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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
zima definitivně končí,
dny se prodlužují a sluníčko o sobě dává stále
častěji vědět. Vzduch
voní jarem, vytahuje
sněženky z půdy a vybízí
k procházkám do přírody. Ale jak osvěžit a provonět své nitro? Na
jaře je třeba nejen umýt okna, pustit do pokojů více světla, ale i vyčistit vztahy a dostat
i více světla do duše. Když svůj život zbavíme nadbytečností, které nám brání vidět to
skutečně důležité, bude se nám dýchat lépe.
Co nám bere čas? Netrávíme většinu dne
na sociálních sítích a život mizí kolem nás?
Blíží se Velikonoce, svátky jara a procitnutí
přírody ze zimního spánku. Velikonoce jsou
i nejvýznamnější křesťanský svátek. To je
doba, kdy bychom se měli vracet ke starým
dobrým hodnotám, tradicím, návykům, ale
i respektu k poctivé práci. Současný elektro-

nický věk pod známkou anonymity nás vystavuje tak snadným atakům a vnáší neklid
do vzájemného soužití. Závidíme jeden druhému. Nevěříme si. Nerespektujeme se. Dochází k hluboké degradaci úcty, kulturnosti
i chování nás samotných k sobě navzájem.
Těžko hledáme společnou řeč. To je možná
i současný obrázek našeho města kvůli Penny Marketu. Aktuální situace je taková, že
zastupitelstvo města zrušilo na svém zasedání 23. 3. původní usnesení v této „kauze“
přijaté 9. 2. Vracíme tedy celou záležitost na
začátek. Společnost Penny Market dle svého vyjádření přepracuje do 60 dní původní
návrh tak, aby odpovídal všem předpisům
a lépe korespondoval s Vizí rozvoje města.
Na městský úřad byla současně předána
petice za konání referenda ohledně supermarketu. Městský úřad po kontrole předloží
petici k rozhodnutí na další zasedání zastupitelstva. Myslím, že v současné rozhádané
situaci by nebylo správné, aby rozhodovali
zastupitelé, ale občané rozhodnou sami v referendu, zda chtějí či nechtějí supermarket.

ZDARMA

Dovolte mi, abych Vás ještě pozvala na
některé kulturní a sportovní akce: zahájení
turistické sezóny na hradu Radyni se uskuteční dne 4. 4. od 14 - 16 hodin, kde jsou
pro Vás připraveny oživené prohlídky hradu
Radyně s Karlem IV. a jeho družinou. V neděli 5. 4. můžete navštívit velikonoční trhy,
které se budou konat od 13 hodin na sedlecké návsi. Dne 21. 4. si rozhodně nenechte
ujít koncert Lenky Filipové v kostele Narození Panny Marie na Malé Straně od 18 hodin. Dne 25. 4. Vás zve TJ Sokol a Asociace
sportu pro všechny na 9. ročník turistického
pochodu Plzenecká padesátka – start ze sokolovny na náměstí od 7 hodin. A dne 30. 4.
Vás zve Pionýr a Plzenecká železnice na akci
pro děti Maškarní plesík spojený s projížďkou staroplzeneckou železnicí.
Příspěvek zakončím velikonoční koledou: Hody, hody, doprovody, zapomeňme
na neshody, ať nám vládne láska klid, každý
by měl šťastný být, vždyť je přeci radost žít.
Pohodové jarní dny plné sluníčka Vám přeje
Vlasta Doláková, starostka

PLES MĚSTA
A ZŠ STARÝ PLZENEC
Poslední únorovou sobotu se konal v Lidovém domě ve Starém Plzenci tradiční
Ples města a základní školy. Ples slavnostně
zahájila starostka města Vlasta Doláková
a místostarosta Václav Vajshajtl. V programu předvedli své skvělé taneční umění
členové Taneční školy Filip Gregoriades.
Půlnočním překvapením byla barmanská show, ze které vzešel namíchaný maxi
drink jako jedna z cen v soutěži vstupenek
o ceny.
Všech čtyřista cen bylo v soutěži o ceny
rozdáno a dalších dvacet výherců získalo
v losování o ceny některou z hlavních hodnotných cen. Nechyběla ani oblíbená dámská květinová volenka, ze které si tanečnice
odnášely domů květiny. K tanci a poslechu
hrála po celý večer hudební kapela Eges.
Návštěvníky zcela zaplněný Lidový dům
svědčil o oblíbenosti této kulturně společenské akce.
Za rok se těšíme opět na „plesanou“.

Ples slavnostně zahájila starostka města Vlasta Doláková spolu s místostarostou Václavem
Vajshajtlem.
Foto: Eva Vlachová
Město Starý Plzenec děkuje těmto
hlavním partnerům plesu:
VCES a.s., STREICHER, spol.s.r.o.,
Plzeň, Silba-Elstav s.r.o., ENBRA, a.s.,
morez stavební s.r.o., Dybs Plzeň s.r.o.,
Elektro Jozef Medenci.

Děkujeme též všem dalším společnostem
a jedincům, kteří přispěli do soutěže o ceny:
MrakNet s.r.o., PlzenecNET, o.s., Sutnar&
Rappl s.r.o., KS – Europe, s.r.o., BOHEMIA
SEKT, s.r.o., VK Radouš s.r.o., KIRSCH CZ
s.r.o., Hana Hrochová - lektorka cvičení
Pokračování na straně 2

Strana 2

Radyňské listy - duben 2015

OBSAH
ÚVODNÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
ZE ŽIVOTA MĚSTA . . . . . . . . . 2-6
EKOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SERIÁL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
KULTURA

.........................

7-9

SPOLEČENSKÁ

Pokračování ze strany 1
ZUMBA, Bowling club Radyně, s.r.o.,Autoservis Nedvěd, s.r.o., Prodejna pekařství MP
Martin Reisinger, Sportpenzion Pohoda Letkov, Masáže Jaroslava Patočková, Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., Penzion
Pod Radyní, Vodárna Plzeň, a.s., Restaurace Český dvůr, Mikroregion Radyně, Staroplzenecká restaurace BOHEMIA SEKT,
Lékárna Starý Plzenec, Kosmetický salon
Iveta Nedvědová, Ing. Michal Uhlíř, Pneuservis Petr Šec, Výroba keramiky Marcela
Beyerová, Vazárna květin Dan Melichar,

KRONIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
NAŠE ŠKOLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
SKAUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SPOLEČENSKÉ
ORGANIZACE

............

10-13

STALO SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15
SPORT

............................

INZERCE

.......................

15-16
16-20
Barmanská show.

DODATEČNÉ SDĚLENÍ
Zveřejněné pravdu zkreslující tvrzení
v úvodníku Slovo starostky, Radyňské listy
- březen 2015:
„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, Zikmuno-

Foto: Eva Vlachová

vá) 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.“
Skutečnost:
Současná opozice, zejména pak Ing. Jan
Eret, Mgr. Dušan Kopřiva, Mgr. Anna Císařová a Ing. Pavel Císař se řádně a velmi
aktivně účastní pracovních jednání zastupitelstev (vyjma neúčasti např. ze zdravotních důvodů, obdobně jako členové koalice). Na jednání se odborně připravují,
nad rámec povinností zastupitele využívají

Vystoupení Taneční školy Filip Gregoriades.
Foto: Eva Vlachová
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.,
Papírnictví Na Růžku, MUSIC Club Starý
Plzenec, Kadeřnictví Auriga Michaela Šalomová, MAWI 3000, spol. s r.o., Prima pečivo
s.r.o. Plzeň, Pedikúra, neht. modeláž Alena
Šulová, SERW, spol. s.r.o, EVA STUDIO St.
Plzenec o.p.s. Pomocné tlapky, Textil Mauri
Drahomíra Houdková, Alena Duchoňovámasáže, kineziologie DOMEČEK, Pronap
s.r.o., Jafra cosmetics, TOI TOI, sanitární
systémy, s.r.o., Kadeřnictví Style Starý Plzenec, Pavla Plaňková, Oriflame, Holičství,
kadeřnictví Silvie Chrastilová.
Eva Vlachová
svých nadstandardních odborných znalostí ve prospěch města (např. kontrola žádosti o dotace, právní stanoviska, vylepšení
formální stránky podkladů, návrhy na zvýšení transparentnosti a další). Postoj opozice k samotné existenci pracovních porad
je částečně kritický – opozice upozorňuje
na nezákonnost projednávání jednotlivých
bodů skrytě bez účasti veřejnosti a částečně kladný – vzájemná komunikace je přínosem. Jeden z návrhů je pak postupné
nahrazení pracovních porad pracovními
skupinami pro jednotlivé projekty. Další
možností je umožnit přístup veřejnosti i na
pracovní porady a samozřejmě zveřejňovat
jejich termíny a pořizovat veřejné zápisy.
Ing. Jan Eret

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
4. schůze – 4. února 2015
RM
■ vzala na vědomí žádost Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
o vydání stanoviska města k zamýšlenému
převodu pozemků České republiky parc.
č. st. 921 v k.ú. Starý Plzenec na nabyvatele,
kterým je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

a souhlasila se zamýšleným převodem
pozemku parc. č. st. 921 v k.ú. Starý
Plzenec ve vlastnictví České republiky na
společnost ČEZ Distribuce, a.s.;
■ vzala na vědomí žádost Luboše Lence,
o prodej nebo pronájem objektu bývalé nepoužívané vodárny v Heydukově ulici postavené na pozemku města parc. č. st. 78/2
v k. ú. Starý Plzenec, za účelem využití jako
skladového prostoru a souhlasila s pronájmem výše uvedených nemovitostí;
■ vzala na vědomí upozornění odboru
výstavby na závazek stavebníka MUDr.
Karla Svidenského dle uzavřené plánovací

smlouvy ze dne 01. 12. 2009 darovat městu geometricky oddělenou část pozemku
parc. č. 310/24 v k. ú. Starý Plzenec v jeho
vlastnictví, pro budoucí vybudování chodníku nebo jiné části komunikace v Havlenově ulici a souhlasila s bezúplatným nabytím části výše uvedeného pozemku;
■ vzala na vědomí žádost Jiřiny Johnové o ukončení pronájmu zahrádky parc.
č. 719/63 v k. ú. Starý Plzenec v Luční ulici,
souhlasila s uzavřením Dohody o ukončení nájemní smlouvy a uložila zveřejnit
záměr pronájmu zahrádky parc. č. 719/63
v k. ú. Starý Plzenec v Luční ulici se sta-
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novenou dobou pronájmu na dobu určitou
do 31.10.2021;
■ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení
věcného břemene-služebnosti č. EP-120002120/1 „Starý Plzenec, Radyňská
u přejezdu – k. NN“ na pozemcích města
parc. č. 123/11, 123/12, 1411/11, 1411/44,
1411/51, 1411/77, 1411/82 a 1411/83 v k. ú.
Starý Plzenec v předloženém znění;
■ vzala na vědomí žádost Lenky Coufalové o pronájem pozemku parkoviště pod
hradem Radyně (parc. č. 298/10 v k. ú.
Starý Plzenec) za účelem uspořádání kulturní akce „Extra Extraband revival“ dne
15.08.2015 a nesouhlasila na základě vyjádření odboru správy městských lesů s požadovaným pronájmem pozemku;
■ souhlasila v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, s vyvěšením tibetské
vlajky na stožáru města na Masarykově náměstí dne 10.03.2015;
■ souhlasila na žádost K – Centra s konáním kulturní akce v sále Lidového domu ve
Starém Plzenci pod názvem „Pepíci a Pepičky“ v sobotu 21. března 2015 v době od
17:00 do 24:00 h;
■ vzala na vědomí zápis sportovní komise
ze dne 02.02.2015 a uložila sportovní komisi zpracovat „Koncepci sportu ve městě
Starý Plzenec“;
■ jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace v koncesním řízení „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města
Starý Plzenec“, vyhlášeném ve Věstníku
veřejných zakázek pod číslem 404819 ve
složení Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, aut.
Ing., Ing. arch. Pavla Burešová;
■ souhlasila s poskytnutím konzultační činnosti v rámci řešení ekonomických
procesů ve společnosti PRONAP s.r.o. dle
předložené nabídky Ing. Martina Blažka;
■ vzala na vědomí informaci starostky
o jednání s Plzeňskými dopravními podniky
města Plzně o možnosti zavedení nového tarifu ve vnější zóně na linkách č. 51, 32, N11;
■ souhlasila se zpracováním žádosti o dotaci do Národního programu pro cestovní
ruch 2015 na projekt „Centrum služeb pro
turisty“ společností BS Central dle předložené nabídky;
5. schůze – 18. února 2015
RM
■ prohlásila, že došlo k nesrovnalostem
mezi čteným a schváleným zněním návrhu
usnesení a výslednou podobou vydaného
usnesení č. 03.08/2015 z 3. jednání ZM
Starý Plzenec konaného dne 9.02.2015,
navrhla s ohledem na právní jistotu občanů města, orgánů města i jednotlivých
zastupitelů a s ohledem na právní perfektnost rozhodnutí přijatých zastupitelstvem
města, aby Zastupitelstvo města Starý Plzenec zrušilo usnesení č. 03.08/2015 z 3 jednání ZM Starý Plzenec konaného dne
09.02.2015 a doporučila, aby Zastupitel-
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stvo města Starý Plzenec znovu projednalo
a znovu hlasovalo o záměru směny pozemků v majetku města v souvislosti se zamýšlenou výstavbou provozovny Penny market, nebo aby po přezkoumání zákonných
podmínek vyhlášení místního referenda
a posouzení předpokládaných výdajů a časové náročnosti přijalo usnesení o tom,
že citovaný záměr směny pozemků, resp.
výstavba provozovny Penny market, bude
předmětem vyhlášení místního referenda;
vzala na vědomí informaci nájemce společnosti UPC ČR s.r.o. o snížení počtu antén umístěných na hradu Radyně a schválila technickou specifikaci upravující výši
nájemného v předloženém znění;
■ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP s.r.o na 6. – 9. týden
2015, aktualizovaný neauditovaný hospodářský výsledek za rok 2014 včetně
písemného komentáře vedení společnosti
a zápisy z jednání s výborem ZO OS KOVO
PRONAP;
■ vzala na vědomí informaci místostarosty
o plnění a vyhodnocení Plánu preventivně
výchovné činnosti města na úseku požární
ochrany pro rok 2014 a schválila Plán
preventivně výchovné činnosti města na
úseku požární ochrany pro rok 2015;
■ vzala na vědomí protokol a inspekční
zprávu z kontroly provedené Českou školní inspekcí, Plzeňským inspektorátem dne
22. 11. 2012 v Základní škole Starý Plzenec
a zprávu o přijatých opatřeních ředitele školy;
■ vzala na vědomí žádosti týkající se
odstranění vzrostlých stromů na městském
hřbitově z důvodu poškozování náhrobních
desek a souhlasila s vypracováním projektů, které budou řešit revitalizaci zeleně
na hřbitově a opravu hřbitovní zdi;
■ vzala na vědomí požadavek odbor ŽP
MěÚ na základě žádostí občanů o úpravu
dřevin na sídlišti v Nerudově ulici
u bytových domů č.p. 812 a 813, souhlasila
s pokácením náletových a neperspektivních
dřevin dle předložené nabídky společnosti
Prostrom Bohemia s.r.o. a navrhla provést
novou výsadbu méně vzrůstných okrasných
dřevin po zpracování generelu zeleně;
■ souhlasila na návrh odboru ŽP MěÚ,
s pokácením stromů na pozemcích města
p. č.78/2 v k.ú. Starý Plzenec (jedna
douglaska tisolistá) z bezpečnostních
důvodů a výsadbou tří nových keřů na
stejném pozemku, p. č.33/92 v k.ú. Starý
Plzenec (jedna lípa velkolistá) z důvodu
špatného zdravotního stavu stromu
a s novou výsadbou lípy na témže pozemku;
vzala na vědomí Zápis č. 1 z jednání
komise strategického rozvoje a prezentace
památek ze dne 12.2.2015;
■ schválila uzavření Smlouvy mezi městem
a Plzeňským krajem, jejímž předmětem je
poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
Plzeňského kraje v předloženém znění;
■ schválila uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo se společností morez

stavební s. r. o., uzavřené 9. 7. 2014,
v předloženém znění, jehož předmětem je
prodloužení termínu dokončení přístavby
budovy mateřské školy ve Starém Plzenci
do 30. 04. 2015;
■ vydala aktualizovaný Řád ohlašovny
požárů města Starého Plzence v předloženém
znění schválila uzavření nájemní smlouvy
s Bc. Václavem Vajshajtlem na pronájem
části pozemku parc. č. 210/63 v k. ú. Starý
Plzenec v předloženém znění;
■ schválila uzavření smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-0009934/05 na pozemcích
města parc. č. 718, parc. č. 719/40, parc.
č. 719/41, parc. č. 719/45, parc. č. 719/58,
parc. č. 719/60, parc. č. 719/62, parc.
č. 719/64, parc. č. 719/66, parc. č. 719/68,
parc. č. 719/70, parc. č. 719/72 a parc.
č. 1458/13 v k. ú. Starý Plzenec se společností
ČEZ Distribuce, a. s. v předloženém znění;
■ souhlasila na základě vyjádření komise
pro občanské a sociální záležitosti a sociálního a správního odboru MěÚ, s přidělením uvolněného bytu 1+0 v DPS čp. 194
v Havlíčkově ulici Marii Pavlíkové;
■ souhlasila s vypracováním projektové
dokumentace pro realizaci stavby Centrum
služeb pro turisty dle nabídky společnosti
Atelier Soukup, s.r.o. a schválila uzavření
Smlouvy o dílo č. 2015004 se společností
ATELIER SOUKUP s. r. o. se sídlem
Klatovská 11, Plzeň v předloženém znění;
■ souhlasila na základě předložené
dokumentace společností Investice Pubec,
s.r.o. se změnou umístění přípojek elektřiny,
plynu a horské vpusti v lokalitě pod hřištěm
ve Starém Plzenci při zachování počtu
přípojek elektřiny a plynu v celé zóně,
přičemž realizaci změny zajistí investor;
■ vzala na vědomí nabídku společnosti
ISIG INVEST k.s. Losiná na prodej
nemovitostí, tj. parcela st. 576/1 o celkové
výměře 65 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parcela st. 576/2 o celkové výměře 1 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, parcela st. 576/3
o celkové výměře 166 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, parcela p.č. 298/16 o celkové
výměře 90 m2, ostatní plocha a budova
č.p. 538, rodinný dům na pozemcích
parc. č. st. 576/1, st. 576/2, st. 576/3, vše
zapsané na LV č. 2552 v k.ú. Starý Plzenec,
část obce Starý Plzenec, katastrální úřad
pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště
Plzeň-město a navrhla vyžádat stanovisko
Stavební komise a Komise strategického
rozvoje a prezentace památek a zadat
zpracování znaleckého posudku;
■ změnila termín zasedání ZM z 16. března na 23. března 2015 (pracovní porada
členů ZM se bude konat 16.3.2015);
■ souhlasila s podáním žádosti o dotaci
z dotačního programu Plzeňského kraje
„Podpora projektů a činností - ochrana
přírody a krajiny“ na projekt „Údržba
dřevin v lokalitě Ostrá hůrka a Smetanova
ulice ve Starém Plzenci;
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■ vzala na vědomí rozhodnutí Státního
fondu životního prostředí č. 115D122004060
o poskytnutí dotace ve výši 335 657,49 Kč
na realizaci projektu „Starý Plzenec – revitalizace starého hřbitova“ a
■ schválila uzavření Smlouvy č. 14182466
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí v předloženém znění;
6. schůze – 24. února 2015
RM
■ vzala na vědomí písemný komentář
k hospodářským výsledkům společnosti
PRONAP s. r. o. za rok 2014, obchodnímu
plánu na rok 2015 s výhledem na rok 2017
včetně osobní prezentace vedení společnosti Karla Sokola a Ing. Petra Blabola a informace o zapojení společnosti do Projektu
kapitálových účastí Czech Link agentury
Czechinvest.
7. schůze – 4. března 2015
RM
■ vzala na vědomí informaci místostarosty o zapojení města do realizace projektu
Mikroregionu Radyně „Obnova pamětních
křížků, Božích muk, kapliček a pomníků
v obcích MiR“ za využití dotačního titulu
Plzeňského kraje jehož součástí bude oprava Božích muk na pozemku města parc.
č. 1657 a souhlasila s realizací a financováním projektu opravy Božích muk i v případě, že na projekt nebude poskytnuta dotace;
■ souhlasila dle předložené nabídky společnosti Plzeňské služby s. r. o, s provedením
výměny elektronických indikátorů tepla
a rozúčtování nákladů na teplo a teplou
vodu v bytech v majetku města a schválila
uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě
mezi městem a společností Plzeňské služby
a.s., jehož předmětem je ponížení stanovené
ceny za správu bytových jednotek ve znění
předloženého návrhu;
■ souhlasila s vyhlášením poptávkového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
– Dodávka interiérového vybavení do přístavby Mateřské školy ve Starém Plzenci;
■ vzala na vědomí oznámení společnosti VK Radouš, s. r. o. o pořádání hudební
produkce DJ Pixie 20.03.2015 v Lidovém
domě od 21:00 h do 02:00 h a koncertu kapely Sodoma Gomora 27.3.2015 od 21:00 h
do 02:00 h a žádost o povolení výjimky pro
ukončení těchto akcí po 22:00 h a udělila
společnosti požadovanou výjimku a povolila
dobu ukončení hudebních produkcí v 2:00 h
20. a 27. 03. 2015 za předpokladu dodržení
podmínek stanovených vyhláškou města;
■ jmenovala na volební období 2014 – 2018
další členy komise pro občanské a sociální
záležitosti: Zdena Kohoutová, Alena Šiková
a Marie Šimková;
■ nesouhlasila s prominutím pohledávky
města ve výši 14.632 Kč za pronájem části
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pozemku města parc. č. 2136/1 a uložila
dohodnout splátkový kalendář;
■ vzala na vědomí informaci podnikatele
Romana Audese - CITY MUSIC o pořádání
pěvecké soutěže dětí ZŠ Starý Plzenec a ZŠ
a MŠ Starý Plzenec, Sedlec „Nebe plné
hvězd“ v Lidovém domě 26. 3. 2015 a jeho
žádost o poskytnutí dotace na ozvučení
akce ve výši 4 000 Kč a nesouhlasila
s poskytnutím dotace z rozpočtu města na
pořádání akce „Nebe plné hvězd“;
■ nesouhlasila na základě vyjádření odborného lesního hospodáře města s pokácením
dubového porostu na pozemku města p.č.
269/3 v Sedlci, které požadují vlastníci sousedních pozemků p. č. 269/2, 269/9, 269/10
a 269/11;
■ vzala na vědomí žádost společnosti
SUMMIT DRIVE, s. r. o. o povolení uspořádání 12. ročníku závodu horských kol
ŠKODA BIKE marathon dne 23. 05. 2015
v městských lesích kolem hradu Radyně
a souhlasila s uspořádáním závodu za
předpokladu uzavření příslušné smlouvy
mezi společností a městem a úhrady
finančního příspěvku na opravu lesních cest
ještě před konáním závodu;
■ souhlasila s vyhlášením poptávkového
řízení na veřejné zakázky malého rozsahu
na zhotovitele stavby „Starý Plzenec, prodloužení vodovodu v ulicích Nepomucká,
Sládkova, 28.října, Hálkova“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Josefem
Maškem a na zhotovitele stavby v rámci
revitalizace starého hřbitova „Revitalizacevenkovní stavební úpravy podle zpracované
projektové dokumentace LG Projekt ing.
Ludmily Georgievové Plzeň;
■ schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Starý Plzenec k 31. 12. 2014
a rozdělení hospodářského výsledku ve
výši 269 777,53 Kč převedením 50% do
rezervního fondu a 50% do fondu odměn
podle návrhu ředitele školy;
■ schválila účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Sedlec 31. 12. 2014
a rozdělení hospodářského výsledku ve
výši 28 567,23 Kč převedením 50% do rezervního fondu a 50% do fondu odměn
podle návrhu ředitelky školy;
■ schválila účetní závěrku příspěvkové
organizace ZUŠ Starý Plzenec k 31. 12.
2014 a rozdělení hospodářského výsledku
ve výši 59 339,37 Kč převedením 20% do
rezervního fondu a 80% do fondu odměn
podle návrhu ředitele školy;
■ schválila účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřské školy Starý Plzenec
k 31. 12. 2014 a rozdělení hospodářského
výsledku ve výši 311 867,28 Kč převedením
80% do rezervního fondu a 20% do fondu
odměn podle návrhu ředitelky školy;
■ vzala na vědomí požadavek v rámci stavebního řízení pro realizaci stavby „Kanalizace Luční ulice – Starý Plzenec“ uzavřít
budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti a nabytí tohoto práva pro
město na pozemku parc. č. 710/13 v k. ú.

Starý Plzenec a souhlasila předběžně s nabytím práva zřízení věcného břemene-služebnosti na citovaném pozemku;
■ vzala na vědomí cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na přeložku
veřejného osvětlení, části ulice Luční, Starý
Plzenec a přeložku veřejného osvětlení, části
ulic Sládkova, 28. října, Dr. Beneše a Gorkého a souhlasila se zadáním projekčních
prací na veřejné osvětlení na výše uvedené
akce dle předložené nabídky ing. Jana Linharta, Sušice;
■ vzala na vědomí informaci tajemníka
Městského úřadu o nevyhovujícím technickém stavu vozidel Multicar využívaných
oddělením údržby města, souhlasila s nákupem nového svozového vozidla za předpokladu získání dotace a se zpracováním
žádosti o dotaci a administrací projektu
z programu OPŽP na projekt „Zkvalitnění
nakládání s odpady“ společností UniConsulting s.r.o. dle předložené nabídky
a schválila uzavření smlouvy mezi městem
a společností UniConsulting s.r.o. ve znění
předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko
Českého svazu žen k prodeji a směně pozemků v historické části Starého Plzence za
účelem stavby Penny Marketu zaslané předsedkyní Evou Vackovou a názory SVJ Nerudova 765/766 k tématu Penny Marketu;
■ souhlasila se zadáním vypracování projektových dokumentací na realizaci rekonstrukce zdroje tepla 2. etapy a hydraulického
propočtu v Základní škole Starý Plzenec dle
předložené nabídky Ing. Martina Hadravy;
■ souhlasila na základě předložené nabídky Vodárny Plzeň a.s. se zadáním provedení
inspekce stavebně technického stavu odlehčovací stoky v úseku ulic Mikoláše Alše,
Nepomucká a Smetanova v předpokládané
délce 670 m v návaznosti na zpracování projektové dokumentace II. etapy rekonstrukce
ulice Nepomucká, jejíž součástí je odvodnění této komunikace;

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
3. zasedání – 9. února 2015
Zastupitelstvo města
■ souhlasilo s pořízením audiovizuálního
záznamu z jednání ZM;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015
a rozpočtové opatření Lesního fondu
v předložených znění, kterými dochází
v rozpočtu města na rok 2015 k navýšení
celkových příjmů o 7.734.000 Kč a celkových
výdajů o 12.600.000 Kč a k navýšení výdajů
Lesního fondu o 2.500.000 Kč;
■ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 2/2014 - 2018 ze dne 6. 2. 2015;
schválilo v souladu se Statutem Lesního
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fondu v platném znění (článek 4, odstavec
5, bod 2 dle dodatku č. 2) a rozpočtovým
opatřením č. 1/2015 převod finančních
prostředků Lesního fondu do rozpočtu
města a jejich další použití na výdaje projektu
«Centrum služeb pro turisty»;
■ souhlasilo s předfinancováním projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý
Plzenec ve výši 3.600.000 Kč z rozpočtu
města a uložilo vzhledem ke krátkému
termínu dotace 22. výzvy IOP na projekt
Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzenec určit na MěÚ pracovníka zodpovědného za dohled nad dodržením termínu
prostřednictvím firmy Cortis;
■ schválilo podání žádosti o dotaci do
Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, Podprogram Cestování dostupné všem 117D71300 na akci
„Centrum služeb pro turisty – předhradí
zříceniny hradu Radyně Starý Plzenec“,
souhlasilo s realizací akce „Centrum služeb pro turisty – předhradí zříceniny hradu Radyně Starý Plzenec“ v případě získání
dotace a schválilo zajištění prostředků na
spolufinancování akce „Centrum služeb
pro turisty – předhradí zříceniny hradu
Radyně Starý Plzenec“ z rozpočtu města ve
výši vlastního podílu žadatele včetně neuznatelných nákladů;
■ vzalo na vědomí VIZI rozvoje města
Starý Plzenec a navrhlo rozpracovat stra-

UPOZORNĚNÍ
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tegický plán rozvoje města, který bude
vycházet ze závěrů VIZE rozvoje města Starý
Plzenec, zadání projedná a schválí ZM;
■ schválilo v souvislosti s přípravou stavby
prodejny potravin investora A + R, s. r. o.
směnit v k. ú. Starý Plzenec části pozemků
města společnosti A + R, s. r. o., která je
budoucím vlastníkem pozemků parc.

č. 123/14 a 123/15 v k. ú. Starý Plzenec.
Rozdíl výměry ve výši zhruba 473 m2 bude
městu kompenzován částkou 5.000 Kč za
m². Směna pozemků bude uskutečněna
pouze v případě předložení pravomocného
stavebního povolení a splnění dohodnutých
podmínek odsouhlasených zastupitelstvem
města ve smlouvě budoucí směnné.

MĚSTO STARÝ PLZENEC
MĚSTSKÝ ÚŘAD
FINANČNÍ A MAJETKOPRÁVNÍ ODBOR
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
zveřejňuje
VÝZVU
k podání žádostí vlastníků bytů a obytných domů na území města o úvěr
z Fondu rozvoje bydlení na pořízení kanalizační přípojky
v katastrálním území Starý Plzenec a Sedlec u Starého Plzence
Výzva k podání žádostí o poskytnutí výše uvedeného úvěru je zveřejněna v souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 Statutu Fondu rozvoje bydlení (zveřejněného na webových stránkách
města http://www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/statut-fondu-rozvoje-bydleni-1938.html?kshowback=4_5).
Součástí tohoto oznámení jsou tiskopisy:
Žádost o poskytnutí úvěru a Potvrzení o výši příjmu (zveřejněné na webových stránkách města http://www.staryplzenec.cz/obcan/aktuality/?ftshow=145&ftresult=%C5%BD%C3%A1dost+o+poskytnut%C3%AD+%C3%BAv%C4%9Bru&show_archiv=1).
Konečný termín pro přijetí žádostí stanovila rada města na den: 30. 09. 2015
Bližší informace podá odbor finanční a majetkoprávní – Iveta Fajtová, budova městského
úřadu, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec (kancelář č. 2, I. patro), Tel.: 377 183 645,
Mobil: 602 113 403, E-mail: fajtova@staryplzenec.cz.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
ŽÁDÁ O SOUČINNOST

Státní pozemkový úřad monitoruje erozi zemědělské půdy s cílem zjistit příčiny vzniku
erozí, navrhnout preventivní opatření a opatření na zmírnění nebo odstranění negativních
důsledků těchto událostí. Proto Státní pozemkový úřad žádá o spolupráci při zjišťování
nenadálých projevů eroze a svahových deformací na zemědělské půdě. V případě, že
takovou nenadálou událost zaznamenáte, oznamte to prosím na níže uvedené kontaktní
údaje. Za poskytnutou součinnost Státní pozemkový úřad předem děkuje.
Kontaktní pracovníci:
Petra Heroutová, DiS., tel. 727 956 819, e-mail: p.heroutova@spucr.cz
Ing. Pavla Siedlerová, tel.: 727 956 815, e-mail: p.seidlerova@spucr.cz
Ing. Iva Vaníková, tel.: 727 956 813, e-mail: i.vanikova@spucr.cz
Vysvětlení pojmu „eroze půdy“:
Eroze je postupné rozrušování půdy
a přenos jejích částic na jiná místa. Půda
je v našich klimatických podmínkách
rozrušována především vodou a větrem.
Příčinou eroze bývá nevhodné rozmístění
plodin (pěstování kukuřice, brambor, řepy,
bobu setého, sóji nebo slunečnice), nesprávná agrotechnika, zanedbání půdoochranných
opatření, nadměrný sešlap při pastvě, odlesnění svahů,… Větrná eroze se navíc podílí na
znečišťování ovzduší, které ohrožuje zdraví a zkracuje životy obyvatel.

VÝCVIK SLOŽEK IZS – INFORMACE
Vážení občané,
na podkladě dopisu zaslaného Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje Vás
tímto informuji, že v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému proběhne v okolí Starého Plzence ve dnech 14. – 15. dubna 2015 v době
od 9:00 do 13:30 hodin výcvik složek IZS zaměřený na nácvik záchrany osob z těžko
přístupného terénu pomocí vrtulníku Letecké služby Policie České republiky s cílem
procvičit součinnost těchto složek.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

„TĚŠÍM SE, AŽ…“
Dobrý den všem,
píšu za všechny táty a maminy, kteří
navštěvují či budou navštěvovat s dětmi budovu ZŠ Starý Plzenec.
Nemohu se dočkat, až mé děti uslyší každý den pod okny zvuk kamionů,
nákladních i osobních aut místo zpěvu
ptáků.
Až otevřou okna nebo vyběhnou ven
na školní hřiště, aby se zvolna nadechly
svěžího jarního vzduchu, a procítí, jak
příjemné je žít a studovat v centru malého města.
Až se jim reklama na levnější sýry, jogurty, pivo, brambory a vlaječka „Penny“
bude nesmazatelně vtiskovat do duše.
Až domů přinesou první leták, že
„to“ jistě musí mít.
Až vyběhnou ze školy v touze za dobrodružstvím a pojede slušnou rychlostí
kolem auto, také za dobrodružstvím…
Až přijede návštěva, určitě vím, kam
ji zavedu…
Pevně věřím, že lidé časem zanevřou
na obstarávky věcí u drobných živnostníků. Ještě bedlivěji budu sledovat leták
Penny market. Ty slevy se „opravdu“
vyplatí!
Zamáčknu slzu v místě, kde kdysi
stávaly překrásné borovice, o kousek
výš letité duby.
A takhle bych mohla psát dál…
Petra Polívková
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INFORMUJE ÚVODNÍK
RADYŇSKÝCH LISTŮ
OBJEKTIVNĚ?
Po přečtení posledního úvodníku Radyňských listů bych měl několik připomínek.
V úvodníku se píše, že opozice pracovní schůzky zastupitelstva bojkotuje – jak
je tedy možné, že se na ně opozice na ZM
15.12. odkazovala? Něco tu nesedí, že? Dle
mých informací se současné zastupitelstvo
do uzávěrky posledních RL sešlo pracovně jen jednou, a to před prvním pokusem
schválit směnu pozemků pro Penny Market. A tvrzení paní starostky, že se nejednalo o zákulisní jednání poněkud vyvrací
fakt, že se pracovního jednání zastupitelstva v prosinci zúčastnil zástupce Penny
Marketu, který pak už na veřejné zasedání
před občany nedorazil. A přišel až na jednání ZM v únoru, když v prosinci směna
neprošla…
Dále paní starostka píše, že teď je možnost si diktovat podmínky – tak proč se tak
neděje? Prozatím město pouze ustupovalo
před investorem a členové rady prosazovali

původní projekt bez výhrad. Proč? Zatím
třeba nikde nezazněla informace, že schválení výjezdu z parkoviště Penny by mohlo
omezit realizaci projektů města pro školu
– napadlo to vůbec někoho z těch, co směnu pozemků prosazují? A co plánovaná
dostavba radnice – opravdu by pak šla bez
problémů? Kde je k tomu nějaká odborná
studie? Proč se vše neřeší komplexně?
Už na zastupitelstvu 15.12. byla slibována dopravní studie k plánovanému supermarketu. A hovořilo se o tom, že by měla
být do dalšího zastupitelstva (9.2.). Ale dosud není a po výměně dopisů vedení města

s Penny (viz internetové stránky města) je
slibován nový schválený dopravní projekt.
Tak jsem trochu zapátral a zjistil jsem, že
k původnímu prosazovanému projektu
odmítla Policie ČR vydat kladné stanovisko, takže ty nové projekty nejsou ústupek
vůči vedení města, ale nutnost. Protože bez
kladného vyjádření Policie ČR se prostě
napojení nového parkoviště na komunikaci udělat nedá… A proč tyto informace
o průběhu schvalování nemá i vedení města? Nebo je má a tají je před občany? Nevím, co by byla horší varianta…
Ing. Jiří Šimána

PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den, jménem přípravného výboru usilujícího o vyhlášení místního referenda
bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomohli při sběru podpisů. Zároveň bych rád
poděkoval všem, kteří nás podpořili svým podpisem na podpisové listině a umožnili
tak, že se k výstavbě supermarketu budeme moct vyjádřit přímo my, občané Starého
Plzence. K dnešnímu dni tj. 18. 3. 2015 bylo na našich podpisových listinách 700
podpisů a předpokládáme, že 23. 3. 2015 budeme mít potřebný počet podpisů
a podáme návrh na vyhlášení místního referenda. Jsem rád, že občanům Starého
Plzence není jedno co se v našem městě děje a že jsou ochotni aktivně se zapojit
a podpořit dobrou věc.
S přáním krásného dne Ing. Jan Kotora

EKOLOGIE
ZASTAVTE STŘELCE,
JDE I O VAŠE ZDRAVÍ
V našem městě se rozmohl nový způsob
„zábavy“ – střelba do lamp veřejného
osvětlení.
Bohužel následné opravy svítidel jsou
pro město nákladné a zbytečně odčerpávají
peníze z rozpočtu města. Navíc střelba do
svítidel může ohrozit kolemjdoucí osoby.
Projektil se může odrazit, změnit směr
a může někoho vážně zranit.

Na jednom krytu svítidla jsme napočítali
i 36 průstřelů, takže se výtržníci u lampy
zdržují delší dobu. Prosíme všechny
občany, když v nočních hodinách zaznamenáte něco neobvyklého, pomozte odhalit pachatele. V případě potřeby volejte
Policii České republiky, číslo 158.
Za každou pomoc předem děkujeme.
Pokud se budete za tmy pohybovat
městem, buďte velmi ostražití, může se ve
vaší blízkosti i střílet!
Helena Šašková
odbor ŽP MěÚ St. Plzenec

Proč jsou v naší společnosti lidé, kteří ničí
veřejná světla, svítící na cestu všem lidem?
Vandaly zcela rozstřílená lampa veřejného
osvětlení.
Foto: Helena Šašková

SERIÁL
RADOUŠ
ZAKLADATELEM
NOVÉ PLZNĚ
Radouš, tehdejší držitel hradu Radyně, po nějaké době zjistil, že množství
jeho poddaných příliš vzrostlo a že bude
tedy nezbytné založit nové město. Když
tak jednou pán hradu zase přemýšlel, kde
by se mohlo nalézt nejpříhodnější místo
ke stavbě, hle, co se nestalo. Přišel za ním
velitel hradní posádky a oznámil: „Našli
jsme na tvých pozemcích dva neznámé

mládence. Chodili po nich sem a tam –
a tak jsem je radši dal vsadit do hradního
žaláře: budou to určitě špehové. Jenže oni
tvrdí, že ti přišli pomoci k vystavění města a ukázat ti místo pohodlné i prostranné.
Prý abych je hned z toho vězení pustil.“
Radouš je tedy dal ihned propustit a povolal je k sobě. Mládenci mu pak ukázali
místo, kde nyní stojí Plzeň. Když je spatřil,
velmi se mu zalíbilo: ihned na něm založil město a přikázal jej nazvat Nová Plzeň.
Mnozí kronikáři později tvrdili, že se název
odvozuje od toho, jak se na tom místě nalezlo mnoho plžů (jako ve Starém Plzenci).
Ti dva mládenci pak hodně pomáhali

při výstavbě města: chodili mezi řemeslníky a radili jim, pomáhali vyměřovat, kde
mají být ulice a kde kostely. To všechno
udělali v krátkém čase, jen málo dní k tomu
potřebovali. Řemeslníci pak – jak dlouho
při nich ti mládenci zůstávali - dělali svou
práci tak lehce a vesele, že ani žádné těžkosti ani nesnáze nepocítili. Dokonce mezi
sebou neměli žádné rozpory či hádky, ba
dokonce ani naschvály si nedělali, což dříve činívali. Za přítomnosti těch dvou mládenců za jeden den více práce vykonali než
později bez nich za několik dní.
Pán hradu později začal přemítat o tom,
kdo by ti dva mohli být. To, co činili, bylo
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totiž spíše na podiv než k pochopení. Když
se dozvěděl, co dobrého oba vykonali, dal
si je k sobě (s ostatními, kdo město stavěli)
zavolat, aby si s nimi promluvil, bohatě je
obdaroval a ze svých služeb propustil. Přišli
všichni pozvaní a stanuli před Radoušem
– když však pán chtěl oba oslovit, v tom
okamžení se uprostřed ostatních ztratili.
Všude je hledali, na ně se ptali, doptat se
ani nalézt je však nemohli – a tak doposud
vědět se nemůže, kdo by ti dva mládenci
mohli být.
(z opisu kroniky jezuity J. Tannera Historie města Plzně z r. 1752, použitém v díle
Viléma Stanislava Šály: Pověsti z Plzně
a okolí, 1877, převyprávěla A. Velichová)
Poznámka:
Skutečným zakladatelem města Plzeň jakožto královského města je český král Václav II. (1271-1305). Na jeho příkaz tzv. krá-
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lovský lokátor Jindřich určil polohu města,
vyměřil jej i dozíral na jeho výstavbu. Plzeň
byla založena tzv. „na zelené louce“, tj. najednou podle předem připraveného plánu.
Podle zásad tehdy moderního gotického urbanismu byl vystavěn ve tvaru šachovnice
s téměř čtvercovým náměstím. O pomoci
dvou záhadných mládenců tedy nemůže být
ani řeči… Důvody založení města byly hospodářské - převážně výhodnější poloha na
tehdy významné solné stezce vedoucí z Polska do Bavorska.
Poznámky o původních autorech:
1) Jan Bartoloměj Tanner (1623-1694)
byl dějepisec a profesor jezuitské koleje sv.
Klimenta v Praze. Pocházel z plzeňské rodiny (jeho mladší bratr byl známý protireformační kazatel Matěj Tanner) a byl spřízněn
s rodinou Šimona Plachého z Třebnice, který
také napsal dějiny Plzně. Zatímco Šimon

Plachý psal česky, Tanner vytvořil své dějiny
Plzně v letech 1670-78 latinsky pod názvem
Epitome historica rerum civitatis Plsnae in
Bohemia (doslova Historický výtah dějin
města Plzně). Jeho Historie byla velmi oblíbená a zachovala se ve více než 40 opisech,
hlavně latinsky. Jeden zlomek, přeložený do
češtiny a iluminovaný, asi z poloviny 18. století, je uložen ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni. (volně citováno
z Koláčná, J.: Židé a město Plzeň v raném
novověku (magisterská dipl. práce), Olomouc 2008)
2) Vilém Stanislav Šála byl profesorem
na české reálce v Plzni. Se svými žáky sbíral
plzeňské pověsti, které pak r. 1877 vydal pod
názvem Pověsti z Plzně a okolí. Jeho studenti jsou vždy pod každou pověstí podepsáni – a také si původní látku dále rozváděli
a obohacovali.

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ DUBEN 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
Otevřeno: SO, NE a 06.04.
od 10:00 h do 18:00 h
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou
první sobotu v měsíci od května do září od
13:00 h do 16:00 h. Skupinové prohlídky
(min. 6 osob) mimo otevírací dobu po objednání na tel.: 377 183 662, 377 183 659.
4. dubna 2015 (sobota)
Zahájení turistické sezóny na hradu Radyni
Čas: 14:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
a OSHR

5. dubna 2015 (neděle)
Velikonoční trh
Místo: náves v Sedlci
Čas: od 13:00 h
Bohatý program pro děti a dospělé.
Staroplzenecká galerie
Výtvarná laboratoř
- výtvarné práce žáků výtvarného oboru
ZUŠ Starý Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
a ZUŠ St. Plzenec
Výstava potrvá do 30. dubna 2014.
11. dubna 2015 (sobota)
EGES

Místo: Music club, St. Plzenec, Masaryk.
nám. 52
Čas: 21:00 h
21. dubna 2015 (úterý)
V. koncert 30. sezóny KPH
Concertino LENKY FILIPOVÉ
Místo: kostel Narození P. Marie
Čas: 18:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
(Doprodej vstupenek ke stání na místě
před koncertem).
25. dubna 2015 (sobota)
Pilsen QUEEN Tribute Band
Místo: Music club, St. Plzenec, Masaryk.
nám. 52
Čas: 21:00 h
Pokračování na straně 9

Slavnosti svobody Plzeň
70. výročí osvobození Plzně
americkou armádou
30. dubna – 6. května 2015
Pietní akty a odhalení pomníku G. S. Pattona
Setkání s americkými a belgickými veterány a jejich rodinami
Prezentace české a americké armády (Armádní střelecký stadion Lobzy)
rozsáhlá ukázka bojové techniky a výzbroje
Military kempy s ukázkami zbraní, vojenské techniky a života v táboře
Megakoncert skupiny Lynyrd Skynyrd pátek 1. května,
plochá dráha Borská pole
Nejlepší kapela amerického jižanského rocku vystoupí poprvé v České republice
Convoy of Liberty neděle 3. května
Přehlídka tří set vojenských historických vozů a současné techniky Armády ČR
Patton Memorial Pilsen
Unikátní expozice v ČR věnovaná americké armádě
Kulturní program navozující atmosféru května 1945

Více na
www.slavnostisvobody.cz
www.facebook.com/Slavnostisvobody

Kontakt:
Turistické informační
centrum města Plzně
náměstí Republiky 41
301 00 Plzeň
Email: info@visitplzen.eu
Tel: +420 378 035 330
www.visitplzen.eu

Strana 8

Radyňské listy - duben 2015

MČstoo Starýý Plzeneec
K-Ceentrum
m, mČsttská kn
nihovnaa
poĜád
dá ve spoluprácci

s Obþansk
O
kým sp
polkem
m HĤrk
ka a RaadynČ

zah
hájen
ní tu
uristtick
ké seezón
ny
naa hraadu Rad
dyn
ni
04.004. 20015 od
o 14:00 h do 16:00
1 0h
Pro
o návvštČvnníky jsou
j
p avenyy oživvené
pĜipra
proh
hlídkyy hraddu RaadynČ
s králem Karlem
K m IV
V. a jeho drružinou.
Vstuupné: plnné 30 |Kþþ, sníženéé 20 Kþ

www.staryplzzenec.czz

VÍTEJTE V EVROPSKÉM
HLAVNÍM MĚSTĚ KULTURY 2015

Návštěvníci Plzně se v jarních měsících mohou těšit na
výstavy v nově otevřené kreativní zóně DEPO2015, pokračující výstavu věnované Mnichovské malířské škole nebo
plzeňskému rodáku Jiřímu Trnkovi.
V Galerii města Plzně a Galerii Jiřího Trnky je do 10. 5.
k vidění profilová výstava Ateliér Jiřího Trnky, která autora
prezentuje jako tvůrce animovaných filmů, sochaře, loutkáře,
malíře a ilustrátora. Prolne se s výstavou Trnkova Zahrada 2,
která se koná v ZČM do 24. 5. a interaktivní formou vdechne nový život slavné Trnkově knize. Se Západočeskou galerií
v Plzni se až do 6. 4. vydáte do Mnichova – zářící metropole
umění na výtvarné umění Mnichovské školy v dílech českých
i německých umělců. Následovat bude výstava Gottfried Lindauer - plzeňský malíř novozélandských Maorů (6. 5. – 20. 9.).
V dubnu (20.–26. 4) se můžete těšit na týdenní Bavorské
kulturní dny, které představí současné bavorské umělce: ve
Velké synagoze vystoupí pěvecký sbor Domspatzen z Regensburgu, v hudebních klubech pak další bavorští hudebníci, tanečníci, česko-německé divadlo, autorské čtení a další akce.
S otevřením kreativní zóny DEPO2015 rezonuje dílo Čestmíra Sušky s příznačným názvem reSTART (26. 4. – 31. 12.)
se sochami z vyřazených kovových objektů.
Vstupenky na akce lze zakoupit v síti Plzeňská vstupenka
v Plzni a u partnerů projektu Plzeň 2015. Ve Starém Plzenci
je možné vstupenky koupit v K-Centru, které je oficiálním
regionálním partnerem Plzně 2015.
Mgr. Monika Bechná
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Pokračování ze strany 7
30. dubna 2015 (čtvrtek)
Slet čarodějnic
a jízdy Plzeneckou železnicí
Místo: areál dětského tábora, Pionýrů 838
Čas:17:00 h do 19:00 h
Pořadatel: Pionýr a PŽ St.Plzenec
30. dubna 2015 (čtvrtek)
Stavění májky a pálení čarodějnic
Místo: areál SDH Sedlec
Čas: od 18:00 h
Pořadatel: SDH Sedlec
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
Některé za kulturních akcí konaných na
začátku května 2015
4. května 2015 (pondělí) – vernisáž
PRO MAMINKU
práce dětí MŠ ke Dni matek
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
a MŠ St. Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz, e-mail:
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info.plzenec@staryplzenec.cz, tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 21. května 2015.
6. května 2015 (středa) - vernisáž
Výstava fotografií k 70. výročí
osvobození Starého Plzence
- vernisáž výstavy fotografií z doby osvobození St. Plzence na konci 2. světové války
za účastí členů rodiny pana Karla Steinera,
staroplzeneckého rodáka, který zahynul
v koncentračním táboře v Osvětimi.
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 15:45 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
a OSHR
Výstava potrvá do 21. května 2015.
6. května 2015 (středa)
Uctění památky obětí I. a II. světové války
Masarykovo náměstí 16:45 h
Malá Strana (pamětní deska V. Kratochvíla) 17:00 h
Sedlec (park u rybníka) 17:15 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
9. května 2015 (sobota)
Revival OLYMPIC Domažlice
Místo: Music club, St. Plzenec, Masaryk.
nám. 52
Čas: 21:00 h

NAŠE ŠKOLY
MŠ STARÝ PLZENEC
Karneval
V mateřské škole se, jako každý rok na konci února, konal karneval.
A ne ledajaký! Letošní karneval byl pyžámkový a košilkový. A byl k tomu
dobrý důvod. Paní Zima nám letos mnoho radosti a sněhu nepřinesla a tak
byl už nejvyšší čas dát jí najevo, že pro nás zimní spánek definitivně skončil.
A přes to, že děti trávily celý den v pyžámku, spát se jim rozhodně nechtělo. I tento karneval, stejně jako ty minulé, se nesl ve znamení veselí,
tance, soutěží a dalších radovánek. Zkrátka věříme, že paní Zima pochopila, že její čas skončil a my všichni se
už těšíme na jaro.
Teď už stačí jen
vynést
Moranu
k řece a nechat ji
odplavat hodně,
hodně daleko…
Bc. Jana Mlejnková

Soutěž o největší
polštářovou horu.
Foto: archiv MŠ

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 10. dubna tomu
bude 10 let, co nás
navždy opustila
paní Květa Kasalová.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.
Dne 5. dubna uplynul velmi smutný
rok, kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka,
maminka, babička
paní Olga Chrastilová.
Na její velkou lásku stále
vzpomínají manžel, dcera
s rodinou, syn s rodinou.
Dne 24. března uplynuly
dva smutné roky, co nás
navždy opustila
paní Jana Divišová.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.
Syn s rodinou.
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ZŠ SEDLEC
Začátek jara v ZŠ Sedlec
Poslední únorový pátek navštívily děti
1. a 2. třídy společně s nejstaršími dětmi
z MŠ představení Aladin v Divadle Alfa.
Pohádka ze světa příběhů „Tisíce a jedné
noci“ zaujala malé diváky zejména krásnými kulisami a velkými loutkami.
V pátek 6. března si každý žák naší školy
na vlastní kůži vyzkoušel nejrůznější deskové hry, které k nám přivezl pan Kazda.

Jednalo se o hry logické, strategické, na
procvičení paměti a postřehu, ale také
o hry relaxační, kde záleželo jen a jen na
náhodě a štěstí. Děti nejvíce zaujaly magnetické labyrinty a nejvíce se pobavily
u hry s letadlem, které shazovalo slepicím
vajíčka.
Helena Malá
Deskové hry v ZŠ Sedlec.
Foto: archiv ZŠ Sedlec

SKAUT
ZA BÁBOU A DĚDKEM
První březnovou sobotu si s sebou na
výlet děti nevzaly jen batůžek plný dobré
svačinky, ale poprvé také rodiče. Společně
jsme se jeli podívat do malebných rabštejnských lesů, konkrétně do Žihle. V plánu
byly dvě trasy s ohledem na fyzickou zdatnost, ale nakonec jsme šli celou dobu pospolu. Vydali jsme se podle značení nejprve na Dědka, poté na Bábu, což jsou místní
známé balvany. Děti si odhlasovaly jejich
nová jména, a to Šutr a Petúnie Anastázie!
V době oběda jsme dorazili k Viklanu, kde
se dospělí slunili a příjemně si povídali,
děti zvolily možnost šiškové války a horolezectví. Procházkovou chůzí jsme dospěli zpět k nádraží a čekání na vlak jsme si
zkrátili na terásce místní restaurace.
Jaroslava Lencová

Naše děti obléhaly Viklan.

Foto: Radka Trykarová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
KLUB DOVEDNÝCH
RUKOU STARÝ PLZENEC
POMÁHÁ LIDEM
Na Malé Straně se v bývalé škole schází
13 žen. Vedoucí paní Marie Šimková a její
zástupkyně paní Dáša Ježková připravují bohatý program. Téměř všechny jsou
zapojené v jiných staroplzeneckých organizacích: Vlastenecko-dobročinná Obec
baráčníků, Občanské sdružení zdravotně

Klub dovedných rukou Starý Plzenec.

postižených Staroplzenecko, Český svaz
žen. Zúčastňují se většiny akcí, které pořádají i jiné spolky a sdružení nebo K-Centrum Starý Plzenec. Pomáhají, kde je třeba.
Z akcí ve městě vybíráme: Radoušovy hry,
Vánoční Radyně, MDŽ, Máje v Sedlci, kladení věnců u památníků. Své výrobky věnují potřebným v ČR i v zahraničí. Dětem
z Dětského centra Plzeň upletly a uháčkovaly svetříky, ponožky a čepičky. Do Indie
prostřednictvím Hospicu Anežky České v
Červeném Kostelci zaslaly ručně vyrobené

Foto: Eva Suttnerová

obvazy. Za 13 let svého působení mají za
sebou mnoho záslužné práce pro občany
nejen Starého Plzence. Děkujeme jim za
veškerou pomoc a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.
Za OSHR a dozajista i za další vnímavé
spoluobčany
Eva Suttnerová
https://www.youtube.com/watch?v=bCbnkN__IpQ – video – na návštěvě v Klubu dovedných rukou
Ženy Klubu dovedných rukou se
zúčastnily soutěže
Šikovné ruce pro
Hospic 2014 aneb
Lidé lidem. Za svoje
výrobky – háčkované dečky a čepičky,
pletené svetříky, jehelníčky aj. - byly
oceněny diplomem.
Také redakce RL Vám přeje hodně dalších
tvůrčích nápadů!
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60 LET KYNOLOGIE
VE STARÉM PLZENCI
Pátek třináctého – pro někoho problémové datum. Ne tak pro nás, přátele kynologie, která má ve Starém Plzenci dlouholetou tradici. Právě 13. 2. 2015 jsme se
totiž sešli, abychom si společně připomněli
60. výročí založení Základní kynologické
organizace Starý Plzenec.
Na úvod promluvil předseda ZKO Starý
Plzenec pan Josef Zábranský, který je jedním z prvních členů klubu a jeho dlouholetým předsedou.
Zazněla také zdravice předsedy Českého
kynologického svazu pana Jaroslava Šmolíka, který se bohužel pro velké pracovní
vytížení vyplývající z jeho funkce nemohl
večera účastnit osobně.
Slavnostní atmosféru podpořila svou přítomností i starostka Starého Plzence paní
Bc. Vlasta Doláková, která ocenila dlouhodobou činnost klubu a přislíbila podporu ze
strany vedení obce.
Všichni přítomní pak se zájmem sledovali prezentaci, která je provedla od počátků založení klubu v roce 1955 až po současnost. Připomněli si okamžiky a přátele,
na které se nezapomíná. Záznam na CD,
který k významnému výročí dostal každý
člen, byl milým dárkem k dnešnímu výročí
organizace.
Skupinka šesti nadšenců založila v roce
1955 kynologický kroužek. Jaroslav Benedikt, František Křížek starší, František
Kovařík, Anna Kovaříková, Věra Bystřická

JARO V DRÁČKU
Jaro jsme v Dráčku přivítali ve středu
18.3. Ráno jsme se nejdřív sešli jako
obvykle v herně a zazpívali si písničky
s jarní tematikou. Doprovázela nás Morana,
vládkyně zimy, kterou jsme si předem
vyrobili. Děti si nazdobily vajíčka barevnou
krupičkou a pomohly se společnou tvorbou
jarního květinového stromu.
Počasí nám vyšlo krásně, a tak jsme
se vydali k řece, kde jsme Moraně znovu
zazpívali na rozloučenou a zároveň tak
přivítali jaro. Když odplavala, děti začaly
plnit soutěžní úkoly, za každý splněný si

Vítání jara.

Ocenění členů organizace.
a Miroslav Tomášek se scházeli na fotbalovém hřišti Sokola ve Starém Plzenci. V roce
1957 je klubu přidělen pozemek na cvičiště pod fotbalovým hřištěm Sokola. V roce
1960 měla organizace již 24 členů a stává se
samostatným Kynologickým klubem.
Výcvik psů probíhal zpočátku ve skromných podmínkách, téměř doslova „na zelené louce“. Díky nadšení členů, podpoře
Českého kynologického svazu, místního
úřadu, ale především díky bezpočtu odpracovaných brigádnických hodin, vzniklo
cvičiště s překážkami, oplocení pozemku,
zázemí pro kynology a odkládací boxy pro
desítky psů.
Každoročně se konají akce, které neodmyslitelně patří k tradicím klubu. K nim
patří prázdninové pořádání Tábora talentované mládeže, Závodu pod Radyní,

Foto: Martina Merhoutová
letního výcvikového tábora. Pro veřejnost
jsou pořádány ukázky výcviku, např. u příležitosti Dne dětí. Protože se zde vytvořil
dobrý kolektiv, setkávají se členové klubu
i na mnoha jiných akcích, na nichž nesmí
chybět jejich čtyřnozí kamarádi.
Největší podíl na činnosti má však pravidelný výcvik, který připravuje psovoda
a jeho psa ke splnění jarních či podzimních zkoušek podle národního a mezinárodního zkušebního řádu. Během existence ZKO Starý Plzenec získali její členové
mnohá vítězství a ocenění na krajských,
republikových i mezinárodních soutěžích
či výstavách.
Rádi bychom popřáli naší organizaci
mnoho dalších úspěšných let, nadšených
kynologů a přízně obce i veřejnosti.
Libuše Pechová

mohly nalepit na obrázek motýlka. Čekal
je například slalom mezi zvířátky, skládání
obrázků květin, přenos čočky lžící, třídění
zvířat a jejich mláďat… Odměnou za
snažení pak byla slepička s čokoládovými
vajíčky.
V dubnovém týdnu 13.-16.4. proběhne
na klubových dopoledních akce Semínko,
kdy budeme sázet do hlíny, vytvářet si
vlastní obal na květník a nebude chybět
ani ozdobný zápich. Pak už jen budeme
sledovat, jak rychle komu oves nebo
řeřicha vyroste.
Za tým RC Dráček Plzenec
Světlana Jiránková

Foto: Světlana Jiránková

Dne 14. 3. 2015 se členové Občanského sdružení Hůrka a Radyně Starý
Plzenec vydali po naučné stezce, aby
upravili její vzhled. Vyřezávání křovin,
odstraňování nebezpečných větví podél cesty, ale také mnoho rozhovorů,
z nichž vzešly další náměty na činnost
spolku. Tvořivé a motivující pracovní
setkání bylo opět přínosné. Těšíme se na
další spolupráci s každým, kdo se chce
zapojit do kterékoliv aktivity OSHR.
Text a foto: Eva Suttnerová,
členka OSHR
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JO ŘIDIČ, TEN TVRDÝ CHLEBA MÁ!

PODZIMNÍČCI

Pozvánka na třetí setkání staré gardy řidičů bývalé TSS

č. 9 – pan doktor

Sobota 25.04.2015 od 15:00 hodin
Music-club u Šilhánků ve Starém Plzenci
Kamarádi čas letí jako zběsilý a nezastavíme ho ani my.
Zima nás pomalu opouští a přichází tak dlouho očekávané jaro.
To znamená, že je tady čas našeho pravidelného setkání.
V letošním roce máme malou změnu. Náš kamarád Vašek Bůcha
pro nás zajistil důstojné posezení v rodinném prostředí Music-clubu
u Šilhánků. Konečně, po dvouletých útrapách nebudeme řešit teplo,
nebo si sami chodit pro občerstvení. Vezměte s sebou dobrou náladu
a vzpomínku na nějaký ten drb, těší se na Vás Jan Skřivánek z Brd.
Kdo si na nic nevzpomene, páté pivo s rumem mu to připomene.

O LÉČIVÝCH BYLINÁCH
A NEMOCNÉ LIŠCE
Slunce už se sklánělo za horizont, když
maminka liška vyrazila na lov. Měla v noře
pět malých skotačivých liščat, která měla
neustále hlad. Musela se jim postarat o něco
dobrého na zub. Jenže nečekala, že ji v cestě
budou ležet nalíčená pytlákova železa. Když
její tlapka vklouzla do želez přikrytých pod
čerstvě natrhanou trávou, ucítila jen ostrou
bolest a pak upadla bezmocně na zem. Její
vzlyky a naříkání uslyšel táta lišák a odtáhl
ji zpět do bezpečí nory. Musel teď zajistit
nejen potravu pro svých pět liščat, ale také
léky na bolavou tlapku mámy lišky.
V lese na mýtině už po desetiletí bydlel
pan doktor. Byl jím starý pařez, jehož kořeny
kdysi prorostly hluboko do země a teď jako
silné paže zpevňovaly půdu, z které rostly
všelijaké byliny. Znal léčivou sílu každého
květu, listů i kořenů rostlin ve svém okolí.
K němu se lišák vydal pro radu. Pařez byl
moudrý a s věkem nabýval rozvahy. Jen
rád mluvil v hádankách: „Zánět zmírní
a poranění zahojí kořen byliny, jejíž jméno
obsahuje slovo „kost“. Vysokou teplotu
srazí odvar z kůry smutného stromu, který
kloní své větvě nad vodní hladinu. A do
třetice, sílu a radost do života vrátí kořen
z byliny, která roste daleko až někde v Asii
a obyčejná koza se může pyšnit, že nosí
její jméno. Najdi všechny tři a tvá žena se
uzdraví a bude zas taková, jaká byla dřív.“
Hádance lišák sám dobře nerozuměl.
Potřeboval najít dobré rádce, kteří by mu
pomohli. Jenže, kdo lišákovi pomůže, když
všem v lese i na louce nahání spíš strach,
než aby byl dobrý kamarád? A tak seděl
smutný lišák na mýtině u starého pařezu
a přemýšlel, jak požádat o radu. V tom
uviděl kozu, jak se pase kousek od malého
vodopádu a napadlo ho, že ona by mohla

č. 2 - lišák

znát odpověď na první část hádanky. Pak
uviděl skokana skřehotavého. Měl štěstí,
protože ten už se v přírodě vyskytuje
velmi zřídka. A do třetice mu nad hlavou
přeletělo hejno hus. Postavil se na všechny
čtyři nohy a štěkavým hlasem zavolal.
„Ka ma rá di po mož te mi, pro sím.
Že na mi stů ně. Má no hu bo la vou. Ne
vím si ra dy s há dan kou.“
Všichni tři se zastavili a chvilku
přemýšleli. Pak se ozvala koza: „Méé, méé
už to mám. Je to kostival – správně kostival
lékařský.“ Hned na to zakvákal žabák: „Kvacha-cha, kva-cha-cha, do mé tůně hlavu
sklání vrba bílá smuteční.“ Naposledy
se z nebe snesla husa velká a zakdákala:
„Kdák, kdák, znám tu bylinu. Je opravdu
zdaleka. Roste tam, kde mám druhý domov
a nazývají jí „kozinec – kozinec blanitý“.“
Pokračování na straně 13

Eva, Hana a Miroslava Svobodovi,
Nerudova 766, Starý Plzenec, 332 02
Tel: 725 305 818,
Miroslava-Svobodova@seznam.cz

Sbor dobrovolných hasičů v Sedlci
zve všechny spoluobčany, kteří chtějí
příjemně strávit předmájový večer, k

posezení u májky,
30. dubna 2015
v areálu hasičské zbrojnice v Sedlci.
Od 16.30 h program pro dě a pálení čarodějnic
(pořadatel ZŠ a MŠ Sedlec)
Od 19.00 h posezení u táboráku pod májkou
K poslechu i k tanci bude hrát kapela Zdeňka Zapletala.
Přijďte si zazpívat, zatančit, nebo jen přátelsky popovídat.
Dobrá nálada vítána.
Občerstvení pro všechny věkové skupiny zajištěno!
Za SDH Sedlec Miluše Chras lová
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Pokračování ze strany 12
Lišák nezapomněl všem pěkně poděkovat a také slíbil, že už nebude ostatní honit
a lekat. A co vzkazuje pan doktor z lesní
mýtiny všem dětem?
„Nešlapte po květinách, neničte kůru
stromů, které rostou v lese, na louce i blízko
vody.
Nikdy nevíte, kdy pomůžou vám od
nepohody. Radši mamku, taťku, babi, dědu
požádejte a herbář si spolu udělejte.“
Poznámka autora: Kostival lékařský
obsahuje alkaloid alantoin, který může za
podstatnou část účinnosti kostivalu. Vrba
bílá a její poddruh vrba smuteční – jejich
kůra obsahuje kyselinu salicylovou, z které
byl v roce 1899 synteticky připravený
aspirin. Kozinec blanitý – Astragalus –
jeho léčivé účinky známe už přes 4000
let - čínská medicína – posiluje imunitu –
antioxidační účinky.

ŠtČnovice

16. 4. 2015

16:00

PĜijćte se pobavit mezi své pĜátele, zazpívat a zatanþit
u hudby s V. ŽÁKOVCEM a zpČvu A. VOLÍNOVÉ
spoleþnČ s dámskou karafiátovou volenkou.
Souþástí programu vystoupení souboru „DobĜanské bábinky“
Odjezdy autobusĤ:
1. autobus
2.autobus

Malá Strana
14:40
Plzenec u závor
14:45

NámČstí
14:42
Losiná
14:50

Sedlec
14:45

ŠĢáhlavy
14:55

ŠĢáhlavice
15:00

SrdeþnČ zve výbor OSZP Staroplzenecko

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ INFORMUJE
Opět tu máme jedno z nejkrásnějších
období roku a tím je bezesporu jaro, kdy se
po dlouhé zimě začíná všechno rase probouzet a láká nás to do přírody. Někteří se
ale, jak to bývá, neumějí chovat ukázněně
a svým chováním způsobují nemalé škody
na tak už dosti zkoušené přírodě. Rozdělávají ohně na prostranství těžko přístupném, dříve vysekané traviny jsou zarostlé
souvislými porosty, které přímo lákají
k vypalování. Každý by si měl uvědomit, že
vypalování trávy a porostů je ze zákona zakázáno a je mnoho případů, kdy se dotyčný
přiotrávil a zaplatil tu nejvyšší daň a tím je
vlastní život. Proto každoročně apelujeme
na občany, aby upustily od tohoto počínání
a nedocházelo ke zbytečným událostem a
škodám. To se týká i likvidací ostříhaných

Na kulturní akci Setkání Pepíků a Pepiček, které se konalo v Lidovém domě 21.března
2015, se všichni zúčastnění dobře bavili.
Foto: Jiří Vlach
porostů a větví, je lepší je odvézt do sběrného dvora, než je pálit na zahradě a všem
okolo znepříjemňovat třeba krásné odpoledne na zahradě. Každým rokem je těchto
událostí velký počet a i my máme určitě
lepší plány v tomto krásném období, než se

Hasičský zásah uskutečněný v důsledku nedovoleného vypalování travních porostů.
Foto: archiv SDH St. Plzenec
plahočit černým spáleništěm a pak veškerou použitou techniku uvést do původního
stavu. Proto našim přáním je, aby těchto
událostí bylo co nejméně.
Luboš Lenc, velitel jednotky
SDH Starý Plzenec
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STALO SE
VÝTVARNÁ LABORATOŘ
Ve středu čtvrtého března proběhla ve
Staroplzenecké galerii vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ Starý Plzenec.
V příjemné podvečerní atmosféře vystoupila školní kapela Mamamopasida a svým vystoupením zpříjemnila program vernisáže.
A co návštěvníkům nabízí výtvarná laboratoř? Zkoumali jsme barvy, jejich vzájemné vztahy. Světlo, stín, tvar, rytmus
a další prvky výtvarného jazyka. Inspirovali jsme se prostředím chemické laboratoře,
výtvarným uměním, návštěvou výstavy
Les v písecké galerii Sladovna. Vystavujeme kresby, malby, grafiku i keramiku. Výtvarná laboratoř je pro vás otevřena do
29. dubna 2015.
Jana Frolíková, ZUŠ Starý Plzenec

Vernisáž zpříjemnila svým vystoupením hudební kapela Mamamopasida ZUŠ St. Plzenec.
Foto: Roman Škala

V PÁTEK TŘINÁCTÉHO
SE NA HRADĚ OBJEVILI
GEOMORFOLOGOVÉ!

Účastníci mezinárodní geomorfologické konference.

Text a foto: Eva Vlachová

Hrad Radyně byl první zastávkou jejich
exkurze, která se konala na závěr prestižní
mezinárodní konference „Role of Fieldwork in Geomorphology“. Tuto konferenci pořádalo Centrum Biologie, Geověd
a Envigogiky Pedagogické fakulty ZČU
v Plzeňském pivovaru. Z věže hradu chtěli odborníci na tvary a procesy zemského
povrchu pozorovat Plzeňskou pánev, říční
terasy Úslavy, buližníkové suky v blízkosti
vrcholu, i krajinu jižního Plzeňska jako celku. Březnové počasí však nezklamalo, a tak
si vědci ze Spojeného království, Polska,
Slovenska, Rumunska a ČR mohli zblízka
prohlédnout alespoň pravou a poctivou
nízkou oblačnost v okolí Radyně.

BAROKNÍ ZÁMKY.
PŘÍBĚHY A LIDSKÉ OSUDY
(o nové knize RNDr. Martina Langa)
V sobotu 21. února se nevelký sálek
městské knihovny v Mirošově zcela zaplnil milovníky historie jižního Plzeňska.
O čtvrté hodině tam započal křest nové
knihy Martina Langa Barokní zámky. Příběhy a lidské osudy s následnou autogramiádou a přednáškou na téma „Co se do
knihy nevešlo“. Kmotrou („ale nikoliv
sudičkou“, jak sama podotkla) a zároveň
vzácnou návštěvou zde byla senátorka doc.
MUDr. Miroslava Emmerová.
Po křtu nás autor seznámil se strukturou knihy. Skládá se ze třinácti příběhů
abecedně řazených barokních zámků již-

Křest knihy Barokní zámky. Příběhy a lidské osudy (zleva manažerka MAS Aktivios
Ing. Hana Bouchnerová, MUDr. Miroslava Emmerová a autor knihy RNDr Martin Lang).
Foto: Marek Velebný
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ního Plzeňska: od těch udržovaných (jako
místní zámek či třeba Nebílovy) až po ty
zchátralé (např. Chocenice) až k zaniklým Letinům. Doktor Lang se snažil každé vyprávění o příslušném zámku doplnit
i medailony významných osobností s ním
spojených.
Barokní zámky jsou dílem zajímavým
a podnětným, dílem, vycházejícím z ori-
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ginálních, zčásti ještě nepublikovaných
materiálů. Je zajímavé, že tato kniha byla
vydána již jednou - její původní křest jsme
mohli spatřit o minulém létě u nás v Plzenci v rámci řezbářské slavnosti. Protože však
tehdy tiskárna knihu provedla jinak, než
autor zamýšlel, došlo k její nové a lepší grafické úpravě až nyní. Publikaci - tentokrát
ve větším formátu a s barevnými fotogra-

fiemi - si můžete zakoupit v K-Centru,
městské knihovně Smetanova 932 za cenu
180 Kč.
Anna Velichová
Poznámka: Fotografie ze křtu naleznete na
http://velebny.rajce.net/Mirosov.Baroko.
MartinLang.21.2.2015

SPORT
FOTBALOVÝ TURNAJ
VYHRÁL POTĚR BLOVIC
14. ročník Memoriálu V. Rejška
uspořádali fotbalisté SK Starý Plzenec dne
1.3.2015 v Rokycanech. V házenkářské
hale HK Rokycany se sešlo 8 mužstev
fotbalových přípravek Plzeňska. Tyto byly
rozděleny do dvou skupin, ve kterých se
hrálo o postup do semifinále. Skupinu A
ovládlo mužstvo Blovic, které po výsledcích
2 : 1 se St. Plzencem „A“, 3 : 1 s Břasy a 2 : 0 se
St. Plzencem „B“ postoupilo z prvního místa.
Druhé postupové místo obsadil tým Starého

Plzence „A“, který porazil 4 : 1 Břasy a 2 : 0
Starý Plzenec „B“. Třetí místo v této skupině
obsadil tým Starého Plzence „B“, který měl
po remíze 1 : 1 s Břasy lepší celkové skóre než
jeho soupeř. Skupinu B vyhrál tým Kohouti
Rokycany, který po výsledcích 2 : 0 s Luby,
2 : 0 s Chotěšovem a 8 : 0 s SK Smíchov
proplul jasně do semifinále. Druhým
postupujícím se staly Luby, které porazily
SK Smíchov 4 : 0 a remizovaly s Chotěšovem
2 : 2. Chotěšov pak remizoval v posledním
zápase skupiny „B“ s SK Smíchov Plzeň 1
: 1. V boji o finále vyhrály Blovice nad Luby
1 : 0 a Rokycany nad Starým Plzencem „A“
3 : 1. Poslední čtyři zápasy již byly bojem

o konečné pořadí. 7. místo obsadil tým
SK Smíchov Plzeň, když vyhrál 2 : 0 nad
Břasy. Výhra 4 : 0 posadila na pátou příčku
Chotěšov, jejich soupeřem byl tým SK Starý
Plzenec „B“. Bronzový stupínek vybojovalo
mužstvo SK Starý Plzenec „A“, které po
remíze 1 : 1 s Luby vyhrálo na penalty 2 : 1.
V dramatickém finále porazily Blovice
mužstvo Rokycan 1 : 0 a převzaly pohár
pro vítěze. Další ceny dostali i nejlepší
jednotlivci a to: Daniel Janda z Chotěšova
jako nejlepší střelec, Tomáš Mastný z Lub
jako nejlepší brankář a Matouš Jahoda jako
nejlepší hráč turnaje.
Petr Liška

ARSENAL RADYNĚ kontra
OPPIDI ROTUNDA

BOWLINGOVÝ
TURNAJ DVOJIC

Opět po roce Vás srdečně zveme na tradiční fotbalové klání Pod Tratí X Nad Tratí,
které se uskuteční ve středu 29. dubna od
18 h na místním fotbalovém hřišti. V loňském roce nás až v poslední minutě nastavení „odstřelil“ Petr Šesták, který se narodil Pod Tratí. Letos si Sedlec, Malá Strana
a Městečko prémiové vítězství nenechá
vzít. Proto žádáme všechny duchem mladé sportovce nad 35 let o účast na tomto
exkluzivním utkání. Stačí jednoduše přijít
a bojovat v duchu fair play. Fanoušci obou
táborů mají zajištěno občerstvení a kvalitní divácký zážitek. Pro plánovaný článek
o historii těchto střetnutí prosím o poskytnutí fotografií (po naskenování vrátím).
Fotbalová Stará Garda
a Pavel Hrouda (Městečko)

Tradiční turnaj dvojic v bowlingu proběhl 27.2.2015 za účasti 8 rodinných týmů,
když tým tvořil hráč fotbalové staré gardy
SK Starý Plzenec a jeho manželka. Turnaj

Účastníci turnaje dvojic v bowlingu.
Foto: archiv

Fotbalová mužstva ARSENAL RADYNĚ a OPPIDI ROTUNDA.

na dvě kola byl hodně dramatický a vyrovnaný, vítězem se stal nováček tohoto
již tradičního klání Standa Mentl s manželkou Andreou. Na dalších místech bylo
toto pořadí: 2. Jírovi, 3. Rejškovi, 4. Liškovi, 5. Kernerovi, 6. Khaurovi, 7. Jírovi ml.
a 8. Kvíderovi. Prvních pět týmů si odneslo
věcné ceny a většina též odhodlání, že příští rok se určitě zlepší.
Petr Liška
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VÝZVA SPORTOVNÍ
KOMISE PRO
SPORTOVNÍ KLUBY,
ODDÍLY I JEDNOTLIVCE
Nově vzniklá sportovní komise Rady
města Starého Plzence ve složení Tomáš
Děkanovský, Petr Liška, Marek Vávra, Miroslav Hejzek a Petr Holeček se na svém
jednání shodla, že s financováním, propagací a informovaností o sportu (i sportovců) v našem městě je třeba pohnout. Každý ze členů komise působí v jednom nebo
i více oddílech ve městě a každý zná svůj
sport do podrobností.
Ale to nestačí. V Plzenci a Sedlci existují
i další sportovní oddíly, které nejsou stejné
jako fotbal, tenis, hokej, kanoistika nebo
házená. Proto je potřeba tyto spolky, oddíly, kluby, ale i neorganizované sportovce
oslovit.
A co tedy bude ......?
Členové sportovní komise budou fyzicky obcházet sportovní organizace, které
mají sídlo ve Starém Plzenci nebo pořádají
na území města sportovní akce. Cílem setkání bude vzájemné předávání informací
o tom, co zlepšit ve městě pro konkrétního
sportovce, aby se mohli ke sportování přidat i další. Dalším bodem je informování
klubů ohledně připravovaných projektů na
úrovni kraje, ministerstev, ČOV, ale také
projektů připravovaných samotným městem. V České republice se připravují velké
změny ohledně financování sportu a registrací sportovců. Hlavním iniciátorem
změn je právě zmíněný Český olympijský
výbor, který v novém složení připravuje
projekty, které se budou týkat každého registrovaného sportovce.
Hlavní záměr nové sportovní komise:
 zjistit kolik organizovaných i neorganizovaných sportovců sportuje (bez toho
to nejde!)
 co sportovci potřebují pro svoji činnost
(vybavení, prostory, materiál, služby města)
 co může komise nabídnout nebo zajistit
(požadavky na informovanost, na město,
na Radu)
 založit informační web (zprávy z ČUS,
ČOV, práva a povinnosti, ale hlavně dotace)
 založit informační fórum (diskuze, názory)
Komise pro sport se tedy rozhodla, že od
dubna 2015 začne shromažďovat základní
informace o těchto klubech i jednotlivcích.
Nebude to jednoduché. Máme pouze omezené kontakty na plzenecké a sedlecké oddíly, ale na samostatné sportovce, kteří by
se rádi zapojili do nového projektu, nemáme kontakty vůbec žádné.
SPORT NEMŮŽE ZŮSTAT NA OKRAJI
ZÁJMŮ, ZAPOJTE SE!
Pošlete nám kontakt na:
sportovni-komise@seznam.cz nebo využijte
webu města v rubrice „Sport“
Marek Vávra
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přijme

administra vní pracovnici pro objednávání pohřbů
do kanceláře ve Starém Plzenci.
POŽADAVKY: 1. SŠ se znalos práce na PC
2. komunikace se zákazníky
3. příjemné vystupování se zákazníky
NABÍZÍME:

1.
2.
3.
4.
5.

příjemné pracovní prostředí ve stabilní české firmě
pracovní doba: Po-Pá: 8-15 hod. + pol. přest. 12-12.30 hod.
zaměstnanecké výhody
mzda: 9.000 Kč + osobní ohodnocení
nástup dne 1.6.2015

Zájemci mohou zaslat podklady na email adresu: kuna@pietaplzen.cz,
případné dotazy a informace na tel. 602 167 167.

DROBNÁ INZERCE
■ Prodám stavební pozemek o výměře
1935 m2 v lokalitě Sedlec, jižní strana. Tel.:
721 855 723.
■ Daruji za odvoz velmi pěknou šatní skříň
(třídílná bílá s hnědými lesklými dveřmi,
rozměr 2,40 m x 2 m). Tel.: 728 308 792.
■ Daruji za odvoz válendu s matracemi.
Tel.: 728 308 792.
■ Prodám oblečky vel. 56-98, boty, hračky,
postýlku, kočárek, golfky, křesílko, ohrádku,
zábranu atd. Tel. 608 661 992.
■ Prodám inter. dveře: olše (Sapeli) 2x 90P,
1x 90L. Buk 90 L. Garnýže (tyče) - buk,
ořech. Tel. 603 459 409.
■ Pronajmu byt v rodinném domě ve St.
Plzenci 2+1 se zahradou. Tel.:777 223 067
■ Koupím stav. parcelu, chatu, zahr. na
výstavbu rod. dřevostavby, za rozumnou
cenu. S možností peč. zdrav. výpomoci.
Lokalita – St. Plzenec, Koterov, Bručná. Tel.:
725 665 713.
PŘIJMEME PRODAVAČKU
do prodejny masa a uzenin
ve Starém Plzenci
* Výhodné platové podmínky
* Práce na HPP
Kontakt. osoba:
p. Vlk, tel.: 737 300 588
Výuka, doučování,
konverzace, příprava
na zkoušky a maturitu,
individuální přístup
Překlady, tlumočení ČJ-NJ
i NJ-ČJ
Praxe: dlouhodobý pobyt
v SRN, základní i všeobecné
státní zkoušky, zkouška VHS
Přijedu i k Vám domů nebo
do firmy. Tel.: 723 110 755
E-mail: dianachov@seznam.cz

NĚMČINA

PIETA s.r.o. – pohřební ústav, Masarykovo nám. 57
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Autoservis Nedvěd s.r.o.
autorizovaný servis Škoda, Opel, Chevrolet

přijme

AUTOMECHANIKA
ZÁMEČNÍKA
pro provozovny Starý Plzenec
a Plzeň-Černice
Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel.: 377 240 154
nebo
písemně na e-mail: servis&asnedved.gity.cz
opel@autoservisnedved.cz
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