden jako průmyslový. Proč by tam nemohl být sběrný dvůr?
V čem je problém? Na první pohled v ničem, na druhý to není už tak jednoznačné.
Podíváme se na polohu pozemku v mapě.

Jiří Böhm alias Tabak63
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Jak můj manžel
na jednání zastupitelstva přišel
I když v Plzenci bydlíme jen necelých
devět let, byli jsme oba různými uskupeními několikrát dotazováni, zda nechceme
kandidovat do místního zastupitelstva.
Odpověď byla vždy jednoznačná, „Děkujeme pěkně, ale máme jiné, pro nás důležitější a příjemnější věci na práci.“
Ve chvíli, kdy se k nám donesla zákulisní informace o schvalování výstavby
Penny Marketu, se však můj manžel rozhodl začít jednat. Důvodem není ani tak
plánovaný projekt (byť na něm ani jeden z
nás neshledává nic přínosného pro město),
jako spíše způsob, jakým se u nás přistupuje k tak závažným záležitostem.
O samotné problematice výstavby už
bylo a pravděpodobně ještě bude napsáno
mnoho. Strategie založená na hesle „utaj,
co můžeš, a co nelze utajit zkresli tak, aby
výsledek vyzněl ve tvůj prospěch“ musí
být v demokratické společnosti opakovaně

Vážení občané Starého Plzence
– Malé Strany,
Na podzim roku 2014 byla dokončena
na Malé Straně stavba nové splaškové kanalizační sítě. V lednu 2015 bylo na tuto
novou kanalizační splaškovou síť vydáno
MMP předčasné užívání, které již nabylo
právní moci. Na základě tohoto je možno
se nyní napojit na novou stokovou síť novými kanalizačními splaškovými přípojkami.
Jelikož se jedná pouze o splaškovou kanalizaci, není možno napojení dešťových
vod do této kanalizace. Likvidaci dešťových vod je nutno dále řešit na svém pozemku. Výjimku tvoří pouze Komenského
ulice, kde je nově položena i dešťová kanalizace, na kterou je možno se dešťovými
vodami napojit. Je samozřejmé, že na tuto
dešťovou kanalizaci se nesmí napojovat
splaškové odpady!
Připojení je možné až po vydání Územního souhlasu zdejším stavebním úřadem
ve Starém Plzenci a po splnění podmínek
provozovatele – Vodárny Plzeň a.s. Přesný
postup je popsán v následující části tohoto
článku.
Žádost o zřízení přípojky
1. Zákazník požádá o připojení na vodovodní nebo kanalizační síť pro veřejnou
potřebu. Veškeré žádosti podává zákazník
pracovníkovi Zákaznického centra společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
2. Zákazník obdrží formulář „Žádost o
vodovodní přípojku“ nebo „Žádost o kanalizační přípojku“ a je požádán o jeho vyplnění. Je nutné, aby již v tomto okamžiku
bylo dobře a přehledně identifikováno místo stavby pro další šetření (nejlépe situace
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zpochybňována.
A tak se manžel v lednu sebral a vyrazil. Když mi po několika hodinách přišla
zpráva, že je jednání stále v plném proudu
a konec v nedohlednu, nebyla jsem zrovna
nadšena a přišlo mi, že jen zbytečně plýtvá
časem.
Když pak vyprávěl o průběhu jednání,
o celé řadě dalších občanů, které plánovaná výstavba taktéž přiměla k účasti a o
jejich věcných a logických argumentech,
pochopila jsem, že přítomnost veřejnosti
na jednáních o věcech veřejných má velký
smysl.
Od té chvíle věnoval manžel desítky
hodin svého času studiu podkladů, zákonů, vyhlášek i usnesení Rady města,
tvorbě informačních webových stránek i
podnětným diskuzím. Na únorové jednání
zastupitelů šel připraven.
Už sama účast veřejnosti hovoří o tom,
jak důležité je projednávané téma pro občany města. Více než padesát občanů se

přišlo pokusit předložit sedmnácti zastupitelům své pádné důvody (podložené řadou
smysluplných argumentů) pro nesouhlas s
výstavbou. Zastupitelé je však nevzali na
vědomí a kromě členů Sdružení pro Starý
Plzenec a Sedlec pana Ereta, Císaře, Kopřivy a paní Císařové, hlasovali proti už
jen paní Levá, pan Sutnar a paní Lencová
(před jejíž odvahou hlasovat v rozporu s
doporučením upřímně smekám).
Zdá se tedy, že o směně pozemků je
spíše rozhodnuto. Až jednou půjdu s dětmi
na procházku do centra Staré Plzně a místo zeleně (které tam podle původní vize
města mělo výrazně přibýt) budu narážet
do nákupních košíků a čichat výpary z
automobilů, budu si moci s klidným svědomým říci, že náš tatínek pro příjemnější
prostředí našich dětí a zmaření jednoho
bezduchého podnikatelského vrtochu udělal maximum.
Lenka Šimánová

1:2000 s vyznačením objektu). Při této návštěvě podepíše majitel připojované nemovitosti „Smlouvu o podmínkách přípravy a
realizace přípojky“.
3. VODÁRNA PLZEŇ a.s. zajistí zpracování „Blanketu o sdělení vodovodních
nebo kanalizačních údajů“ jako podklad
pro projektanta ke zpracování projektu přípojky.
4. Po zpracování Blanketu je zákazník
pracovníkem zákaznického centra vyzván
k jeho vyzvednutí. Blanket je zákazníkovi
předán po uhrazení poplatku (dle platného
ceníku služeb). Zákazník si může vyzvednout Blanket osobně, případně mu může
být, společně s daňovým dokladem, zaslán
Českou poštou.
5. Zákazník převezme blanket včetně
žádosti a zajistí si zpracování projektové
dokumentace přípojky. Zpracovaný projekt
předá zákazník k vyjádření do Zákaznického centra.
6. Pokud projekt obsahuje veškeré náležitosti, VODÁRNA PLZEŇ a.s. se do
30 dnů k předloženému projektu přípojky
vyjádří.
7. Vyjádření obdrží zákazník prostřednictvím České pošty, případně si jej vyzvedne osobně. Je-li vyjádření kladné,
požádá o vydání územního souhlasu nebo
stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu.
8. Po vydání územního souhlasu nebo
stavebního povolení předá zákazník v
Zákaznickém centru: projekt přípojky, originál žádosti o vodovodní nebo
kanalizační přípojku, kopii vodovodního nebo kanalizačního blanketu, kopii
technického vyjádření, kopii územního

souhlasu nebo stavebního povolení. Pracovník ZC uzavře se zákazníkem kupní
smlouvu na dodávku vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu. Aktualizace stávající
kupní smlouvy na odběr vody z vodovodu
- rozšíření o vypouštění odpadních vod do
kanalizace se provádí současně s rozhodnutím o předčasném užívání stavby kanalizace (návrh smlouvy zasílá VODÁRNA
PLZEŇ a.s.).
Zákazník obdrží kontakt na příslušný
provoz, se kterým si dohodne termín realizace nebo kontroly přípojky (pro kontrolu
musí mít VODÁRNA PLZEŇ a.s. k dispozici alespoň projekt přípojky s vyjádřením).
9. Příslušný provoz, který přípojku realizuje nebo kontroluje, potvrdí správnost a
úplnost stavby přípojky na protokolu, který
je potvrzen zákazníkem. Zákaznický útvar
VODÁRNY PLZEŇ a.s. zajistí aktivaci
fakturace vodného, popř. stočného v Zákaznickém informačním systému. Projekt
je uložen v archivu provozovatele.
Kontakt: Zákaznické centrum
VODÁRNY PLZEŇ a.s.,
Malostranská 2, Plzeň, tel. 377 413 222
Město Starý Plzenec tímto žádá všechny
občany „ Malé strany“, kde je provedena
kanalizační splašková síť, aby se do této
sítě napojily. Napojení je nutno provést
nejpozději do konce října 2015, aby bylo
možno zrušit stávající volné výpusti, které nyní odvádějí splaškovou vodu do řeky.
Volné výpusti budou rušeny k 12/2015, pak
již nesmí být používány.
Petr Křížek, Stavební technik města.
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Dobrý den,
jmenuji se Karel Krupička a v Plzenci
pod Výrovnou bydlím s rodinou již čtrnáctý rok. Mí předkové však již od 30. let měli
(a mají) několik chat u Jezu, kde jsme trávili každý víkend a prázdniny, a tak jsem
již od dětství úzce spjatý se Sedlcem a Plzencem.
Dále bych rád uvedl, že od dob, co jsem
se stal občanem Plzence pravidelně navštěvuji zasedání zastupitelstva a sleduji www
stránky. Na zasedání jsem velmi často jediný, nebo jeden z 3-5 občanů.
Musím se přiznat, že jsem v minulém
volebním období Radě a zastupitelstvu
docela fandil. Přes všechny diskuse a rozpory, ZM pod vedením paní starostky Bc.
Dolákové udělalo viditelný kus práce. Za
všechny bych uvedl rekonstrukci Radyňské ulice. Skvělé, děkujeme!
Minulá zastupitelstva v diskusi většinou
hledala důvody PROČ TO NEJDE. A najednou TO ŠLO. Také otevřenost a komunikace s občany se zlepšila.
Akce PENNY však znamenala zásadní
obrat ve stylu jednání a práce našich zastupitelů.
Pozdní zveřejňování dokumentů, nejasné informace směrem k občanům, ukrytý
název podstaty problému pod „směnu pozemků“ ... to vše mne nemile překvapilo.
Samotná schůze ZM v pondělí 9.2.2015
pak byl pro mne takřka šok. Po dobu více
jak čtyř hodin zastupitelé (RM v jedné ná-

Z historické 100 let staré
Základní školy žák zírá,
jak se v centru 1035 starého města nové
parkoviště s montovanou halou rozprostírá
Tak by mohla začínat v budoucnu “nová
oslavná báseň“ o Starém Plzenci, pokud
většina zastupitelů města nepřehodnotí
své rozhodnutí z projednávání posledního
“nočního“ bodu jednání Zastupitelstva v
pondělí 9.2.2015 - schválení záměru směny pozemků pro nové obchodní středisko
(dále OS) Penny market. Je velmi správné,
že jednotlivá vyjádření v diskusi zastupitelů i občanů Plzence byla nahrána nejen
rozhlasem a televizí, ale i zastupitelem. K
danému jednání se totiž někteří zastupitelé
připravovali již více než 3/4 roku (to jest
tak 4 měsíce před volbami) a postupně si s
panem T. (vlastníkem obchodního střediska Radyně) a se „zástupcem“ Penny, připravovali v „prosazující skupině“ půdu pro
akci směny pozemků a to původně hned na
prvním novém a nepolíbeném zastupitelstvu, kde však správně v té době neinformovaní zastupitelé požadovali tento bod
neprojednávat.
V pondělí 9.2.2015 při opětném projednávání tohoto bodu jsem jednoznačně
vnímal, že paní starostka chovala ne jako

zorové linii se zástupci PENNY) mohli slyšet názory a především otázky asi cca. 60
(sic!) přítomných občanů. Až na jednu či
dvě výjimky se občané neztotožnili s názorem, že současný návrh výstavby PENNY
v tomto místě je vhodný. Přítomní architekti (předkládající Studie vize města) rovněž
zpochybnili navržený koncept. Občané se
především obávali bezpečnosti vzhledem
k dopravnímu napojení přímo proti škole.
Nehledě na narušení historického centra a
podstatné pochybnosti v projektu. Zazněly námitky na závažná pochybení v předkládaném návrhu řešení a to zjevně z úst
odborníků mezi občany. Zastupitelé byli
upozorňováni, že po směně pozemků již
nebudou schopni dostatečně ovlivnit chování investora. Přitom zástupce investora
opakovaně odpovídal, že nejsou připraveni
dělat jakékoli změny v projektu, a to jak
směrem k vyšší bezpečnosti, tak vhodnějšímu architektonickému řešení. RM a
podporovatelé v zastupitelstvu opakovaně
tvrdili, že je to správné řešení, nicméně
bez věcných odpovědí na závažné otázky
občanů. Dokonce veřejně zpochybnili podnikatelské možnosti, schopnosti a případnou budoucnost současného nájemce „žluťáku“. Nakonec sami někteří zastupitelé
dali verbálně najevo, že jim to také není
úplně jasné. V tu chvíli kolem 23 hodiny
(!) všichni v sále očekávali, že se návrh neschválí, nebo alespoň odloží ...
Výsledek hlasování byl však šokem ...

Až na opozici a několik zastupitelů byl
NÁVRH SCHVÁLEN.
Nepřál bych nikomu slyšet, to co říkali
odcházející občané. Citovat lze jen: „Zbytečná námaha, ostuda, ztráta času, hamba,
neuvěřitelné, arogance moci, vůbec je nezajímá, co si myslíme a říkáme ...již nikdy
nepůjdu“.
Jestli ZM chtělo dosáhnout schválení
PENNY a zároveň zajištění klidu pro další (utajenou) práci bez účasti na jednáních
ZM a opravdové spolupráce s občany, dosáhlo hat-triku. Ano,tři góly jednou ranou.
Resumé:
Za sebe slibuji, že o to více budu chodit
na jednání ZM, budu se ptát a upozorňovat.
A věřím, že Ti, co řekli „již nikdy více“,
přijdou ještě alespoň 2x :
1) Na březnové zastupitelstvo, kde se
bude dál jednat o PENNY a detailní podobě smlouvy o převodu pozemků.
2) K příštím volbám ...

starostka, ale projevila se její zažitá praxe v realitách, chovala se jako pracovnice
realitní kanceláře prosazující zájmy pana
T. a zájmy „zástupce“ Penny. Když se nějaký občan Plzence vyjádřil, hned si paní
starostka brala mikrofon a okamžitě reagovala a diskusi “projasňovala“. Paní starostka upozorňovala, že pan T. budovu zbourá, neřekla však občanům, proč pan T. by
zboural z celkové budovy svou část a vlastník druhé části svou část bourat nemusí.
„Zástupce“ Penny občany upozornil, že
když na zbouraném místě nevyroste Penny
market, tak tam může vzniknout i něco s
ještě větším provozem, neřekl však co.
Je na místě se určitě zamyslet nad tím,
proč takový tlak a takový spěch ve schvalování, když proluka ve Smetanově ulici je
již 25 let zcela nevyužita, přičemž je již archeologicky prozkoumána a srovnána. Co
se týká směny pozemků u Radyňské ulice,
určitě by nějaký odborník na nemovitosti
uměl zhruba odhadnout výši připravované transakce mezi panem T. a společností
Penny, aby bylo jasné o co tu asi tak jde.
Jedná se o transakci za 0 Kč ?, nebo za
32.000.000, Kč?, nebo někde na polovině,
či jinde? Určitě to nebude nepodstatná informace.

Jaké jsou některé argumenty proti záměru „prosazující skupiny“ hodlající zbourat
část OS Radyně, a po vybagrování pro parkoviště a montovanou halu tam daný záměr
vystavět?
Proti záměru hovoří argumenty:
- typ obchodního střediska bude narušovat svým vzhledem centrum 1035 starého
města
- zásobování nákladními auty z Radyňské ulice a automobily nakupujících zvýší
před Základní školou dopravní nebezpečnost, hluk a exhalace
- nové obchodní středisko s parkovištěm
nemůže být postaveno za 4 měsíce od začátku bourání části původního OS (jak to
tvrdí “prosazující skupina“). Pan T. hodlá
zbourat jen tu část OS, kterou prý obdržel
jako přívažek v rámci velké privatizace.
Druhá část, kterou vlastní jiný vlastník, prý
bourána nebude. Dle mého názoru je celá
konstrukce OS Radyně odolnější, než bude
konstrukce nové montované haly.
- OS Radyně není třeba bourat, lze
zmodernizovat opláštění a zastřešení a tím
mnohem zlepšit vzhled
- bourání konstrukce OS Radyně určitě
nebude tak jednoduché a rychlé
pokračování na str. 7

Protože tady nešlo jen o PENNY ... čert
to vem (ať už stojí kdekoli), ale o ztrátu důvěry občanů.
S úctou (nyní smutný, ale věčný optimista),
Karel Krupička, Ing. PhD.
PS: Stejný text dávám na FCBK a pokusím se o uveřejnění v příštím výtisku Radyňských listů.
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pokračování ze str. 6
- v podobných budovách postavených v
té době jako je postaveno OS Radyně se při
výstavbě používaly i azbestové materiály, a
pokud by i zde byl použit někde azbest, tak
na jeho odstraňování jsou zvláštní ekology schválené náročné postupy, zabraňující
únik částeček azbestu do ovzduší
- dle projektu pro zahloubené parkoviště
a rozmístění haly Penny market pod původní úroveň OS Radyně bude určitě nutné
vybagrovat zeminu a odvést ji nákladními
auty. To také vyvolá hluk a exhalace před
ZŠ a nebude to trvat jeden den
- bude se jednat o bagrování blízko his-

torického centra města, kde mohou být odkryty archeologické nálezy, pak by nepochybně byl zahájen archeologický výzkum
a staveniště zakonzervováno na určitou
dobu.
Toto jsou některé z argumentů a jistě i
další občané předloží další argumenty proti
snahám „prosazující skupiny“. Nyní musíme zrychleným postupem co nejvíce zkrátit
¾ roční náskok této “prosazující skupiny“,
sestavit Petici proti směně pozemků, bourání části OS Radyně a výstavbě obchodního střediska u základní školy a u centra
města. Petice podepsaná občany by měla
sloužit zastupitelům, aby znali opravdové

argumenty a reálné zájmy občanů.
Když kdysi předci starousedlíků postavili před 100 lety Základní školu ve středu města, která se nyní nachází u rušných
křižovatek, tak si určitě nepředstavovali, že
jejich pravnoučata by se měla připravovat
na život a vzdělávat se v prostředí, kde ještě
v roce 2015 bude někdo chtít budovat své
osobní záměry tak, že se tím zároveň bude
zvyšovat dopravní nebezpečnost, hluk a
exhalace v okolí Základní školy a zkreslovat vzhled centra 1035 starého města.
Vít Soušek

Nesouhlasné stanovisko
zastupitelů a členů KSČM k
otázce stavby Penny marketu v
historickém centru
Starého Plzence

S přáním hezkého dne bych Vás chtěl
oslovit ohledně výstavby Penny marketu.
Na diskuzním fóru města toho již bylo napsáno hodně a vřele všem doporučuji, aby
si tuto diskuzi přečetli. Mezi argumenty
zastánců výstavby patří zlepšení dopravní
bezpečnosti, možný night club nebo autosalon, argument zbourání nebo prodeje objektu, energetická náročnost budovy, atp.
Jak zastupitelé mohou vědět, že se zlepší
dopravní bezpečnost? Tím, že se do dané
lokality přivede mnohem více aut? Je totiž
nutné do tohoto množství zahrnout i auta,
která budou jezdit do nově budovaného
sběrného dvora. Nárůst dopravy kolem
školy se tedy zněkolikanásobí. Co hluk
projíždějících aut? Přispívá k soustředění žáků ve škole? Dalším argumentem je
změna využití objektu, město jako vlastník
okolních pozemků vždy bude účastníkem
územního a stavebního řízení a to jak v případě změny využití objektu, tak i v případě nové stavby. A v tomto případě vlastní
i pozemky potřebné pro realizaci záměru
a díky tomu si může diktovat podmínky,
na které investor musí přistoupit, pokud
chce záměr realizovat. Není naopak větší
hrozbou to, že Penny odejde z ČR a prodá
budovu? Objekt bude mít svůj vlastní vjezd
a nikdo už se města ptát nebude. Pokud
chce soukromá osoba prodat svůj majetek

případně jej zdemolovat, má na to právo.
Ale doopravdy jej zdemoluje bez jasné vidiny toho, co bude dál? Bude platit daň z
pozemku a nebude z něj mít žádný zisk?
Sám majitel řekl, že se objekt snaží pouze prodat, demolici plánuje Penny market,
pokud získá patřičná povolení k nové stavbě. A energetická náročnost budovy? Není
tohle věcí majitele, zda vymění obvodový
plášť či jinak zateplí budovu, proč je část
budovy (patřící firmě Abstrakt) vyhovující a část ne? Každopádně si myslím, že
tohle nemá řešit zastupitel při svém rozhodování. Zastupitel by měl jednat v zájmu
obce a občanů, kteří ho volili. Je v zájmu
obce a občanů města zvýšení dopravní zátěže, hluku a emisí před školou? Je v zájmu obce a občanů města stavba, která je
v přímém rozporu s dokumentem, který si
město nechalo vypracovat a který schválilo jako strategický dokument („Vize města
Starý Plzenec a Sedlec“)? Mají zastupitelé
právo upřednostňovat ekonomický zájem
soukromé osoby před zájmy města? Kdo
na poslední otázky odpověděl „NE“ a má
chuť se aktivně podílet na přípravě referenda, prosím, kontaktujte mě na NePenny@
seznam.cz. Posilujeme tým a každá ruka se
hodí.
S přáním krásného a snad slunného dne
Ing. Jan Kotora

dání děje – takže překrucování jmen osob a
jejich vyjádření je podle ní asi normální…
Že by to byl důvod, proč natáčení jednání na kameru ze strany občanů způsobilo
takový rozruch v radě města? A 20. února
stále ještě není na stránkách města zápis z
jednání ze dne 9.2. – to má být ta včasná
informovanost?
A z údivu jsem v podstatě nevycházel
po celý program. Například bod 4 - předfinancování projektu Konsolidace IT a
nové služby TC Starý Plzenec. Rozhodně
potřebná věc. To je bez diskuse. Ale to, že
zastupitelé rozhodovali dle mlhavé úvodní
studie, která je tak tajná, že na každou kopii je potřeba se ptát zpracovatele? A projekt ještě nikdo z radnice neviděl? Nikdo

ho za město neřídí? Nikdo z vedení neví,
co vlastně dodavatelská firma dodá a proč?
No, zajímavé, jak vedení města kontroluje
své výdaje… A opozice musí do usnesení
prosazovat, že by to měl alespoň koordinovat někdo z radnice…
A bod 5 – dotace na „Centrum služeb
pro turisty u hradu Radyně“? Úmysl rozhodně dobrý, umožnil by v podstatě celoroční návštěvu hradu za rozumného počasí.
A lidí tam o víkendech i v zimě chodí dost
– byli jsme se tam také o víkendu projít s
dětmi. Ale… Z přednesených podkladů to
vypadalo, že by si centrum na sebe mělo
vydělat - vzal jsem si tužku a papír a zjistil jsem, že autor podkladů počítal s tím,
pokračování na str. 8

Toto stanovisko vychází z jednání poslední členské schůze, kde bylo téma prodeje a směny pozemků města diskutováno.
Naši členové a zastupitelé za KSČM nesouhlasí s prodejem a směnou městských
pozemků a tím i podporou prodeje nákupního centra Radyně firmě, která stávající
budovu zamýšlí zbourat.
Nechceme Penny v této části historického středu města.
Nechceme připravit občany o jedinečné
prostředí bowling klubu, které umožňuje
sportovní vyžití a setkávání větších skupin lidí. Kulturní a nekuřácké prostředí je
vhodné i pro rodiny s dětmi.
Podporujeme argumenty architektů a
odborníků na dopravu. Žádáme město, aby
vešlo v jednání s dotčenou firmou ohledně
možné výstavby marketu v jiné lokalitě.
Připojíme se k petiční akci případně i k referendu k tomuto tématu.
Za výbor KSČM ve Starém Plzenci
Mgr. Ivana Levá a Josef Sutnar

Jednání jako v Kocourkově.
A nešlo by to jinak?
O kvalitě fungování některých samospráv jsem si nikdy nedělal velké iluze, ale
poslední jednání zastupitelstva mě asi sebralo i ten zbytek iluzí, co jsem ještě měl…
K zápisu usnesení z jednání zastupitelstva 15.12. jsem na podatelnu MěÚ podal
námitku, protože se domnívám, že bod týkající se Penny Marketu byl tehdy schválen v jiném znění. (A nejsem sám, kdo si
to myslí.) Tuto námitku ale vedení města
vůbec nepřiznalo a paní starostka konstatovala, že námitky nebyly. K námitce k
zápisu se později během diskuse vyjádřila,
že nemusí odpovídat tomu, co se na zase-
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že infocentrum potřebuje jen elektřinu
a vývoz jímky + minimální mzdu pro 2
pracovníky. Ale nějak se pozapomnělo na
vodu, úklid, topení (dřevo), náklady na
údržbu, odklízení sněhu v zimě, náklady na
rozvoj, IT, telefony a další a další.. A naopak do zisku se dalo vstupné, které se asi
výrazněji oproti současnému stavu nezvýší. A budka u vstupu do Radyně s prodejem vstupenek také prý zůstane. Takže mě
z toho vychází, že s infocentrem vznikne v
rozpočtu města nová položka, která bude z
rozpočtu dotována částkou někde mezi půl
až 1 milionem. Jak už jsem napsal, úmysl
dobrý. Ale neměli by lidé o věci rozhodující od začátku operovat s reálnými čísly?
Práce zastupitele rozhodně není jednoduchá. Pro jejich správné rozhodování je
nutné, aby dostávali úplné a pravdivé podklady. Ale je tomu opravdu tak? Jednání by
byla efektivnější, kdyby se na tomto bodě
podařilo zapracovat.
Následoval světlý bod programu –
představení VIZE města. Musím říci, že
si architekti dali opravdu práci a nastínili
představy změn, které by se asi líbily skoro
každému… Například podnětná myšlenka,
že náměstí má být náměstí a ne křižovatka.
Kupodivu prošlo i usnesení, že by se z
VIZE měl vypracovat dokument Strategický plán rozvoje města. Kteréžto usnesení

pak zastupitelé zabili usnesením u posledního bodu programu.
Posledním bodem byla totiž diskuse k
plánované výstavbě supermarketu. Tam
zazněly různé „perly“. Třeba projev ředitele školy, že není kompetentní vyjadřovat se
ke zhoršení již tak katastrofické dopravní
situace před školou. Vyjádření za kulturní
komisi, že ani nárůst dopravy už současnou
situaci nemůže zhoršit… Názor, že rodiče
dětí budou parkovat na novém parkovišti,
i když je dál od vchodu než stávající možnosti parkování – a mluvilo se i o zákazu
zastavení před školou…
(Nebylo by mnohem lepší dopravní situaci vylepšit nějak komplexně ke spokojenosti rodičů? Nad tím se nikdo nezamýšlel…)
Nepřátelský komentář k tomu, že si
někteří dělají poznámky – rada města
opravdu „ráda“ vidí zájem občanů o svoji práci… Případně komentář o hysterii na
facebooku – předpokládám, že se týkala fb
stránky Můj Plzenec, která se snaží informovat o kultuře a dění ve Starém Plzenci.
Po spoustě technických dotazů mě pak
pobavil hlas z publika, který se ptal, jak to
že občané o problematice vědí více než zastupitelé…
Zajímavý byl i příspěvek, proč se měly
anketní lístky vhazovat do schránky venku
před MěÚ, kde se v nich mohl každý volně

přehrabovat…
A jak je to s rozhodováním podle názorů
občanů? Z přítomných přibližně 80 občanů
města (počítáno bez zastupitelů a zaměstnanců MěÚ) se tak 60 osob vyjadřovalo
proti (kladné ohlasy mimo radu města bych
asi napočítal na prstech jedné ruky) a stejně zastupitelé nakonec odhlasovali záměr
směny… A to včetně těch, kteří se nedávno
dušovali, že by nerozhodli bez občanů a
bez referenda…
No a nakonec jsem si ještě v diskusi na
stránkách města přečetl, že původní usnesení bylo v rozporu se zákonem a byl tady
pokus zfalšovat zápis usnesení. Že by se z
toho už stávala tradice?
A jen tak pro zajímavost, v jedné brožuře spolufinancované Ministerstvem životního prostředí a týkající se výstavby supermarketů (http://ekobrana.cz/files/2011/09/
praktick__manu_l_web.pdf) jsem našel
krásný odstavec a stále častěji se mi připomíná:
Mějte stále na mysli výrok: „Zrada je
jen otázkou peněz“ (kardinál Richelieu), tj.
v mnoha případech jsou vykonavatelé státní správy či samosprávy pod finančním tlakem preferovat zájmy investora, byť přímé
důkazy o korupci většinou chybí

Dojednejte pro nás ty nejlepší
podmínky! A až budete mít
na stole posudky a stanoviska,
rozhodněte!

bude jednat. Nic víc a nic míň. A při těch
jednáních se možná dojde k tomu, že supermarket bude vypadat trošku jinak, třeba
bude mít i patro, možná bude vjezd k parkovišti o pár metrů dál. Ale o to teď přece
jde: dojednat pro lidi v našem městě to nejlepší co jen bude možné.
Nerozumím útokům v novinách, v regionální televizi, na radniční webové diskusi.
Cítím z toho, že je všechno špatně. Co se
udělalo, co se dělá a co se dělat bude. Že
by bylo nejlepší nedělat nic a žít z toho, co
tu máme. Ono je to vlastně nejlepší a my už
jsme si na to zvykli!
Že se se „Žluťákem“ něco v nejbližší
době stane, je jasné. Majitel se ho chce zbavit a má kupce asi za slušných podmínek.
Tak mu ho chce prodat. A nový vlastník
ho chce zbourat a na jeho místě postavit
nový obchod i s parkovištěm. V souladu s
platným územním plánem. Co tedy dělat?

Bojovat, že to nechceme a že by bylo nejlepší nařídit současnému majiteli „Žluťák“
nadále provozovat jako dosud. A rohlíky
aby měl delší a víc hranaté...
Ze všech supermarketů mám Penny
market nejmíň rád. Ale pokud ho tady postaví, budu do něho chodit nakupovat to, co
mi tam přijde výhodné. Pro uzeniny budu
dál chodit do řeznictví v dolní části náměstí
a k Vietnamcům v Máchově ulici, pro tvaroh i nadále zamířím do německé prodejny.
Na závěr bych rád popřál zastupitelům
a hlavně vedení města klidné dny při vyjednávání co nejlepším podmínek pro případnou stavbu supermarketu a hodně sil při
diskusích s odborníky o výhodnosti či nevýhodnosti stavby. A podle všech výsledků pak, prosím, rozhodněte vy Můj hlas k
tomu použijte!
Alois Žižka

ký rozhlas. Diskuse, které probíhaly před
jednáním ZM na sociálních sítích, byly
vedeny v duchu naprostého nesouhlasu a
obviňování města z neinformovanosti, mlžení, prosazování vlastních zájmů atd. Jednání velice podobné předvolební kampani
a vydávání plátku Dobrý soused v obdobném obsazení a stylu. Je zde vidět, jak je
snadné ovlivnit část veřejnosti, když přesvědčíte média a máte finanční prostředky

na vydávání tiskovin. Učebnicový příklad
je vysílání reportáže televizí ZAK po jednání ZM. Není zcela náhodou, že byl slyšet
pouze hlas odpůrců výstavby Penny marketu, a to téměř jako v kopii od těch, které
vídáte na fotografiích ve zmíněném plátku
Dobrý soused. V reportáži nezazněl jediný
hlas občanů se souhlasným stanoviskem,
přestože přítomni na jednání byli. Myslíte,
pokračování na str. 9

Je potřeba v našem městě stavět supermarket? Nesebere zákazníky malým obchodům? Je lokalita před školou vhodná
k tomu, abychom zde připustili další koncentraci dopravy? Nevím. Nejsem odborníkem na tyto oblasti a ani je neumím řešit.
Ale ve volbách jsem si vybral lidi, kteří to
udělají za mě. Kteří mým jménem osloví
architekty, dopravní specialisty, úředníky
a odborníky odevšad. A až se všechny ty
názory, stanoviska, přísliby a kdoví co ještě
položí na stůl, zasednou k nim a odhlasují
postavit či nepostavit Penny market. Zatím
přece radniční koalice - alespoň tak, jak já
to chápu - neodsouhlasila nic jiného, než
že se s uvedenými odborníky a specialisty

Vážení spoluobčané,
ožehavým tématem v poslední době je
plánovaná výstavba nového zděného PENNY marketu na místě současného nákupního centra (tzv. „Žluťáku“). Zdánlivě
jednoduchá záležitost se stává nepřekonatelným politickým problémem plným
osočování a obviňování vedení města. Na
jednání ZM dne 9.2.2015 bylo více jak 70
přítomných občanů, televize ZAK a Čes-

Jiří Šimána
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pokračování ze str. 8
že je to náhoda? Druhý den jsem byl osloven redaktorkou televize ZAK a požádán
o rozhovor, souhlasil jsem a zcela jasně
jsem sdělil důvody, proč ZM odsouhlasilo
záměr směny pozemků v souvislosti s plánovanou výstavbou Penny marketu. Nic z
toho ale odvysíláno nebylo a kameraman
ani nevěděl, kde je vlastně historické cen-

trum a kde má obchod stát. Vedení města
rozhodlo předběžně v uvedené záležitosti
tak, aby neodsoudilo občany tohoto města k tomu, že nebudou mít kam chodit nakupovat, jelikož je téměř nepochybné, že
vlastník pozemků a současného „Žluťáku“
nebude do tohoto již investovat a rozhodl
se ho prodat. Celá věc se nedá nazvat ničím jiným než vyprovokovaným divadlem

s cílem pošpinit vedení města místo koncepčního řešení této situace. Jednoznačně
odmítám jakýkoliv osobní prospěch, ale
hájím zájmy občanů, kteří nám dali hlas - v
tomto případě, aby nebyla místo „Žluťáku“
černá díra.

PENNY V NAŠEM MĚSTĚ?

návání usnesení na posledním zasedání Zastupitelstva rozhodla Rada města o zrušení
usnesení o záměru směnit pozemky s tím,
že věc se musí na novém Zastupitelstvu
projednat znovu. Vyloučeno není ani konání referenda na toto téma.
Odpůrci záměru směny pozemků, tedy i
možnosti mluvit do projektu PENNY, jsou
představitelé opozice v Zastupitelstvu tedy
zástupci Volby pro Starý Plzenec a Sedlec
a KSČM.
Já jako zastupitel a člen Rady města do
dalšího vývoje mluvit chci a proto jsem
hlasoval pro záměr směny pozemků. Nechci si dělat život jednodušší a říct si: Po
mě ať klidně přijde potopa. A vše odmítnout. Myslím, že stejný názor mají i moji
další kolegové, kteří hlasovali stejně jako
já. Jsme lidé, kteří mají svůj vlastní názor
a každý z nás, kteří hlasovali pro, si museli
projít svým „vnitřním bojem“. Nenechali
bychom se určitě nikým ovlivnit. Nemáme
to zapotřebí. Nehrajeme si na „velkou politiku“. Každý z nás má řádné zaměstnání
a odbornost a do komunální politiky jsme
šli proto, abychom pomáhali rozvoji města.
Možná děláme i chyby, jsme většinou noví
na svých místech. Ale kdo nic nedělá, nic
nezkazí. Neovlivní nás mnohdy ani hysterická a nenávistná kampaň organizovaná
na sociálních sítích, nebojíme se ani pranýřování a osobních útoků. Jsme „hrdi“ na to,
že nás jeden z příznivců opozice natáčí kamerou na veřejném zasedání při hlasování.
V celé diskuzi na posledním Zastupitelstvu jsem byl zklamán tím, jak byla celá
diskuze z části zpolitizována, plná osobních výpadů především vůči řídící schůze,
paní starostce. Jsem „doyen“ v RM, možná i v ZM, něco jsem již v životě zažil a
rovnou sděluji, že toto jednání považuji
přinejmenším za „velmi nefér“. Chápu občany, kteří přišli vyjádřit svůj názor proti
PENNY, že nebyli spokojeni s usnesením
Zastupitelstva. Prosím je však, aby i oni respektovali, že někdo může mít jiný názor.
Nejde o aroganci moci, jak jsem se někde
dočetl na internetových diskuzích, jde o
svobodné vyjádření odlišného názoru.
Nemíním komentovat zpravodajství regionální TV stanice ZAK z úterý 10. února, tam si asi každý nezaujatý člověk udělá
názor sám. V každém případě občané, kteří
měli možnost hovořit na zasedání Zastupi-

telstva v TV ZAK, byli výhradně zástupci
opozice. Následný den bylo do vysílání přilepeno, aby se neřeklo, vyjádření místostarosty a vyjádření po telefonu pana Hroudy.
V pátek dne 13. února natočil ZAK rozhovor s paní starostkou a jedním členem
RM a ve výsledné reportáži vysílané až 19.
února byl rozhovor se starostkou zásadně
sestříhán a rozhovor s členem Rady města
nebyl odvysílán vůbec. Hlavní slovo měl
opět zástupce opozice.
Usnesení Rady města z 18. 2. 2015 nám
v Zastupitelstvu otevírá prostor pro další
jednání v případu „PENNY“. Přejme si
konstruktivní přístup všech stran. Koalice
v Zastupitelstvu přijde s novým návrhem
záměru směny pozemků a návrhem, jak by
mohlo nové obchodní centrum vypadat a to
po pečlivé a věcné diskuzi s nezávislými
a obecně uznávanými odborníky. Budeme
diskutovat i o možnosti vyhlášení místního
referenda na toto téma.
Prosím všechny občany Starého Plzence
a Sedlce, aby se jednání zúčastnili a vyjádřili svůj názor.
Jan Meduna

Na našem diskuzním fóru na webových
stránkách města Starého Plzence bohužel
projevuje své názory málo občanů v poměru k počtu obyvatel města a diskuze se mi
zdá názorově příliš jednostranná. Z rozhovorů s občany samozřejmě vím, že názory
na řešení obchodního centra ve Starém Plzenci se různí. Troufám si říct, že v mém
okolí v Sedlci případná výstavba nákupního centra PENNY místo „Žluťáku“ nevadí.
Připouštím, že v jiné části města to může
být jiné.
Vše záměrně zjednodušuji, protože
všichni víme, že o tom, co na pozemku
soukromého vlastníka (na kterém dnes
náš „Žluťák“ stojí) vznikne, jestli nový
supermarket, zábavně-obchodní centrum,
autoservis nebo tržiště, bohužel nemůžeme
rozhodovat. Profesionálové z obchodních
řetězců všeho možného zaměření si jistě
najdou cestu, jak postavit jim vyhovující objekt v souladu s územním plánem a
platnými předpisy. Může se stát, že v našem městě již žádné nákupní středisko mít
nebudeme. Nedělejme si iluze, že majitel
stávajícího obchodního střediska bude nečinně přihlížet, jak hodnota jeho nemovitosti rok od roku klesá. Využije každé příležitosti, jak svůj majetek, dokud je ještě čas
a zájemci, co nejvýhodněji prodat.
Jedinou šancí, jak do toho mluvit bude,
pokud nás – naše město - budoucí investor
bude potřebovat k uskutečnění svého projektu např. tím, že bude chtít část našich
pozemků.
Z toho vycházela většina zastupitelů
na posledních veřejných zasedáních, kdy
schválila záměr směnit pozemky města
za pozemky soukromého majitele za podmínek, které měly být předloženy k další
diskuzi v zastupitelstvu. Tyto podmínky
měly zahrnout všechny odborné připomínky ohledně konečné podoby objektu prodejny, dopravní situace v blízkosti školy
na Radyňské ulici, architektonického řešení v souladu s VIZÍ města apod. Kdyby
požadované podmínky nebyly ze strany
investora (PENNY) splněny, tak by prostě směna pozemků nebyla a věci by se již
pravděpodobně dále pohybovaly „volným
pádem“, tzn. bez možnosti cokoli ze strany
města ovlivnit.
V důsledku formální chyby při projed-

Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

Žádáme přispěvatele Radyňských listů, aby z omezených
kapacitních důvodů a stále rostoucích nákladů na vydávání
uvedeného zpravodaje dodržovali stanovený rozsah příspěvků (cca 2000 znaků včetně mezer, tj. cca ½ str. A4).
Redakční rada RL
OZNÁMENÍ OBČANŮM
Český statistický úřad v Plzni oznámil,
že bude v roce 2015 provedeno výběrové
šetření o životních podmínkách domácností v ČR, které navazuje na předchozí
ročníky. Vlastní šetření proběhne od 21.
února 2015 do 15. května 2015. Pracovníci se budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením, která
ve spojení s občanským průkazem opravňují k provádění šetření, které jim vydá
Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ BŘEZEN 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
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 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
HRAD RADYNĚ - uzavřen
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA uzavřena
4. března 2015 (středa) – vernisáž
VÝTVARNÁ LABORATOŘ
- výtvarné práce žáků výtvarného
oboru ZUŠ Starý Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova
932
Čas: 17:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
a ZUŠ St. Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz, e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz, tel: 377
183 662
Výstava potrvá do 30. dubna 2014.
7. března 2015 (sobota)
ŠPEJBĹS HELPRS (AC/DC revival)
Místo: Music club, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h

18. března 2015 (středa)
Vítání jara
Pořadatel: Rodinné centrum Dráček
www.rcdracek.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).

21. března 2015 (sobota)
Oslava MDŽ
Místo: Lidový dům
Čas: 14:00 h– 17:00 h
Pořadatel: ČSŽ St. Plzenec

26. března 2015 (čtvrtek)
Nebe plné hvězd
soutěž mladých zpěváků
Místo: Lidový dům
Čas: 17:00 h
Pořadatel: CITY MUSIC - ROMAN AUDES

21. března 2015 (sobota)
Setkání Pepíků a Pepiček
Zábavný večer s hudbou a tancem
Místo: Lidový dům
Čas: 17:00 h– 00:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
21. března 2015 (sobota)
Maškarní plesík pro děti
Jízdy na Plzenecké železnici
Místo: areál Plzenecké železnice
Pořadatel: Pionýr St. Plzenec,
Plzenecká železnice
www.plzeneckazeleznice.cz

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

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

24. března 2015 (úterý)
IV. koncert 30.
sezóny KPH
Vivaldi: Čtyři roční
období
Komorní soubor
Dne 25. února 2015 uplynulo 20 let,
Atlantis Collegium
co
nás
navždy opustila naše milovaná maminka
Místo: obřadní síň
paní
Marie
Bezděková ze Starého Plzence.
radnice,
Za
tichou
vzpomínku děkuje syn Luděk
Masaryk. nám. 121,
s rodinou.
St. Plzenec
********************************
Čas: 18:00 h
Pořadatel:
Dne 3. března 2015 uplynul jeden rok,
K-Centrum,
co nás opustil manžel, tatínek a dědeček
městská knihovna
pan Josef Lindauer.
Kontakt:
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
info.plzenec@
********************************
staryplzenec.cz,
Kdo měl rád, nezapomene, kdo znal,
tel.: 377 183 662,
vzpomene… Dne 24. března uplyne první rok
377 183 659,
smutného výročí, kdy nás opustil
www.staryplzenec.cz
můj milovaný manžel
pan Jaroslav Kesl.
Na jeho velkou lásku a skromnost stále vzpomínají manželka, synové s rodinami a sestra s rodinou.
********************************
Dne 3. dubna 2015 by se dožil 83 let můj manžel,
otec a dědeček
pan Jiří Šimek.
Jeho srdíčko náhle utichlo 4. června 2010.
Stále vzpomínáme a prosíme všechny, kdo jste ho znali,
o tichou vzpomínku.
Děkuje manželka a děti s rodinami.
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A tak jsme 26. 1. konečně vyrazili. Letěli jsme samozřejmě první třídou a prožili
jsme i pár divokých turbulencí. Ještě, že
nás letušky zásobovaly bonbóny - proti zalehnutí uší.
Po tvrdém přistání jsme se vydali bílou
planinou k eskymácké vesnici ,,Ta Panga“.
Cesta byla plná nebezpečí, skákali jsme
z kry na kru, lovili jsme oštěpem ledního

medvěda a nakonec jsme si zahráli koulovanou. Když jsme konečně dorazili do
vesnice, čekalo nás vřelé přijetí. Společně
jsme seděli kolem ohně a poslouchali vyprávění lovce ,,Gugola“. Dozvěděli jsme
se vše o životě Eskymáků i o životě zvířat žijících v Grónsku. Ochutnali sušenou
rybu a maso Karibu, proháněli se na kánoi
a soutěžili v místním rybolovu. Bylo to super. Ani se nám nechtělo zpátky.
Po příletu jsme dlouho vzpomínali. 4.
2. jsme barvami namalovali do sněhu fotografie z naší cesty. Škoda, že tady nemrzne
jako v Grónsku a naše fotografie se roztekly. Ještě že si to všechno pamatujeme.
Děkujeme všem maminkám za urostlé
ryby a všem tatínkům za úžasné rybářské
pruty!
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová a
Drahoslava Krupařová

narazila na nejlepší německou hráčku celého turnaje. Tereza dostala výprask, ale
ukázala, že tenis hrát umí. Pak už porážela
jednu soupeřku za druhou, probojovala se
do semifinále. V souboji o finále po dvouhodinovém boji nešťastně prohrála s ambiciózní Rakušankou. V tenisovém turnaji
skončila na 3. místě.
V neděli ji čekal dvoukolový obří slalom v lyžařském středisku Mitterdorf. Tereza zde potvrdila roli favoritky a v obou
kolech zajela absolutně nejrychlejší časy.
Součtem obou umístění se stala nejmladší,
ale zaslouženou mezinárodní mistryní Bavorska. Dokázala, že oba sporty, kterým se
vrcholově věnuje, má nesmírně vyrovnané
a jde správnou cestou.

Všech
43
účastnic po celé
tři dny předvádělo výborné výkony, vytvořilo
skvělou partu a
přesvědčilo představitele bavorského tenisového a lyžařského
svazu, že mistrovství bude mít
návaznost nejen
na německý, ale
i evropský šam- Foto: Tereza Haberová
pionát.
Text a foto: Werner Grabl, SC Passau

zápis do první třídy. Budoucí prvňáčci plnili úkoly z nejrůznějších oblastí – vyprávěli
o sobě, své rodině, zvířatech, pohádkách,
určovali barvy, házeli na cíl. Kromě nových zážitků si odnesli několik drobných
dárečků, které pro ně vyrobili jejich starší
spolužáci.

lým tanečníkům a tanečnicím. Za svoji
masku si každý odnesl alespoň malou odměnu.
Helena Malá a Emanuela Vávrová

ZŠ Starý Plzenec
PROJEKTOVÉ UČENÍ
Dne 16. 1. 2015 odstartoval sněžný muž
zvaný ,,JEŤAS“ zimní blok projektového
učení v naší třídě. ,,JEŤAS“ přispěchal až z
dalekých AND. Vyprávěl nám o nelehkém
životě v drsných podmínkách hor. Naučil
nás pověsti, které se váží k našim horám a
jména vládců našich hor, např. (Brdonoš,
Krakonoš, Rýblcoul…) Prověřil také znalosti našich dětí k zápisu do první třídy. Vyzkoušel je z geometrických tvarů, z barev,
z čísel a písmen svého jména a nechal děti
vázat kličku na své sněžné botě. Všechny
nakonec obdaroval barevnou rampouchovou zmrzlinou a předal nám pozvání do
Grónska k eskymáckému lovci ,,Gugolovi“.

ZŠ Starý Plzenec
GRATULUJEME
MLADÉ MISTRYNI
Ve dnech 16.1.- 18.1.2015 se žákyně
9.A ZŠ Starý Plzenec Tereza Haberová zúčastnila mezinárodního mistrovství Bavorska mužů a žen v kombinaci dvou sportů
tenis + lyže. Do německého Pasova odjížděla na zkušenou, nikdo nečekal, že by se
v 15 letech mohla prosadit v mezinárodní
konkurenci dospělých.
Mistrovství začínalo dvoudenním tenisovým turnajem hraným ve skupinách
každý s každým. Hned v prvním zápase

ZŠ Sedlec
ÚNOR V ZŠ SEDLEC
Poslední den 1. pololetí (29. ledna) na
žáky naší školy čekalo nejen pololetní vysvědčení, ale i malá oslava. Žáci si v rámci ekologického projektu Recyklohraní,
do něhož je škola už několik let zapojena,
měli vyzkoušet přípravu nějakého pokrmu
bez použití elektřiny a elektrospotřebičů.
Spojili příjemné s užitečným a pustili se
do toho. Výsledkem bylo pestré, zdravé a
chutné pohoštění, které si žáci pod dohledem učitelů připravili podle předem připravených receptů.
Po krátkém odpočinku následoval turnaj
ve vybíjené mezi jednotlivými třídami.
V úterý 3. února se v naší škole konal

Grónsko

Foto: Lenka Voldřichová

Koncem měsíce února už byly všechny
děti nedočkavé, těšily se totiž na každoroční karneval. Nejprve se jednotlivé masky
představily a pak začala zábava. Skotačení, rejdění a soutěže jsme si všichni moc
užili. Masky byly letos opět tak vydařené,
že jejich vyhodnocení nebylo vůbec lehké.
Taneční parket patřil myškám, kočičkám,
Karkulce, lego kostičkám, vánočnímu stromečku, veterinářkám, Ferdovi, Obelixovi,
loupežníkům, liškám, klaunovi, miminku,
Marfuše, Šmoulince a mnoha dalším skvě-

Nejlepší masky měli letos páťáci.
Foto: archiv ZŠ Sedlec
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CHYSTÁME SE NA JARO
V únorovém týdnu na klubových dopoledních ožila
herna v Dráčku nejrůznějšími
nápaditými maskami, sešli se
například broučci, čarodějové, piráti, kovbojové, Spiderman, dokonce
i popelářka a maličká smrtka. Všichni si
společně zatancovali při veselých písničkách, plnili úkoly od pohádkových bytostí
a každý získal zlatou medaili a diplom, nechyběla ani výtvarná dílna.
V březnu vás srdečně zveme na tradič-

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V SEDLCI

Podzimníčci

Foto: Miroslava Svobodová

ní akci Vítání jara - vynášení zimy - a
to 18.3. od 9:30 hod.
hod. S sebou si přineste
vyfouklá vejce - v Dráčku si je společně
ozdobíme. Pak nachystáme vládkyni zimy
Moranu, v průvodu ji odneseme k řece, kde
masopustní zábavu, která byla připravena
v klubovně hasičské zbrojnice v Sedlci.
Zábava byla veselá, občerstvení chutné a
přítomní se dobře bavili. Všem maskám a
spoluobčanům místním i přespolním děkujeme za podporu masopustní akce a ostatním za přípravu a organizaci.

31. ledna prošel Sedlcem za doprovodu
kapely Perla ze Šťáhlav a místního muzikanta Jaroslava Korbelíka masopustní
průvod. Před zahájením akce, na které se
sešlo cca 55 masek a dva živí koně s masZa SDH Sedlec Marie Šimková
kovanými jezdkyněmi, předala v zastoupení paní starostky paní Jitka Sutnarová klíč
od obce rychtářovi.
Masky se společně
vyfotografovaly
a
poté pokračovaly obchůzkou po obci rozveselit spoluobčany,
kteří je každoročně
očekávají a rádi si s
maskami zazpívají,
zatancují a přátelsky
popovídají. Masky
hostitelům poděkovaly za milé přijetí a Účastníci masopustního průvodu v Sedlci.
Foto: Jiří Šístek
pozvaly je na večerní

VÁCLAV FIŠER
O M. JANU HUSOVI
Přednáška spojená s besedou o M. Janu
Husovi v podání Václava Fišera, který věnoval studiu husitství 20 let, se uskutečnila
v Internetové kavárně 21. 2. 2015. Přítomní se dozvěděli mnoho informací ze života
kněze, který zemřel na hranici před 600
lety. 3 hodiny poutavého vyprávění završila beseda s přednášejícím, s nímž se již
v minulosti vydali členové OSHR a jejich
příznivci po různých památných místech v
naší zemi. Pokaždé Václav Fišer připravil
takový program, jímž zaujal všechny věkové kategorie. Na další tematické výpravy se těšíme i v roce 2015. Děkujeme za
poučení, jakého se nám prostřednictvím
Václava Fišera dostává.

Od založení Občanského spolku Hůrka
a Radyně ve Starém Plzenci pravidelně
připomínají jeho členové s dalšími občany
města utrpení M. Jana Husa u jeho pomníků ve Starém Plzenci a v posledních letech
i v Sedlci. Vzpomínková setkání bývají
obohacena koncerty a zapálením vatry.
Přednáška Václava Fišera je letos první
akcí, jíž si připomínáme významnou osobnost českých dějin.
Text a foto: Eva Suttnerová, členka OSHR

Václav Fišer přednáší o Janu Husovi.

budou za příznivého počasí probíhat zábavné soutěže.
Další týden – 25.3. od 9.30 hod
hod.. bude
probíhat v Dráčku screeningové vyšetření
zraku dětí (minimální věk šest měsíců). Nabídka platí i pro zájemce, kteří nenavštěvují
RCD. Přihlásit –jen závazně - se můžete do
8.3.,., více informací na info@rcdracek.cz.
8.3
Všem dětem a jejich rodičům děkujeme
za pohádky, které napsaly pro skřítky Podzimníčky. Nyní tu krásu pročítáme a dále
zpracováváme.
Za tým RC Dráček Starý Plzenec
Světlana Jiránková

Poděkování
OSHR děkuje paní
Petře Liškové prostřednictvím své firmy, která již třetím rokem
přispěla finančním darem našemu spolku.
Za výbor OSHR Jitka Sutnarová

BARÁČNÍCI
VE STARÉM PLZENCI
HODNOTILI ROK 2014
Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků Starý Plzenec uskutečnila Valné hodnotící zasedání v Internetové kavárně 24.
ledna 2015. Obec baráčníků podpořili zástupci baráčníků z Plzně, Stráže u Tachova, Přeštic, SDH Starého Plzence a Sedlce,
Občanské sdružení zdravotně postižených
Staroplzenecko, OSHR, ČSŽ, KSČM, paní
kronikářka a děti z místní mateřské školy.
Pravá sousedská přátelská atmosféra se
nesla celým odpolednem a nechyběla ani
bohatá tombola.
Přejeme místní organizaci baráčníků
mnoho elánu a chuti do další záslužné práce pro naši společnost.
Eva Suttnerová z OSHR Starý Plzenec
https://www.youtube.com/watch?v=ENtG-nvKSxI - video z akce

Baráčníci Starého Plzence.
Foto: Eva Suttnerová
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TYJÁTR A VÝPRAVA
DO MNÍŠKU
Zatímco si starší skauti užívali víkend v
Mníšku pod Brdy a zúčastnili se tradičního
Přechodu Brd, pro lvíčata jsme si na sobotní dopoledne přichystali výlet do Tyjátru
– domku plného her, zábavy a dovádění.
Ideální místo pro naše nejmladší oddílové
„šelmičky“. V doudleveckém Tyjátru se
děti ihned rozprchly po hřišti a nastala ta
pravá zábava – skluzavky, lezecká stěna,
střílecí děla, hromady barevných míčků,
prolézačky, šikmé plochy. Tříhodinové
řádění rychle uteklo a díky trucování dětí
jsme museli při odchodu přislíbit další brzkou návštěvu.

FARMA PLNÁ KROKODÝLŮ
Počátkem února naše kroky směřovaly
do Protivína, kde se nachází unikátní zoo
chovající krokodýly, gaviály a aligátory.
Děti také mohly vidět mláďátka krokodýlů
v jejich líhni, některé druhy želv či jedova-

PLZENEČTÍ MUZIKANTI
KONCERTOVALI
PRO KRUH PŘÁTEL HUDBY
V úterní podvečer 17. února se uskutečnil 3. abonentní koncert 30. koncertní
sezóny, na kterém účinkovali učitelé a žáci
Základní umělecké školy Starý Plzenec. V
programu vystoupili sóloví interpreti, ale
také komorní soubor L´estro arco a soubor taneční hudby. Zazněly skladby jak
známých starých mistrů: Antonio Vivaldi,
Antonio Lotti, Johan Sebastian Bach, Fry-

Soubor taneční hudby ZUŠ Starý Plzenec.

tých hadů. Největším zážitkem byla ukázka krmení krokodýla mořského, příznačně
zvaného Golem, který nám předvedl svoji
sílu a nenasytnost. Po komentované prohlídce v teplotě cca 33 °C jsme se ještě
prošli při řece Blanici a díky zamrzlým kalužím se doklouzali zpět k nádraží.
Protože i vedoucí uvítají čas na relax
bez dětí, bývají pro ně každoročně přichystané akce jako skautský ples nebo vůdcovské setkání. Letošní ples se udál v sále plzeňského pivovaru. Bývá už pravidlem, že
naše Áda připravuje jedno z tanečních vystoupení a mezi všemi nadanými tanečníky
je drtivá většina našich vedoucích!
Vůdcovské setkání našeho střediska
proběhlo druhý únorový víkend. Sobotu
jsme strávili v Českém údolí. Debatovali
jsme o aktuálních tématech a celý program
byl zakončený společnou večeří u Švejka.
Druhý den jsme se vydali na zasněženou
Šumavu – část z nás oprášila běžky, zbytek
se vydal na procházku.
Jaroslava Lencová

deryk Chopin, Jules Émile Massenet, tak i
současných skladatelů: Aram Chačaturjan,
John Kember. Nechyběly písně ze světových muzikálů a světové popové šlágry.
Město Starý Plzenec a Kruh přátel
hudby velice děkuje všem účinkujícím
„plzeneckým muzikantům“, kteří se zcela nezištně podíleli na programu tohoto
koncertu.
Text a foto: Eva Vlachová

Návštěva krokodýlí farmy v Protivíně.
Foto: Kateřina Vačkářová

MAŠKARNÍ REJ
Sokolovna ve Starém Plzenci přivítala
v neděli 25. ledna na dvě hodiny bezmála
80 dětí v nejrůznějších maskách. Tančily s
medvídkem koalou, kouzlily s Aladinem a
kouzelnicí. Soutěžily o razítka do kartičky,
kterou poté vyměnily za dárky. Protože
všechny masky byly krásné, nebylo možné vybrat vítěze, každá dostala perníkovou
medaili za první místo.
Občerstvení napekly naše úžasné babičky, po jejich perníčcích a preclíkách se
jen zaprášilo. Děkuji panu faráři Frantovi
a dalším nejméně 20 farníkům za úžasnou
spolupráci.
Velké poděkování patří i sponzorům Sýkora kovo s.r.o. a Lokki International s.r.o.
Marie Laiblová

Maškarní rej.

Foto: Josef Švéda
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NÁVŠTĚVA ŘEDITELE DCH
ING. JIŘÍHO LODRA
Tříkrálovým koledníkům přijel 7. února
na faru poděkovat ředitel Diecézní charity
Ing. Jiří Lodr. Děti vyprávěly o svých zážitcích, o lidech, kteří je přijímali s radostí i o
těch, kteří neotevřeli ani dveře.
Pan Lodr na sebe prozradil, že již léta
chodí jako Baltazar se začerněnou tváří.
Vyprávěl i o charitních projektech v roz-
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vojových zemích. O dětech, které nemají
možnost vzdělání a musejí tvrdě pracovat,
aby rodina měla co jíst.
I pro nás dospělé je dobré uvědomit si,
jak jsme materiálně bohatí proti 80 % lidí
na světě, kteří jsou pod nebo na hranici
chudoby. Naše dary na podporu potřebných
dáváme ze svého přebytku, z peněz, které
nutně nepotřebujeme.
Marie Laiblová

FOTBALOVÉ STARÉ GARDY
BOJOVALY V ROKYCANECH
Devatenáctý ročník Memoriálu Josefa
Sutnara přilákal do haly v Rokycanech 8
mužstev, která 31.1.2015 ve 14 hodin odstartovala maratón 18 zápasů. Organizátor
turnaje SK Starý Plzenec rozdělil mužstva
do dvou skupin, ve kterých se bojovalo o
postup do semifinálových bojů. Ve skupině
„A“ obsadilo první místo mužstvo Rakové,
a to jen díky lepšímu skóre. Jeho výsledky:
s H. Břízou 1 : 0, s Dýšinou 4 : 0 a se Starým Plzencem 0 : 0. Druhým postupujícím
byl Starý Plzenec, který porazil Dýšinou
2 : 0 a H. Břízu též 2 : 0. Poslední zápas
skupiny mezi H. Břízou a Dýšinou skončil
nerozhodně 1 : 1. V „B“ skupině byly nejlepší Horažďovice, které vyhrály nad Zručí
3 : 0, nad Kozolupy 2 : 1 a remizovaly s

Mužstvo gardy Starého Plzence na turnaji
31.1.2015.
Foto: archiv
SK Plzeň 2 : 2. Druhým semifinalistou se
stala Zruč po výhrách s SK Plzeň 2 : 1 a s
Kozolupy 2 : 0. Zápas mezi Kozolupy a SK
Plzeň skončil smírně 1 : 1. První semifinále
ovládla Zruč, když zvítězila na Rakovou 3
: 1. Druhým finalistou se staly Horažďovice po výhře 2 : 1 nad Starým Plzencem.

Reprezentant/ka pojišťovny Kooperativa
Pro obchodní místo v Blovicích hledáme kolegy (kolegyně)

do terénu i za přepážku
s nadšením pro obchod
► s milým vystupováním
► se schopností samostatně si organizovat čas
► s minimálně středoškolským vzděláním
► s čistým trestním rejstříkem
Očekáváme, že
► budete sjednávat produkty Kooperativy tak,
aby odpovídaly aktuálním potřebám klientů
► se budete zodpovědně věnovat svěřeným klientům
a zároveň vyhledávat nové
► budete k práci přistupovat se zápalem a přinesete
nové nápady
► umíte dobře pracovat s počítačem - MS Word, Excel, Outlook
Co Vám nabízíme
► zázemí „Pojišťovny roku 2008 - 2013“
► odpovídající mzdové ohodnocení
► nadstandardní zaměstnanecké výhody
► možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
► pozice vhodná i pro OZP (2, 3.1., 4.1., 5, 6, 7, 8, 9, 10)
►
►

Kontakt:
Dana Kudrličková, vedoucí obchodní skupiny,
dkudrlickova@koop.cz, tel. 730 852 928

Ředitel Diecézní charity Ing. Jiří Lodr s
Tříkrálovými koledníky. Foto: Josef Švéda

Závěrečné čtyři zápasy byly již bojem o
celkové pořadí. Sedmé místo si vybojovaly
Kozolupy po výhře 3 : 2 nad Dýšinou. Páté
místo obsadila garda SK Plzeň, když porazila H. Břízu 3 : 1. Jednoznačné vítězství
3 : 0 posadilo na třetí místo mužstvo SK
Starý Plzenec, soupeřem jim byla Raková.
Vyrovnané finále skončilo šťastněji pro
Horažďovice, které porazily Zruč 1 : 0. Při
závěrečném vyhlašování výsledků došlo i
na nejlepší jednotlivce. Střelcem turnaje
byl Zdeněk Fremr z Horažďovic – autor 6
gólů. Cenu pro nejlepšího brankáře si odnesl René Anders z mužstva Starého Plzence, který za celý turnaj obdržel jen 2 góly.
Celý turnaj s přehledem odřídila dvojice
rozhodčích Franta Batěk a Jirka Opalecký.
Petr Liška
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Zakázkové truhlářství
• výroba nábytku, staveb. truhlářské konstrukce
• vestavěné skříně, ložní nábytek, postele
• obývací stěny, jídelní a konferenční stoly

PIETA s.r.o. – pohřební ústav, Masarykovo nám. 57
přijme
administrativní pracovnici pro objednávání pohřbů
do kanceláře ve Starém Plzenci.
POŽADAVKY:
1. SŠ se znalostí práce na PC
2. komunikace se zákazníky
3. příjemné vystupování se zákazníky

• kancelářský nábytek
• schody a schodiště, podlahy, parkety

Jan Vošahlík
Kpt. Jaroše 383, Starý Plzenec
tel.:731 207 347,
e-mail: JanVosahlik@seznam.cz

NABÍZÍME:
1. příjemné pracovní prostředí ve stabilní české ﬁrmě
2. pracovní doba: Po-Pá: 8-15 hod.
+ pol. přest. 12-12.30 hod.
3. zaměstnanecké výhody
4. mzda: 9.000 Kč + osobní ohodnocení
5. nástup dne 1.6.2015
Zájemci mohou zaslat podklady na email adresu:
kuna@pietaplzen.cz,
případné dotazy a informace na tel. 602 167 167.

www.truhlarstvi-vosahlik.cz

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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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant černý, modrý,
žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří slepiček: 14-19 týdnů;
cena: 149-180 Kč/ks – dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
ve středu 8. dubna 2015 v 15:35 h
Starý Plzenec – naproti čerp. stanici Pap Oil
………………………………………………
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek cena dle poptávky
Případné bližší informace
PO – Pá 09:00 – 16:00 h
na tel.: 601 576 270, 606 550 204,
728 605 840
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CITY MUSIC - ROMAN AUDES uvádí
soutěžní pěveckou MEGA SHOW
NEBE PLNÉ HVĚZD
v programu vystoupí 60 účinkujících + hosté
ZŠ, MŠ ST. PLZENEC A SEDLEC
26.3.2015 17 h Lidový dům St. Plzenec
prodej vstupenek přímo před akcí v LD
předprodej: pí Houdková-textil + na obou ZŠ
NENECHTE SI UJÍT
TUTO MIMOŘÁDNOU AKCI!

ZŠ Starý Plzenec hledá učitelku
ZŠ Starý Plzenec přijme od 1.9.2015
učitelku na 1. stupeň (celý úvazek).
Preferujeme osobní návštěvu ve škole,
nebo pište na e-mail zsplzenec@volny.cz,
popř. volejte na tel. číslo 377 965 496.
Martin Štekl, ředitel školy

DROBNÁ INZERCE
◙ Hledám paní na úklid nového bungalovu ve Starém Plzenci – Vilová Čtvrť.
Tel.: 724 036 393.
◙ Hledám pronájem nebo koupi garáže v
okolí centra St. Plzence. Tel.: 724 602 768.
◙ Prodám dvougenerační RD, 20 km od
Plzně, okres PJ. RK nevolat.
Tel.: 775 482 130.
◙ Koupím parcelu (zahradu) ve Starém
Plzenci nebo Sedlci, větších rozměrů.
Cena dohodou. Tel.: 705 246 417.
◙ Prořežu jabloně, švestky v květu,
broskve po sklizni. Upravím okrasné
keře, přerostlé túje apod. Větve uklidím
a odvezu. Kontakt: 604 954 222,
pieterb@seznam.cz.
◙ Prodám valník za os. auto, po STK, d.
210 cm, š. 130 cm, výška pod plachtou
145 cm, nosnost 580 kg, kompl. soupr.
AUTOGEN na vozíku orig.
Tel.: 705 246 407.
◙ Prodám levně chlapecké oblečení a
obuv v zachovalém stavu ve vel. 116 146. Tel. 605 782 431.

HLEDÁME
OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE
Kontakt: 602 421 515.
Zde odtřihněte ................. 

Poukaz na slevu 15 %

Kadeřnictví Style
Veronika Eretová
Žižkova 48, Starý Plzenec
obj. na tel.: 737 336 841
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