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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
toto číslo RL by se dalo
nazvat „Penny na pokračování“. Mrzí mě, že se
neustále točíme v kruhu, nikam nepostupujeme, neustále řešíme to,
co už jsme si mnohokrát
vysvětlili, a hlavně mě
mrzí, že komunikujeme takto přes Radyňské
listy a neumíme si říci věci „z očí do očí“. Znovu kolují např. informace o manipulaci s výpisem usnesení z únorového zastupitelstva.
Tuto záležitost jsme od února x-krát probírali se zastupiteli, na pracovním i veřejném zasedání zastupitelstva v březnu. Na vysvětlenou
tedy jen krátce: už slovo výpis znamená, že je
to „výpis z něčeho“. V tomto případě výpis ze
zápisu, který je pořizován z jednání zastupitelstva. Není-li vyhotoven zápis, či není-li zápis
podepsán oprávněnými osobami včetně ověřovatelů zápisu, nelze jakýkoliv výpis považovat za relevantní. Z logiky věci tedy vyplývá, že
za relevantní výpis usnesení ze zápisu lze považovat pouze takový výpis, který vychází ze
zápisu podepsaného oprávněnými osobami
včetně ověřovatelů zápisu.
Rada města je opakovaně obviňována
z prosazování Penny marketu či zájmů pana
Tetzeliho. K tomu musím dodat, že rada města nikdy nepřijala žádné usnesení týkající se
Penny marketu a vše se projednávalo na zastupitelstvu města. A po zrušení únorového
usnesení zastupitelstva, jehož zrušení jsem
radě města sama navrhla a zastupitelstvo zrušení poté v březnu schválilo, není ve věci Penny marketu přijato jediné usnesení, tedy žádné usnesení rady ani žádné usnesení zastupitelstva. Zastupitelstvo bude 15. 6. rozhodovat
„pouze“ o vyhlášení místního referenda na
základě petice.
Nemohu souhlasit s tvrzením (diskusní fórum na webu města 19.5.), že nájemce OC
Radyně dostal výpověď z nájmu v souvislosti s dopisem, který byl zaslán 12.3. na základě
jednání rady města společnosti A+R. Vzhledem k tomu, že se v různých diskusích opakovaně objevovaly informace, že Penny market žádné ústupky dělat nehodlá, požádala
jsem písemně společnost A+R o vyjádření,
zda … „jsou ochotni učinit zásadní kroky vycházející vstříc městu v architektonické podobě

objektu, jeho okolí a dopravním řešení v okolí školy nacházející se v blízkosti zájmové lokality. Jinak řečeno, zda jsou připraveni k zásadní změně projektu“. V odpovědi písemně potvrdili, že … „Penny market připravuje novou
podobu investičního záměru ve 2 variantách,
jak lépe začlenit prodejnu potravin do území“.
Dále uvedli, že … „součástí podkladů bude
schválený projekt dopravního napojení, nová
dokonalejší a věrnější vizualizace projektu …..
včetně budoucího řešení zeleně“…. uvedli rovněž, že … „příjezdová komunikace zůstane ve
vlastnictví města a že jsou připraveny varianty investičního návrhu ve fázi rozpracovanosti aktivně konzultovat se zastupiteli města tak,
aby výsledná podoba projektu byla ke spokojenosti zastupitelů a především občanů města“. Uvedené dokumenty jsou v plném znění zveřejněny na: http://www.staryplzenec.
cz/obcan/titulni-strana/penny-market/. Dotaz byl zaslán společnosti A+R, nikoliv p. Tetzelimu a dovozovat z uvedeného jakoukoliv
souvislost s výpovědí nájemci je zcela absurdní. Město nemůže zasahovat do soukromoprávních vztahů dvou soukromých subjektů,
v tomto případě soukromého pronajímatele a soukromého nájemce. To, jak se tyto dva
subjekty dohodnou, je jen na jejich rozhodnutí a město zde nemá žádnou pravomoc!
Stejně tak absurdní je názor, že kdyby zastupitelstvo schválilo záměr směny pozemků,
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už by bylo OC Radyně dávno zavřené a Penny market by si „oběhával všechna povolení“.
Schválení záměru znamená, že se záměr zveřejní po dobu 15 dní na úřední desce. Nemá
tedy vůbec žádnou souvislost s územním
rozhodnutím a na základě zveřejnění záměru nemůže získat Penny market územní rozhodnutí, natož stavební povolení. Proces získání územního rozhodnutí a stavebního povolení je záležitost cca na 1 rok a je k tomu zapotřebí mimo jiných dokumentů buď smlouva o právu provést stavbu, nebo smlouva budoucí směnná (kupní, …) … a tom se nikdy
na radě či zastupitelstvu nejednalo!
Další zavádějící informací je, že zodpovědnost za další vyjednávání budoucnosti nákupního centra je na vedení města. V případě vyhlášení referenda město ani nemůže od
vyhlášení do doby výsledku referenda učinit
v samostatné působnosti v uvedené věci žádné rozhodnutí. Tedy při vyhlášení referenda
v červnu 2015 s termínem konáním referenda
s krajskými volbami, tj. cca říjen 2016 (podle
návrhu a otázky přípravného výboru v petici), nemůže město v době od června 2015 do
cca listopadu 2016 vydat žádné rozhodnutí.
Referendum je legální prostředek přímé demokracie, kdy občané mohou svobodně vyjádřit svoji vůli. Nikdo ze zastupitelů referendum nezpochybňuje. Otázkou do diskuse
pokračování na straně 2

U příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války bylo 6. května 2015 vzpomenuto na občany našeho města, kteří v období světových válek položili své životy. Představitelé města se svými spoluobčany uctili památku obětí světových válek.
Starostka města Starého Plzence Vlasta Doláková s místostarostou Václavem Vajshajtlem přináší květiny k nově zrekonstruovanému pomníku obětí světových válek na Masarykově náměstí ve
Starém Plzenci.
Text a foto: Eva Vlachová
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pokračování ze strany 1
je „referendová otázka“ a termín konání referenda. Otázka, která byla uvedena na petici, podepsal jí potřebný počet občanů a musí
o ní rozhodnout zastupitelstvo, je jistě hlasovatelná, lze na ni odpovědět ano či ne. V tom-
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to smyslu je v souladu se zákonem, stejně tak
požadavek přípravného výboru na konání referenda spolu s krajskými volbami.
Myslím ale, že zásadní otázkou je, zda vůbec chceme v našem městě nějaký supermarket. Pokud by se většina občanů domnívala,
že nechceme (nepotřebujeme) žádný zahraniční supermarket a chceme jen „české“ prodejny, pak nemá smysl vymýšlet v územním
plánu lokality na supermarket na okraji města či kdekoliv jinde (myslím, že v mnoha případech bychom se soukromým pozemkům
stejně nevyhnuli). Pokud by se většina občanů domnívala, že chtějí supermarket, pak
hledejme vhodné místo. Obecně se ale všechny studie shodují na tom, že supermarkety na
okraji města vylidňují centrum, všichni tam
musí dojet autem a dochází k poměrně velkým záborům zemědělské půdy.
Bezpečnost dětí v blízkosti základní školy je i pro mě prioritou, protože i moje vnučka tuto školu navštěvuje. A samozřejmě mi
záleží na podobě této lokality. Penny v březnu písemně deklaroval, že připraví nový návrh. O spolupráci a konzultaci návrhu požádal Penny market renomovaného plzeňského architekta Ing. arch. J. Soukupa. Nemám
však žádnou informaci, zda Penny market
ve svém záměru pokračuje či nikoliv. V současné chvíli s vedením města nekomunikuje

ani současný vlastník OC Radyně ani Penny
market či jakýkoliv jiný zájemce. To, že potřebujeme mít v blízkosti centra „nějaké dochozí“ nákupní zařízení, se myslím shodneme, ať už budeme jednat s jakýmkoliv investorem. Je ale téměř nemožné vést konstruktivní dialog v prostředí, kde všechny diskuse
začínají a končí vyjádřením o osobním prospěchu či dokonce vytahováním předlistopadové minulosti konkrétních osob. To jsou
věci, které nemají s konstruktivním dialogem
nic společného!
A na závěr trochu optimistických zpráv.
Podařilo se nám dojednat s Plzeňskými dopravními podniky dodatek ke smlouvě. Věřím, že občané uvítají snížení ceny jízdného
ve vnější zóně na autobusových linkách č. 51,
23 a N11 platné od července t. r. Další, věřím, dobrou zprávou je, že jsme získali dotaci na vybudování centra služeb pro turisty
u hradu Radyně. V současné chvíli se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby
a rádi bychom práce na rekonstrukci bývalé
hájovny zahájili ještě v letošním roce.
Dětem přeji úspěšné zakončení školního roku a s ostatními se těším na setkání během červnových sportovních a kulturních
akcích – podrobnější informace jsou zveřejněny uvnitř tohoto vydání.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
10. schůze – 1. dubna 2015
RM
■ vzala na vědomí předložený hospodářský
výsledek společnosti PRONAP s.r.o. za měsíc
únor 2015;
■ schválila uzavření smlouvy mezi městem
a obchodní společností Plzeňské služby s.r.o
ve znění předloženého návrhu;
■ schválila uzavření smluv mezi městem
a společností Galileo Corporation s.r.o. na
pořízení dvou nových webových stránek pro
Hrad Radyně a Rotundu sv. Petra a Pavla ve
znění předložených návrhů;
■ vzala na vědomí přehled odběru kameniva
včetně účelu jeho využití za rok 2014 a schválila uzavření kupní smlouvy se společností
CEMEX Sand, k. s. v předloženém znění;
■ vzala na vědomí písemnou rezignaci na
členství v ZM a na funkci předsedkyně kontrolního výboru ZM Mgr. Ivany Levé na základě předaného rezignačního dopisu ze dne
31. 3. 2015 starostce města a osvědčila, že
dnem 1. 4. 2015 nastupuje za člena ZM druhý náhradník z kandidátní listiny volební
strany „Komunistická strana Čech a Moravy“ Vladimír Ouhrabka;
■ souhlasila na žádost paní Marie Kabátové
s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 4 na

adrese Smetanova 292 ve Starém Plzenci ke
dni 31. 3. 2015;
■ vzala na vědomí předložené vyjádření společnosti GEKON, spol. s.r.o. Plzeň k hydrogeologické situaci na území hřbitova ve Starém
Plzenci;
■ vzala na vědomí žádost manželů Lierových o ukončení pronájmu zahrádky parc.
č. 719/66 v k. ú. Starý Plzenec v Luční ulici
a souhlasila s uzavřením Dohody o ukončení
nájemní smlouvy k datu 30. 4. 2015;
■ vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ
o učiněných opatření vedoucích ke snížení
bankovních poplatků města a schválila uzavření smlouvy o zajištění komplexních bankovních služeb mezi městem a Českou spořitelnou a.s. ve znění předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí protokol České školní inspekce o provedené kontrole v Základní a mateřské škole v Sedlci ve dnech 16. – 18. 2.
2015 a Oznámení ředitelky o přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků;
■ vzala na vědomí zápisy z jednání sportovní komise č. 1 ze dne 2. 2. 2015 a č. 2 z 2.
3. 2015;
■ vzala na vědomí žádost předloženou předsedkyní představenstva Rodinného centra Dráček o snížení nájemného za jím užívaných nebytových prostor v budově bývalé školy v Raisově ulici čp. 96 a souhlasila se
snížením měsíčního nájemného za pronájem
nebytových prostor na částku 300 Kč s účinností od 1. 5. 2015,
■ vzala na vědomí Zápis komise pro občan-

ské a sociální záležitosti ze dne 24. 3. 2015
v předloženém znění;
■ souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na
projekt „Přístavba a rekonstrukce objektu ZŠ
a MŠ Sedlec;
■ vzala na vědomí nabídku Regionální televize ZAK na zajištění pořadu Okénko z měst
a obcí a nesouhlasila s objednáním pořadu
za cenu dle předložené nabídky;
■ vzala na vědomí žádost o dodatečné informace společnosti 1.SčV,a.s. Příbram v rámci
„Výběru provozovatele vodohospodářského
majetku města Starý Plzenec“ a nesouhlasila s poskytnutím prostor pro zřízení kontaktního místa vzhledem k tomu, že město nedisponuje vhodnými prostorami využitelnými k tomuto účelu;
■ vzala na vědomí vyjádření k dopisu ze dne
3. 10. 2014 týkající se problematiky BD Andrejšky a trvala na původní odpovědi zaslané
v této věci starostkou města manželům Matasovým;
■ vzala na vědomí rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR o poskytnutí dotace ve výši 4 411 958,86 Kč na realizaci
projektu „Výstavba sběrného dvora odpadů
města Starý Plzenec“ a schválila uzavření
smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí
v předloženém znění;
pokračování na straně 3
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■ souhlasila s nákupem projektoru Epson
EB – 585 od společnosti APEKO GROUP
s.r.o. dle předložené nabídky;
■ zrušila účinnost Sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb. schváleného usnesením RM č. 459 ze
dne 29. 11. 2011 a stanovila nový Sazebník
úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. pro období od 01. 04.
2015 do 31. 12. 2015;
■ vzala na vědomí podmínky, registraci
a rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj
o poskytnutí dotace k projektu „ Konsolidace
IT a nové TC Starý Plzenec“, který je veden
v programu IOP Centra pro regionální rozvoj
ČR, CRR – NUS II Jihozápad Písek ve výši
2 919 571 Kč a schválila zadávací dokumentaci k projektu v předloženém znění;
11. schůze – 15. dubna 2015
RM
■ vzala na vědomí oznámení ředitelky MŠ
Starý Plzenec o konání zápisu dětí 21. dubna
2015 v době od 09:00 do 11:00 a od 12:00 do
16:00 hodin v budově školy;
■ schválila uzavření Smlouvy o bezúplatném
převodu osobního automobilu Škoda Felicia LXI z majetku Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje do majetku města ve
znění předloženého návrhu, pro účely využití JSDH Starý Plzenec;
■ vzala na vědomí protokoly o statických zatěžovacích zkouškách provedených v rámci
realizace projektu „Starý Plzenec - ulice Javorová a Akátová, dopravní infrastruktura pro
rodinné domy“ a souhlasila s provedením
sanace skladby komunikace v ulici Akátová
společností DYBS Plzeň, s.r.o. podle jí předloženého rozpočtu;
■ souhlasila s provedením oprav výtluků
v živičném povrchu místních komunikací
v Sedlci a Starém Plzenci dle předloženého
seznamu a cenové nabídky společnosti Streicher, spol s.r.o Plzeň;
■ vzala na vědomí žádost Vlastimila Lagrona o povolení k hostování a zajištění tradiční
pouti ve Starém Plzenci podniky lidové technické zábavy a stánkovým prodejem v roce
2015 a souhlasila se zajištěním pouti za stejných podmínek jako v roce 2014,
■ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP s.r.o. na 14. – 18. týden 2015;
■ souhlasila s prominutím nedobytných pohledávek města v celkové výši 88.815,40 Kč
podle předloženého Návrhu nedobytných
pohledávek k odpisu;
■ vzala na vědomí předložené nabídky na
nákup skartovacího stroje a souhlasila s pořízením skartovacího stroje Fellowes AutoMax 500 C dle předložené nabídky společností Lyreco CE Praha 4;
■ souhlasila na žádost velitele JSDH Starý Plzenec, s pořízením setu požárních
hadic v počtu 7 kusů pro potřeby jednotky z rozpočtových prostředků JSDH Starý
Plzenec pro rok 2015 za celkovou cenu cca
17 700 Kč;
■ souhlasila na žádost velitele JSDH Starý Plzenec organizační složky města s pořádáním
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oslav 135 let SDH Starý Plzenec v proluce ve
Smetanově ulici s využitím přilehlého parkoviště dne 6. 6. 2015 od 8:00 hod do 18:00 hod;
■ jmenovala komisi pro otevírání obálek na
podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení „Konsolidace IT
a nové TC Starý Plzenec“ ve složení – členové: Ing. Kateřina Candrová, Bc. Václav Podroužek a Mgr. Iveta Bočanová a náhradníci:
Ing. Alice Bistrá, Petr Křížek a Ing. Radek
Hroch;
■ jmenovala komisi pro hodnocení nabídek
na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení „Konsolidace IT
a nové TC Starý Plzenec“ ve složení – členové: Ing. Kateřina Candrová, Ing. Libor Červený, Bc. Václav Podroužek, Ing. Milan Froněk a Mgr. Iveta Bočanová a náhradníci: Ing.
Alice Bistrá, Ing. Petr Habán, Bc. Eva Neumannová, Petr Křížek a Ing. Radek Hroch
■ vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ
o aktuální změně nařízení vlády č. 37/2003
Sb., kterou dochází k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce
členům zastupitelstev územních samosprávných celků;
■ vzala na vědomí nabídku spoluvlastníků
Ing. Stanislava Milda, Ludmily Šimůnkové
a Josefa Trefného na prodej pozemků parc.
č. 1439/1 a parc. č. 1439/7 v k. ú. Starý Plzenec, které jsou součástí místní komunikace
a souhlasila předběžně s koupí celých předmětných pozemků na základě usnesení ZM
14.06/2012 ze dne 25. 06. 2012 za cenu 60 Kč
za m2;
■ schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
na pozemku města parc. č. 2007 v k. ú. Starý
Plzenec se společností ČEZ Distribuce, a. s.
v předloženém znění;
■ schválila uzavření smlouvy se společností
ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene-služebnosti „Starý Plzenec, Smetanova, p.č. 2218 – kNN“ na pozemcích města parc. č. 2216 a 2218 v k. ú. Starý Plzenec
v předloženém znění;
■ vzala na vědomí žádost Hany Scheenové
o vyjádření města k umístění přístavby rekreačního objektu v jejím vlastnictví a opětovně
o odkoupení části pozemku parc. č. 1345/34
v k. ú. Starý Plzenec, souhlasila s umístěním
přístavby dle situačního snímku na pozemku města a nesouhlasila s prodejem této části pozemku do provedení skutečného zaměření přístavby;
■ souhlasila na žádost vedoucí K-Centra
s uzavřením smlouvy o poskytování služeb
na zajištění IT servisu v pokladně na hradě
Radyni v době turistické sezóny o víkendech
a státních svátcích dle předloženého návrhu
s poskytovateli Ing. Petrem Habánem, Vojtěchem Říhou a Davidem Skřivanem;
■ schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ ve
výši 80 000 Kč na pokrytí části prací na projektu „Restaurátorská oprava sloupu se sochou
Panny Marie Immaculaty a doprovodnými
sochami světců“ na Masarykově náměstí ve
Starém Plzenci ve znění předloženého návrhu;

■

jmenovala komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu „Revitalizace starého hřbitova, stavební úpravy“ Bc. Jana Kadlecová, Ludmila
Georgievová, Václav Podroužek a náhradníky Helena Šašková, Petr Křížek, Václav
Vajshajtl;
■ souhlasila s umístěním reklamního baneru
společnosti Bohemia Sekt s.r.o. Starý Plzenec na budovu v majetku města v ulici Smetanova č.p. 292 dle předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí žádost nájemníků bytového domu Žižkova 49 ve Starém Plzenci o provedení udržovacích oprav a technické zhodnocení stavu bytového domu včetně předpokládané investice na opravy zpracované panem Romanem Tykvartem a souhlasila s provedením nutných oprav v bytových domech Žižkova 49 a 50 v dohodnutém rozsahu;
■ vzala na vědomí podnět manželů Matasových k problematice BD Andrejšky – družstvo ze dne 8. 9. 2014 a 16. 3. 2015, odpověď
starostky
12. schůze – 23. dubna 2015
RM
■ schválila uzavření dodatku č. 1 Smlouvy
o dílo mezi městem a HD Strom s.r.o. Raková v předloženém znění;
■ schválila uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a osobní dopravě ze dne 14. 4. 2004 mezi
městem a Plzeňskými městskými dopravními podniky, a. s. Plzeň včetně přílohy č. 1
v předloženém znění;
13. schůze – 29. dubna 2015
RM
■ vzala na vědomí žádost Pavlíny Krásné
o povolení pořádání cyklistických závodů
„JumParade 6“ dne 6. června 2015 v době od
09 do 17 hodin v areálu skateparku ve Starém Plzenci a souhlasila s pořádáním akce
na pozemcích města v uvedeném termínu za
předpokladu zajištění zdravotní a pořadatelské služby, pronájmu WC a úklidu pozemků
po ukončení akce,
■ vzala na vědomí hospodářský výsledek
společnosti PRONAP s.r.o. za měsíc březen
2015;
■ souhlasila se zajištěním tradiční pravidelné autobusové dopravy občanů na místní
hřbitov v období červen – říjen 2015 za jednotné jízdné 10,- Kč společností ČSAD autobusy Plzeň, a. s.,
■ vzala na vědomí zápisy z jednání komisí sportovní a stavební uskutečněných ke dni
23. 3. 2015 v předložených zněních;
■ schválila uzavření dodatku č. 2 nájemní
smlouvy o pronájmu nebytových prostor
v objektu Raisova 96 mezi městem a „Rodinným centrem Dráček“ v předloženém
znění;
■ schválila uzavření smlouvy mezi městem
a společností TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. jejímž předmětem je nájem
2 ks multifunkčních kopírovacích strojů;
pokračování na straně 4

Strana 4

Radyňské listy - červen 2015

pokračování ze strany 3
■ vzala na vědomí nabídku dodávky elektřiny ČEZ Prodej s.r.o. na období 01. 01.
2016 – 31. 12. 2017 včetně přehledu spotřeb
a úspor finančních prostředků a schválila
přijetí nabídky na dodávku elektřiny v předloženém znění;
■ vzala na vědomí nabídky dodávky zemního
plynu ČEZ Prodej s.r.o. na období 01.01.2016
– 31.12.2017 včetně přehledu spotřeb a úspor
finančních prostředků a schválila přijetí nabídky na uzavření Smlouvy o sdružených
službách dodávky plynu v předloženém znění;
■ souhlasila s provedením kompletní opravy podlahy budovy muzea v areálu hasičské
zbrojnice v Sedlci za předběžně stanovenou
cenu 28.282 Kč, která bude uhrazena ze schváleného rozpočtu JSDH Sedlec pro rok 2015;
■ vzala na vědomí informaci místostarosty
o nutnosti opravy některých prvků v areálu
skateparku a souhlasila s nákupem materiálu
na opravu dle předloženého návrhu;
■ souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu –
Příkopové vyžínací rameno k traktoru;
■ souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy
na dobu určitou, od 1. 5. 2015 do 30.4.2016,
na byt č. 6 na adrese Žižkova 49 s panem Martinem Rákosníkem, na byt č. 2 na adrese Žižkova 50 s panem Lukášem Ulčem, na byt č. 3
na adrese Havlíčkova 194 s paní Annou Formanovou, na byt č. 4 na adrese Havlíčkova 194
s paní Zdeňkou Komínkovou, na byt č. 9 na adrese Sedlec 99 s panem Miroslavem Ilovičným,
na byt č. 10 na adrese Sedlec 99 s paní Marií
Vykoukalovou, na byt č. 12 na adrese Sedlec
99 s paní Ivanou Schafferovou, na byt č. 7 na
adrese Sedlec 99 s paní Evou Novotnou, na byt
č. 13 na adrese Sedlec 99 s paní Annou Strnadovou, na byt č. 16 na adrese Sedlec 99 s paní
Jitkou Dvořákovou, na byt č. 21 na adrese Sedlec 99 s panem Ladislavem Trhlíkem;
■ souhlasila s bezplatným poskytnutím tělocvičny v sokolovně, pro SK SPORTteam
DOLI Starý Plzenec na den 25. 6. 2015, za
účelem pořádání sportovní soutěže XV. ročníku míčového sedmiboje;
■ souhlasila se zadáním kosení lučního po-

rostu na Hůrce ve Starém Plzenci dle předložené nabídky PROSTROM Bohemia s.r.o Plzeň, za stejných podmínek jako v roce 2014;
■ vzala na vědomí nabídky k náhradní výsadbě okrasných dřevin u bytových jednotek
v Nerudově ulici a souhlasila s výsadbou
dřevin dle nabídky firmy Wavelit s.r.o. Praha
5;
■ vzala na vědomí žádost Ludvíka Karbana
o pronájem části pozemku parc. č. 458/3 v k. ú.
Starý Plzenec za účelem umístění slepic a Miroslava Svobody za účelem zajištění přístupu
a nesouhlasila s požadovaným pronájmem pozemku, ve kterém je uložen podzemní zatrubněný kanál a v KN je veden jako vodní plocha;
■ vzala na vědomí žádost společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. o uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvy
o právu stavby na prodej části pozemku parc.
č. 341/167 v k. ú. Starý Plzenec, na které bude
umístěna nová trafostanice a souhlasila předběžně s prodejem části předmětného pozemku za účelem umístění zděné trafostanice;
■ vzala na vědomí dvě došlé nabídky na pronájem objektu bývalé nepoužívané vodárny
v Heydukově ulici postavené na pozemku
města parc. č. st. 78/2 v k. ú. Starý Plzenec
a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za roční nájemné ve výši 9 600 Kč s Ladislavem
Sýkorou, který předložil nejvyšší nabídku,
■ vzala na vědomí došlé žádosti Ivy Dudkové
a Marie Markové o pronájem zahrádek v Luční ulici a schválila uzavření pachtovní smlouvy s manžely Annou Bubeníčkovou Jírovcovou a Josefem Bubeníčkem za stanovených
podmínek na pronájem zahrádky v Luční ulici
parc. č. 719/60 v k. ú. Starý Plzenec;
■ schválila uzavření pachtovní smlouvy
s Václavem Vajshajtlem za stanovených podmínek na pronájem zahrádky v Luční ulici
parc. č. 719/66 v k. ú. Starý Plzenec;
■ vzala na vědomí informaci o přijatém
usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje
č. 819/15 ze dne 13.04.2015 a předložený návrh darovacích smluv v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním po provedení rekonstrukce silnice a chodníků v Radyňské ulici

a souhlasila předběžně s bezúplatným nabytím pozemků ve vlastnictví Plzeňského kraje
455/47, 455/48, 1432/11, 1432/12, 1432/13,
1432/14, 1432/15, 1432/16, 1432/17, 1432/18
a 1432/19, a bezúplatným převodem pozemků ve vlastnictví města 213/95, 213/96,
331/81, 335/100, 1411/3, 1411/81, 1411/82,
1411/51, 1411/65, 1414/5, 1426/17 a 1426/18
Plzeňskému kraji, vše v k. ú. Starý Plzenec;
■ souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1. 8. 2015 do 31. 7.
2017, na nebytové prostory v objektu Raisova 96 s SOU obchodu a řemesel s.r.o.;
■ vzala na vědomí žádost neziskové studentské organizace ESN CZ o mimořádné zpřístupnění hradu Radyně 9. 5. 2015 v době od
20:00 h do 24:00 h a povolení pořádání závěrečné teambuildingové akce spojené s grilováním na parkovišti pod hradem Radyní dne
09. 05. 2015 v době od 20:00 h do 24:00 h,
■ nesouhlasila s mimořádným zpřístupněním hradu Radyně v době od 20:00 do
24:00 h pro účastníky teambuildingové akce
neziskové studentské organizace ESN CZ na
Radyni 09. 05. 2015 a souhlasila s konáním
závěrečné části teambuildingové akce neziskové studentské organizace ESN CZ spojené
s grilováním na parkovišti pod hradem Radyní dne 09. 05. 2015 v době od 20:00 h do
24:00 h za dohodnutých podmínek;
■ schválila uzavření Smlouvy mezi městem
a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
programu „Podpora činnosti informačních
center na území Plzeňského kraje pro rok
2015“ v předloženém znění;
■ schválila uzavření Smlouvy mezi městem
a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském
kraji pro rok 2015“ v předloženém znění;
■ vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna) na projekt „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“ a schválila dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí v předloženém znění;

SOUČASNÉ VLIVY
VEDENÍ MĚSTA NA ŽÁKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V CENTRU STARÉHO
PLZENCE

a místostarostu. A zde demokratická pohádka
končí.
Ať si každý sám odpoví, zda níže uvedené
postoje vedení města jsou příkladem pro novou generaci, která nyní navštěvuje Základní
školu ve Starém Plzenci, školu vybudovanou
před 101 lety v centru historického města, přímo naproti budovy Radnice, tedy kde hned
vedle školy působí vedení města.
Jak žák vnímá:
1.) Části občanů se nelibí, že v blízkosti základní školy by mělo vyrůst parkoviště
a montovaná budova obchodního střediska. Žák vnímá, že někteří občané vystupují
proti takové výstavbě a předkládají městu
k tomuto tématu argumenty. Zároveň tito
občané čtou v Radyňských listech vyjádření člena rady města pana Ing. Hroudy,
který tvrdí, že ti kteří jsou proti takovéto
výstavbě, tak těm jde o politiku a chtějí
odstranit vedení města. Přitom žáci reálně
vidí, že nic takového se neděje, nikdo neodvolává, nikoho nesvrhuje.

2.) Žák určitě nechápe, proč vedení města
občanům předložilo model parkoviště
a obchodního střediska, kde zásobovací
nákladní auta i auta nakupujících přijíždějí na parkoviště i odjíždějí z něj z Radyňské
ulice – přímo proti vchodu do budovy Základní školy.
3.) Žák určitě nechápe, proč vedení města
prosazuje variantu parkoviště a obchodního střediska u Základní školy, když všem
je jasné, že toto řešení zvyšuje hluk, znečištění vzduchu a dopravní nebezpečnost
u této školy.
4.) Žák vnímá, jak při vjezdu do Starého Plzence od Černic někdo hezky zmodernizoval starší větší budovu. Zároveň žák asi
nechápe proč majitel části obchodního
střediska Radyně pan Ing. Tetzeli tvrdí, že
musí nechat zbourat obchodní středisko
Radyně, protože je prý neopravitelné. Žák
nerozumí tomu, že někdo dokáže starší
budovy modernizovat a jiný tvrdí, že stejpokračování na straně 5

Všeobecně se tvrdí, že děti, mládež, žáci,
to je budoucnost lidstva, tedy i města a tak
je vždy snahou generací předávat mladším
generacím své zkušenosti, vzdělání, způsoby
chování, zdůrazňujíc to pozitivní a potlačujíc
to negativní. Neplatí, že pro všechny občany je
vše stejně pozitivní či negativní.
Žák Základní školy ve Starém Plzenci je
určitě vzděláván, že demokracie je forma vlády ve společnosti, ve které se všichni občané
rovně podílejí přímo nebo nepřímo skrze své
volené zástupce, že vedení města je voleno ve
volbách a zvolení zastupitelé si mezi sebou
mimo jiné zvolí členy rady města, starostu
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ně starou budovu modernizovat nejde.
Žák nechápe, proč vedení města tak vehementně na jednání zastupitelstva 9.2.2015
podporovalo zájmy Ing. Tetzeliho – zbourat část OS Radyně.
5.) Žáku nebylo vysvětleno, proč minulé vedení města (i tehdy byla starostkou paní
Doláková a místostarostou pan Vajshajtl) prodalo po schválení zastupitelstvem
některé pozemky naproti Základní školy
panu Ing. Tetzelimu.
6.) Žák určitě nerozumí tomu, proč paní Doláková, vykonávající již druhé volební období funkci starostky, je zároveň realitní
makléřkou.
Budoucí generaci by se určitě nelíbilo, kdyby orgány města zaujímaly jiný přístup k běžnému občanovi, který platí daně a jiný přístup
k členovi rady města. Ve Starém Plzenci to
však ještě možné je. Například při předávání
článků do Radyňských listů. Pro květnové číslo 2015 byla uzávěrka 20.4.2015, ale člen rady
města Ing. Hrouda až 28.4. zasílá zastupitelům
města (asi na připomínkování) a některým občanům článek s titulkem „BUDE FUNGOVAT

NÁKUPNÍ CENTRUM I V LÉTĚ?“. Načež
následně v květnových Radyňských listech,
zveřejněných kolem 4. května bylo v daném
článku ještě dodatečně změněno několik slov.
I žák by se asi nechtěl ocitnout v situaci, kdy
o něčem napíše do Radyňských listů a v tom
samém čísle se může objevit reakce vedení
města snažící se zpochybnit některé informace
uvedené žákem v jeho článku. I pan radní Ing.
Hrouda měl jako ostatní odevzdat konečnou
verzi svého článku do 20.4.2015.
V Plzenci a Sedlci jsou jen 2 základní školy,
obchodů je v Plzenci a Sedlci mnohem více.
Nakupující navštěvují obchody ne tak často
a nejsou v nich tak dlouho jako žák ve škole,
který je tam 5 dní v týdnu a po dobu 5 a více
hodin denně.
Proto je s podivem s jakou vehemencí členové rady města na jednání zastupitelstva dne 9.2.
2015 obhajovali zájem pana Tetzeliho, zbourat
OS Radyně a u školy postavit parkoviště s montovaným obchodním centrem a vliv na sousední školu se snažili velmi bagatelizovat.
Přeji členům vedení města, aby se jim podařilo polepšit se ve svých vlivech na žáky Základní školy.
Vít Soušek

Město Starý Plzenec

O Z N Á M E N Í
Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce 2015 tradiční
pravidelnou přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a. s.
Autobus bude jezdit
od 5. června do 23. října 2015
vždy v pátek v následujících
termínech:

5. června
19. června
3. července
17. července
31. července
14. srpna
28. srpna
11. září
25. září
9. října
23. října

Jízdní řád:
zastávky autobusů ČSAD a MHD
Sedlec
- náves
- rozcestí
St.Plzenec - Nádražní
- Kollárova (točna)
- Radyňská (Máchova)
- Masarykovo náměstí
- Havlíčkova (za mostem)

hod.
16:00
16:02
16:05
16:08
16:10
16:12
16:15

Odjezd zpět ze hřbitova v 17:10 hod.
Jednotné jízdné činí 10,- Kč.

REAKCE NA ČLÁNEK
PANA PAVLA HROUDY
V KVĚTNOVÝCH
RADYŇSKÝCH LISTECH
Dobrý den, chtěl bych tímto reagovat na
článek pana Hroudy zveřejněné v květnovém
čísle Radyňských listů.
Vážený pane Hroudo, ve svém článku uvádíte, že organizátoři referenda, opozice a vlastně všichni, kdo nesouhlasí s výstavbou Penny
marketu v dané lokalitě, jsou odpovědni za to,
že pan Půta dostal k 30. 6. 2015 výpověď od
pana Tetzeliho. Myslím, že tomu tak není, pan
Tetzeli a společnost A+R, s.r.o. pouze udělali
přesně to, co se v dané situaci dalo udělat, aby
byl ztížen sběr podpisů pod místní referen-

Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka města Starého Plzence

dum, a v případě konání referenda, aby výsledek referenda vyzněl ve prospěch stavby. Zároveň si myslím, že výpověď byla panu Půtovi
dána i na základě dopisu paní starostky ze dne
12. 3. 2015, neboť jak ve svém dopise uvádí,
nebyla panem Tetzelim na jednání zastupitelstva 9. 2. 2015 jasně a přesvědčivě vyjádřena
vůle projekt uskutečnit. Jak jinak může vlastník nejlépe vyjádřit vůli uskutečnit projekt
než výpovědí současnému nájemci? Výpověď
panu Půtovi byla dána až několik dní po výše
zmiňovaném dopisu paní starostky. Je zde jasná snaha pana Tetzeliho prosadit svůj záměr
stůj co stůj. A je to zcela logické, vždyť mu jde
především o peníze, rozhodně ne o blaho občanů Starého Plzence.
Pane Hroudo, dále konstatujete, že 9. 2.
2015 měl být schválen pouze záměr směny
a budoucí směnná smlouva měla být schvá-

Inzerujte v měsíčním zpravodaji

Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz

REAKCE NA ČLÁNEK
PANA VÍTA SOUŠKA
V ČERVNOVÝCH
RADYŇSKÝCH LISTECH
Pane Soušku, je mi ctí, že jsem se zařadil
k těm, které jste urazil a vynadal. Po boku paní
starostky, pana Vozdeckého a celého Bohemia
Sektu, pana Meduny, pana Vajshajtla, Vašich
sousedů atd. se cítím docela dobře. Málem jste
přispěl k tomu, že se Bohemia Sekt stěhoval
na jižní Moravu, kvůli používání znaku našeho města. Nyní se Vám podařilo zbytečně rozhádat polovinu města a snažíte se z rozpočtu
města utratit skoro 100.000 Kč za nadbytečné
referendum.
Nikdy neexistovala žádná „prosazující skupina Penny“. Pouze jsme chtěli umožnit jednání o záměru, který by prověřil dopravní napojení, umístění nového obchodního centra atd.
Stejně to dělali v Dobřanech, kde po věcné diskuzi po roce dokonce skoro darovali pozemky Penny a získali nové zdravotní středisko.
Vy jste nás všechny obvinili, pomlouvali a zařídili, že nákupní středisko v této podobě zbytečně končí již k 30. 6. 2015. Ke všemu ještě
chcete dělat za 100.000 Kč referendum, když
už o investici nejspíš nemá nikdo z Penny zájem a zaštiťujete se podpisy 950 občanů. Myslím, že podpisy prodavaček a dalších jste získali ujišťováním, že jejich pracovní místa zůstanou zachována a jste na jejich straně. VELKÝ OMYL. Odpovědnost za nynější situaci je
plně na Vás, co jste zničili pouhý záměr jednat
a mít alespoň nějaký vliv na jednání soukromého majitele OC Radyně.
Pavel Hrouda
lená až na dalším zastupitelstvu. V mezidobí
měly být vyjednávány podmínky města, nebyla by v tomto případě opět dána výpověď panu
Půtovi a žádné podmínky města by nebyly akceptovány, tak jako jsme toho svědky nyní?
Záměr směny a veškeré kroky směřující k odsouhlasení stavby měly být podle nás podnikány až po předložení dokumentace upravené
dle požadavků města a odsouhlasené například dopravním inspektorátem, krajskou hygienickou stanicí atd. Je to zcela logické, byly
by jasné výměry pozemků, všechny dotčené
pozemky a dost možná by nebylo třeba ani organizovat referendum, protože by bylo jasné,
že je projekt nerealizovatelný. Jen upřesním,
že předložený projekt nesplňoval normy a nezískal souhlasné stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR, a musel by být upraven.
Pokračování na straně 6
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Pokračování ze strany 5
Nebylo by nutné poté opět zveřejňovat záměr
směny, protože by byli jiné výměry pozemků?
Nemohly by být zasaženy upraveným projektem i jiné pozemky?
Pane Hroudo, napadáte nás z arogantního
a útočného vystupování, dle mého názoru naopak arogantně a útočně vystupuje někdo jiný.
Tvrdíte, že za vyvoláním referenda stojí opozice a celou kazu politizujete. Přitom je jasné, že
celá akce vznikla až po jednání zastupitelstva
dne 9. 2. 2015, kde občané dávali jasně naje-

vo, že s výstavbou nesouhlasí. Přesto jste začali první krok k prosezení toho záměru. Jen
pro vyjasnění celé situace, kdybychom váhali se zahájením sběru podpisů až například po
uzavření budoucích smluv, pan Tetzeli by poté
mohl na městě vymáhat škody v případě, že
by referendum dopadlo v neprospěch záměru.
A nejednalo by se o malé částky, ale o částky
v řádech statisíců korun. Za současného stavu nevznikají v případě uskutečnění referenda
nikomu žádné škody. Pan Tetzeli si na svých
pozemcích může dělat, co chce.

Závěrem bych rád podotknul, že město
v současné době pořizuje nový územní plán,
kde je možné vyčlenit vhodné lokality přímo
pro výstavbu obchodních center tak, aby už
nás v budoucnu nikdo nemohl vydírat. Zároveň bych rád připomněl, že pokud 30. 6.
2015 skončí potraviny v OC Radyně, stále zde
máme jiné prodejny potravin a věřím tomu, že
si trh sám poradí s případným nastalým převisem poptávky nad nabídkou.
S přáním krásných dnů
Ing. Jan Kotora

PROČ BUDEME
VE STARÉM PLZENCI MÍT
REFERENDUM?

postoj přehodnotit a podobu marketu upravit
– i když zde říká pravý opak.“ Dále mohlo následovat představení způsobu, jak připomínky
k návrhu PM vzniknou a jak o nich budou občané informováni, popř. kdy a jakým způsobem budou mít možnost se k nim vyjádřit.
Ani minulé jednání zastupitelstva nebylo
z hlediska představení dalšího postupu města příliš srozumitelné. Spíše se zdálo, že vedení město chce čekat, jaký nový návrh podoby PM investor předloží, a pak se k němu vyjádří (i s pomocí odborníků). Ale podle jakých kritérií se bude určovat kvalita návrhu,
soulad s Vizí, zda a jak a kdy budou mít možnost se k návrhu vyjádřit obyvatelé města – to
se již účastníci jednání nedozvěděli. Ani z Radyňských listů se zájemci nemohli dozvědět, co
bude dál. Dočítali se například, že na březnovém jednání zastupitelstva se bude buď opět řešit záměr směny pozemků nebo jiná varianta
– to podle úvodního slova paní starostky bude
záležet na „dalších diskuzích“. Ale, jakých a kdo
se jich bude účastnit se již čtenář nedozvěděl.
Při takovém způsobu komunikace se občané aktivizují téměř automaticky – dospějí k názoru, že jim nic jiného nezbývá a chtějí udělat všechno pro to, aby byli slyšet. Pokud
by se na jednáních zastupitelstva, v diskusním
fóru i Radyňských listech jasně představily zá-

měry vedení města a plánovaný způsob komunikace o nich s občany a pokud by slíbené kroky byly dodrženy, jsem přesvědčený, že návrh
na vyhlášení místního referenda by nevznikl,
nebo by se k němu v tak krátkém čase nepřipojily stovky občanů.
Nyní stojíme před referendem, které však
rozhodne o výstavbě supermarketu jen v přesně vymezeném území - a to nezahrnuje ani celé
centrum města. Diskuze o tom, zda mít ve městě supermarket se však objevuje podruhé. Poprvé se uvažovalo o jeho možné výstavbě na místě sběrného dvora – k tomuto tématu byla otevřena elektronická anketa a spuštěno diskusní
fórum. Následně zastupitelstvo města k dané
otázce nepřijalo žádné stanovisko a o daném tématu se prostě přestalo mluvit. Vůči občanům
již nebyly závěry debaty nijak vysvětleny.
Co mohou zastupitelé a vedení města v nastalé situaci dělat nyní? Pokud se nemá otázka
výstavby supermarketu při každém dalším záměru jakéhokoliv investora projednávat znovu, má město jedinečnou příležitost využít referenda k zjištění názoru občanů na otázku výstavby supermarketu kdekoliv na území Starého Plzence a Sedlce. Stačí jen naformulovat
otázku a přidat ji k otázce první, o které se referendum bude konat.
Jan Martínek

nější. Nepřijímám tvrzení, že tohle k politice
patří nebo dokonce reakce “tohle je politika,
co jsi čekal“. Takové praktiky neskutečně brzdí
a znehodnocují společné úsilí.
V zastupitelstvu jsem krátce a osobní přístup
k politice teprve hledám. Jako nejvhodnější se mi
zdá naprostou většinu času věnovat těm otevřeným a pracovitým a pouze tu nejnutnější na skutečně krátké a věcné reakce na šíření nepravd.
Nyní se pokusím jednu epizodu kauzy popsat věcně a více ji osvětlit, neboť jsem na ni často tázán. Jde o kauzu únorového usnesení ve věci
Penny marketu, které bylo později odvoláno.
Na zastupitelstvu 9.2.2015 jsem byl starostkou pí. Dolákovou jmenován ověřovatelem zápisu. Zastupitelstvo bylo nahráváno, což se navíc na začátku jednání schválilo hlasováním.
Zastupitelé neměli k dispozici návrh dotyčného usnesení ve svých materiálech a nepřišlo
jim to ani divné, neboť bod byl označen jako
„diskuze“. Přesto se pak před půlnocí narychlo
hlasovalo. Návrh znění usnesení kdosi přinesl a neměli ho ani k dispozici všichni členové
návrhové komise. To jsem se od nich dozvěděl
až později. Po několika dnech bylo na úřední
desce zveřejněno odhlasované usnesení. Pro
představu mělo 768 znaků. Usnesení ve znění zveřejněném na úřední desce jsem zkontroloval s nahrávkou a nesouhlasilo. Skutečně

schválené znění mělo 518 znaků. Jednak kdosi doplnil slovo záměr a dále pak čísla pozemků a další už méně podstatné změny. Celkově
bylo přidáno 160 znaků, konkrétně tři řádky
textu. Nejednalo se tedy vůbec o přehlédnutí
jednoho slova při čtení, ale o celý sled událostí.
Pozměněné znění bylo po této kontrole
a doložení nahrávky staženo z úřední desky,
nahrazeno skutečně schváleným zněním, které bylo později revokováno, tedy zrušeno.
Zájem médií je odpovídající kontroverznímu tématu supermarketů, a i když jsem média nevolal, domnívám se, že je to dobře. Sám
jsem tehdy velmi krátce vyjádřil svůj názor
a stojím si za ním.
Zbývá dodat, že tato epizoda s pozměňováním usnesení se již nebude opakovat, protože
pan tajemník Hroch velmi rychle zareagoval
a zajistil nahrávání jednání zastupitelstva nastálo.
V našem městě se toho za poslední měsíce
hodně událo. Otevřela se debata o rozvoji města, o roli vedení města v tomhle procesu, zapojila se řada občanů a zvýšil se tlak na otevřenost
a transparentnost fungování Starého Plzence,
podávání informací i na otevřenost k diskuzi.
To všechno se v budoucnu pozitivně projeví při
řešení dalších témat. Doufám, že se budu nadále v co největší míře setkávat s těmi pracovitými
a otevřenými.
Ing. Jan Eret

Chtěl bych reagovat na současný vývoj situace týkající se záměru výstavby Penny Marketu (PM) a s tím souvisejícího referenda. Je
skutečně možné, že záměrem deseti zastupitelů, kteří na jednání zastupitelstva města v únoru 2015 hlasovali pro směnu pozemků, bylo
dosažení co nejvyššího souladu chystaného
záměru s Vizí rozvoje města. Ale více než 900
občanů města podepsalo návrh na vyhlášení
referenda proto, že se obyvatele Plzence a Sedlce o této snaze nepodařilo přesvědčit.
První příležitost k tomu měli tito zastupitelé již na výše uvedeném jednání, kterého se
zúčastnilo cca 80 obyvatel města. Na něm zástupce investora na dotazy občanů opakovaně potvrzoval, že jeho společnost žádné změny
v podobě PM nechystá, a tato tvrzení nebyla ze
strany žádného z deseti zastupitelů hlasujících
pro směnu nijak komentována. Přitom stačilo (alespoň v závěru jednání) začít vysvětlovat
obsah usnesení, které vedení města chtělo odsouhlasit. „Ano, slyšíme, co zástupce investora
říká, ale jsme přesvědčeni o tom, že až dostane
oficiální požadavky města, tak bude muset svůj

OTEVŘENÉ MĚSTO
Už od loňského roku převládá nad dalšími
tématy našeho města kauza záměru výstavby
supermarketu v centru města před školou. Na
první se pohled zdá, že kauza rozděluje politiky a občany na ty pro dopravně klidnější variantu centra, zejména v okolí školy a na ty proti regulaci supermarketů ve městě.
Pestrost názorů je vždy přínosná. Navíc
většina angažovaných je těch, kteří investují hodně času a energie na shánění podkladů,
informací a stanovisek, skládají vše dohromady, zveřejňují, konzultují a zajímají se o příklady jiných měst. Nemusejí mít vzájemně stejné
názory, ale diskuze je pak věcná a v dobré atmosféře. A není důležité, zda jsou v opozici,
koalici, přípravném výboru referenda či aktivní občané, kteří ale nechtějí být v konkrétních
spolcích organizováni. Jsou otevření, pracovití a často při jednáních překvapují svojí profesionalitou a odpovědností.
Setkávám se ale i s jinou vyhraněnou skupinou, možná spíše jednotlivci, kteří používají jiné metody. Osobně napadají, píší nepravdy, matou, rozdělují, bez doložení očerňují,
vyhrožují a nemají zájem na společném hledání. Je to škoda, protože bez těchto metod by
práce v komunální politice byla konstruktiv-

Radyňské listy - červen 2015

MÍSTNÍ REFERENDUM
Referendum vychází z latinského referendus – věc, o které má být podána zpráva. Česky se také nazývá všelidové hlasování. V našem případě se jedná o místní referendum,
ve kterém rozhodují všichni oprávnění voliči dle místa bydliště. Jde o jednu z forem přímé demokracie. Účelem místního referenda
je umožnit občanům správu veřejných věcí,
které jinak spadají do samostatné působnosti obce (blíže zákon o obcích). Zkráceně se dá
říci, že občané mohou rozhodnout o věcech,
které jinak přísluší zastupitelstvu obce. Hodně
zjednodušeně řečeno se jedná o petici, kterou
nejde jen tak shodit ze stolu…
S referendem počítají naše zákony jako
s poslední možností, kdy občané nesouhlasí
s výkonem volených zástupců v některé věci.
Kvóta, kolik občanů se musí podepsat pod návrh na referendum, je celkem vysoká. Počítá se tedy s tím, že nespokojenost občanů už
musí být dost velká, aby se podařilo nasbírat
dostatečný počet podpisů. Dokonce už jen začátek sběru podpisů bývá brán jako signál pro
volené zastupitele, že něco dělají špatně. Starý
Plzenec spadá velikostně do kategorie, kdy je
pro vyhlášení referenda potřeba získat podpisy 20% oprávněných voličů, což je něco málo
přes 800. Počtem získaných podpisů kolem
950 bylo toto číslo dostatečně překonáno.
Po získání dostatečného počtu podpisů
a po označení podaného návrhu na uspořádání místního referenda od MěÚ za bezvadný už
není rozhodování v dané věci v rukou zastupitelstva. Zastupitelé mají dle zákona za úkol na
svém příštím zasedání vyhlásit termín referenda. A to do 90 dnů nebo dle návrhu příprav-

KOMISE STRATEGICKÉHO
ROZVOJE A PREZENTACE
PAMÁTEK
V lednu tohoto roku zřídila Rada města
Starý Plzenec nový iniciativní a poradní orgán
- Komisi strategického rozvoje a prezentace
památek (KSRPP). Ráda bych vám nyní Komisi představila. Jejími členy byli jmenováni:
Hana Karnoldová, Ing. Pavel Gregorič, Pavel
Lang, Václav Fišer, Ing. Arch. Jarmila Očenášková a Mgr. Denisa Brejchová jako její předsedkyně. Komise se schází dle potřeby, většinou však jedenkrát za měsíc. Činností komisí
obecně je návrhová a poradní činnost. KSRPP
se zaměřuje na strategický rozvoj našeho města a jeho historické památky (obnovu, propagaci a prezentaci).
K plnohodnotnému a kompetentnímu řešení rozvoje města je nezbytně nutný strategický dokument. Proto byla ustavena pracovní skupina ve složení Ing. Jan Eret, Bc. Vlasta Doláková a Mgr. Denisa Brejchová. Úkolem
skupiny je připravit podklady pro zadání zakázky na vypracování Programu rozvoje města a po celou dobu spolupracovat při jeho tvorbě. Tento projekt bude navazovat na již existující dokumenty - Vize rozvoje města, Generel zeleně a nově připravovaný Územní plán.
Jedná se o dokument, který dá rozvoji města jednotný a koncepční rámec pro kvalitní
a efektivní strategické plánování rozvoje města z hlediska ekonomického, sociálního, en-
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ného výboru. Dle rozsudků soudů z poslední doby je silně doporučováno, aby z hlediska hospodárnosti bylo referendum v termínu
některých voleb. Pokud není, tak se koná jen
během jednoho dne a často se nepodaří splnit
zákonnou účast, aby bylo referendum závazné. Místní referendum je platné pouze pokud
se ho zúčastní alespoň 35% voličů. Rozhodnutí občanů je závazné, pokud se pro něj vyslovila většina hlasujících a zároveň alespoň 25%
oprávněných voličů. Pokud není platné nebo
závazné, má jen doporučující charakter, podobně jako petice.
Pokud se hlasování zúčastní dostatečný počet voličů, je přijaté rozhodnutí pro orgány obce
závazné a toto rozhodnutí může být zvráceno
jen jiným referendem. Další referendum ke
stejné otázce smí být nejdříve po dvou letech.
Referendová otázka má také svá pravidla.
Musí spadat do samostatné působnosti obce.
Nesmí být ve výjimkách, o kterých hlasovat
nelze (např. vyhlášky, rozpočet obce, volba starosty). A dále na otázku musí být jednoznačná
odpověď ANO / NE.
Do samostatné působnosti obce patří všechny věci, o kterých rozhoduje zastupitelstvo
obce, a také většina kompetencí, které běžně
vykonává rada obce. Kompetence orgánů obce
jsou uvedeny nejen v § 84, 85 a 102 zákona
o obcích, ale též v jiných zákonech. Například
pravomoc zastupitelstva schvalovat v samostatné působnosti změnu územního plánu vyplývá
ze stavebního zákona.
Z hlediska vymahatelnosti závaznosti referenda je silně doporučeno, aby referendová
otázka přímo obsahovala úkol pro volené zástupce obce. Pokud je otázka formulována jen
jako dotaz, zda občané něco chtějí nebo ne, tak

je pro zastupitele nezávazná a ti se pak výsledkem referenda nemusejí řídit.
Od chvíle vyhlášení referenda do jeho konání nesmějí zastupitelé konat v rozporu s referendovou otázkou. Dozor by mělo mít Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra pak dozoruje i výkon závazného hlasování v referendu.
U nás je tedy otázka následující:
Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo a rada
města Starý Plzenec bezodkladně podnikly
veškeré kroky v samostatné působnosti k zabránění výstavby obchodního zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2 v blízkosti Základní školy Starý Plzenec v prostoru vymezeném ulicemi Nádražní – Radyňská – Nerudova – Jiráskova v katastrálním území Starý Plzenec? ANO/NE
Otázka vymezuje přesně místo i zcela jasný
požadavek, aby se v centru nestavělo nové větší
nákupní zařízení. Regulace nové prodejní plochy v centru města nezamezí rozvoji podnikání,
ale pouze "vytěsní" větší supermarkety na okraj
města tak, jak je to běžné v západní Evropě.
Centrum Starého Plzence je řešeno tak, jak je tedy křižovatkou. Dopravu před školou zvýší již
přemístění sběrného dvora. Další nárůst dopravy v okolí školy je tedy nežádoucí.
To, že je otázka vpořádku nám nezávisle na
sobě potvrdily dvě právní kanceláře neziskových protikorupčních organizací. Akorát pan
radní Hrouda otázku neustále napadá a označuje za paskvil – ale zatím nedodal žádné vyjádření jediné právní kanceláře, které by jeho
tvrzení potvrzovalo. O tom, proč se někteří
zastupitelé staví na stranu investora místo na
stranu občanů se dá jen spekulovat…
Ing. Jiří Šimána
s použitím podkladů Transparency International

vironmentálního i urbanistického. Zároveň
se stane závazným dokumentem pro vedení
města, ať už v jeho čele bude v budoucnu stát
kdokoli, a metodickým vodítkem pro KSRPP.
Díky němu bude mít město do budoucna jednotný a promyšlený směr svého vývoje. Strategický plán rozvoje města vypracuje profesionální agentura. Tvorba takového dokumentu
je samozřejmě proces dlouhodobý a náročný.
Jeho výsledná podoba vychází z principu partnerství, tzn., že projekt bude výsledkem společné práce výše jmenované pracovní skupiny,
profesionální externí firmy, Komise strategického rozvoje a prezentace památek, místních
odborníků, Zastupitelstva i Rady a také vás,
občanů města. V současnosti jsme ve fázi přípravy zadání. O vývoji Programu rozvoje města a možnostech ovlivnit jeho výslednou podobu budete informováni včas prostřednictvím Radyňských listů a na webových stránkách města. Komise chce ke své práci přistupovat co nejzodpovědněji, a proto se po dohodě se starostkou města bude na svých schůzích pravidelně setkávat se zástupci odborů při
městském úřadě, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé oblasti veřejné správy (např. školství,
dopravní infrastruktura, ochrana přírodního
bohatství apod.). Tito pracovníci pak členům
Komise představí své resorty a zodpoví případné dotazy.
V péči o historické památky a jejich prezentaci jsme si stanovili tři územní celky. Jedná se samozřejmě o Národní kulturní památku Hůrka, Městečko (tedy centrum města)

a hrad Radyně. Pro všechny tři celky máme
připraven rámcový plán práce pro období
2015 - 2018. Z jednotlivých návrhů pak budeme postupně vybírat ty, které budeme realizovat v tomto roce, a ty, které se pokusíme
uskutečnit v následujících letech. O našich záměrech vás budu pravidelně informovat v RL,
popř. na stránkách města.
Z dosavadní činnosti Komise vybírám alespoň namátkově: V současnosti se nám podařilo navázat spolupráci s projektem Plzeň
- Evropské hlavní město kultury 2015. Jedním
z jeho podprojektů je Skryté město. Na on-line Mapě skrytého města, která si klade za cíl
"vrátit příběhy zpátky na místa přesně tam,
kde se udály", by se měly v blízké době objevit medailony staroplzeneckých pamětníků ve
fromě textu a audionahrávek, které pomáhala připravit paní J. Sutnarová z OSHR. Naučná stezka Stará Plzeň a kupci (opět výsledek
práce OSHR) bude součástí mobilní aplikace
Průvodce skrytým městem, která by měla na
Kupeckou stezku přivést další turisty, zejména
pak rodiny s dětmi. Jednáme také o možnostech cizojazyčného překladu spotu o Starém
Plzenci, který vytvořilo OSHR a poskytlo jej
městu k prezentaci. Českou verzi můžete vidět
na titulní straně webu města. Jedním z dalších
záměrů komise je vytvořit přehled významných osobností, které jsou s naším městem
spojené. Jejich seznam pak uveřejníme na
stránkách města a vy si z nich prostřednictvím
ankety sami vyberete "patrona" města.
Pokračování na straně 8
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Pokračování ze strany 7
Tím pověstným „nejlepším na závěr“
je zpráva k projektu rekonstrukce hájovny
v podhradí Radyně. Na začátku tohoto roku
jsme (Bc. Doláková, Ing. Bejčková a já) do dotačního programu Cestování dostupné všem
vypsané MMR ČR podávaly projekt na tzv.
Centrum služeb pro turisty. V praxi to zna-

mená kompletní rekonstrukci hájovny, ve které vznikne návštěvnické centrum s celoročním provozem, prodej suvenýrů, map, publikací atd., k dispozici bude též mini cykloservis, z bývalé stodoly vznikne kryté stání pro
kola a nové toalety a v zahradě kolem hájovny zázemí pro turisty. Tou dobrou zprávou je,
že jsme s dotací uspěly v požadované výši a již

v letošním roce budeme moci začít projekt realizovat. Kompletně bude dokončen do konce roku 2016. V jednání je též možnost města koupit restauraci v podhradí, rekonstrukce
přístupové cesty k hradu, nové schodiště vně i
uvnitř Radyně a další. Věřím, že se nám brzy
podaří vdechnout Radyni nový život.
Mgr. Denisa Brejchová, předsedkyně KSRPP

EKOLOGIE
PEJSKAŘI, POZOR !!
Po dlouhé době jsem se odhodlal, jako myslivec a dlouholetý pejskař k napsání tohoto
článku. Podnět jsem našel ve skutečné příhodě, kterou jsme spolu s policií řešili 22.4. tohoto roku.
Při naší schůzi nám volal kolega z jiného
spolku, který náhodou projížděl po Nepomucké silnici. Hlásil nám 2 sražené kusy při
autonehodě. Zanechali jsme schůzování a vydali se na místo. Tam nás čekalo překvapení. Nedaleko bývalého, dnes zaslepeného vyústění Štěnovické na Nepomuckou silnici
opravdu ležely dva kusy. Jedna srna ve vysokém stadiu březosti a na opačné straně peschrt. Dva zbytečně ztracené životy.

Na místo se dostavila policie a řešila škodu
na dvou osobních autech a zároveň pokutu pro uslzenou majitelku psa, která si šla se
psem „jen zaběhat“ do Černického lesa, který je součástí naší honitby. Škodu na autech,
z nichž jedno bylo služební, zaplatí sice pojišťovna, ale s největší pravděpodobností bude
proplacené částky požadovat po viníkovi, což
je ta nešťastná majitelka psa, který srnu prokazatelně na silnici zahnal, aby tam nakonec
sám přišel o život.
Dnes a denně vidíme v honitbě podobné
pejskaře, kteří si s porušováním několika zákonů vůbec nelámou hlavu. Při upozornění
mysliveckou stráží jsou mnohdy nepříjemní
a nedbají jakýchkoli napomenutí.
Sám psy chovám a cvičím přes 40 let. Na ro-

zum patent nemám ani po tak dlouhém čase.
Při dnešním provozu se může stát leccos, ale
vždy se snažím mít psa pod kontrolou. I přesto se mi stalo, že právě v této době (přelom
dubna a května) mi bachyně, která vodila selata, zabila fenu-jezevčici, která byla devítiletá a měla se zvěří mnoha druhů dlouholeté
zkušenosti.
Blíží se červen, který býval vyhlašován měsícem myslivosti a ochrany přírody. Apeluji
proto na všechny vůdce psů, kteří mají své
miláčky rádi stejně jako já - neriskujte. Snažte
se zachovat v přírodě klid, který zvěř ke svému životu potřebuje. Odměnou Vám bude
radost ze zážitků v přírodě a poslušný ovladatelný pes.
Jiří Kochman, člen MS Starý Plzenec

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVEN 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
So, Ne a svátky
09:00-15:00 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

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.
Výstava k 70. výročí založení SKAUT
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna a
SKAUT St. Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 25. června 2015.
6. června 205 (neděle)
Uctění památky M. Jana Husa
Místo: pomník M.J. Husa na Masarykově
nám.
Čas: 16:00 h
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně

HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE od 10:00 h do 18:00 h
Oživené prohlídky s Radoušem:
13. 6. a 28. 6. od 18:00 h

11. června 2015 (čtvrtek)
GRAFOLOGIE
přednáška z cyklu Tajemství historie a života
Místo Bowling club Radyně
Čas: 17:00 h
Pořadatel: OSHR a ZO ČSŽ

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno: SO 6. 6. 2015 od 13:00 do 16:00 h
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti

20. června 2015 (sobota)
LÉTO POD ROTUNDOU
Hudební a divadelní zahrada

Místo: zahrada kostela Narození P. Marie
Čas: 13:30 – 20:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská
knihovna a ZUŠ St. Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
20. června 2015 (sobota)
LUMPÁCIVAGABUNDUS
divadelní představení od Johanna
Nepomuka Nestroye
Místo: Lidový dům St.Plzenec
Čas: 18:00 – 20:00 h
Účinkuje ochotnický divadelní soubor
Jirásek 2012
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
20. června 2015 (sobota)
Divadelní minifestival
divadlo pro malé i velké
Místo: areál pionýrského tábora
Čas: 13:00 – 18:00 h
Pořadatel: RC Dráček a Občanské
sdružení Plzenecká železnice
kontakt: www.rcdracek.cz
vstupné dobrovolné
21. června 2015 (neděle)
Benefiční koncert pro staroplzenecké
varhany
Pokračování na straně 9
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LÉTO POD ROTUNDOU
KONCERT PRO PLZENECKÉÉ VARHANY

Město Starý Plzenec
K – Centrum, městská knihovna
Vás srdečně zvou na výstavu grafiky
akademického malíře

VLADIMÍRA HAVLICE
/1944 - 2004/ In memoriam
Staroplzenecké galerie, Smetanova 932,
Starý Plzenec
Staroplzenecké varhany, z. s. a \ímskokatolická farnost

ve Starém Plzenci vás srdeēnĢ zvou na benefiēní koncert

Antonio Vivaldi

výbĢr z cyklu koncertƽ

„L’estro
armonico“
Smyēcový soubor ZUŠ „L’estro arco“ Ǝídí M. Esterle.

kostel Narození Panny Marie na Malé StranĢ

nedĢle 21. ēervna 2015 v 18 hodin
Koncert se uskuteēní za podpory PlzeŸského
kraje. VýtĢžek dobrovolného vstupného bude
vĢnován na další pokraēování dostavby varhan.

Pokračování ze strany 8
Komorní soubor Léstro arco
pod vedením Miloslava Esterleho
hraje skladby Antonia Vivaldiho
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Staroplzenecké varhany, z.s.
28. června 2015 (neděle)
Pouť na Hůrku
tradiční mše svatá v rotundě
Místo: rotunda sv. Petra a Pavla
Čas: 15:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost
St. Plzenec
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 kulturní akce
připravované na červenec 2015
1. července 2015 (středa) – vernisáž
Vladimír Havlic in memoriam
– výběr z díla
Místo: Staroplzenecká galerie
Čas: 17:00 h.
Výstava potrvá do 17. září 2015.

Vernisáž výstavy
se uskuteční ve středu
1. července 2015
v 17:00 hodin.
Otevřeno:
Po

08:00 – 12:00
13:00 – 17:00

St

08:00 – 12:00
13:00 – 18:00

Út a Čt

08:00 – 12:00
13:00 – 14:30

Pá

09:00 - 12:00

So, Ne

09:00 – 15:00

Výstava potrvá do 17. září 2015.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 11. června 2015 by se dožil 90 let pan Josef Hranáč.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana s rodinou.

NAŠE ŠKOLY
ZŠ STARÝ PLZENEC
Jarní vycházka školní družiny ZŠ Starý
Plzenec
Začíná nejkrásnější roční období - jaro.
Země se probouzí, stromy obrážejí listovím,
květiny začínají kvést. Proto jsme se rozhodli, že podnikneme s celou družinou vycházku na rotundu. Cílem vycházky nebylo jen pozorování přírody, ale i plnění různých úkolů.
Děti musely udělat 10 dřepů, zazpívat písničku, přednést tři básničky, vyjmenovat květiny a stromy, které cestou viděly, zatančit mazurku. Poslední úkol byl tajuplný - obejmout
celou rotundu a najít schované první oddělení družiny. Všechny úkoly se podařilo zdárně
splnit. U tabule naučné stezky jsme si popoví-

Účastníci jarní vycházky.
dali o historii rotundy i celého hradiště. Rozhlédli jsme se po kraji a každý si našel své bydliště. Přes nepříznivé počasí se vycházka do
jarní přírody vydařila.
Text a foto: vychovatelky ŠD při ZŠ Starý Plzenec
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
a
Základní umělecká škola
Starý Plzenec
Vás zvou na festival

hudební
a divadelní
zahrada
sobota 20. června 2015
13:30 – 20:00 hod.
Zahrada kostela Narození Panny Marie
• 13:30 zahájení
• 13:35 lidový soubor Úslaváček
• 14:00 dětský pěvecký sbor - ukázky
z muzikálu Červená Karkulka
• 14:30 soubor žesťových nástrojů
• 15:00 vyhodnocení soutěže
„Víš, kde byla Stará Plzeň?“
• 15:30 Mamomapasida folkrock
• 16:00 Bengál
• 16:30 závěr
Vstupné na hudební vystoupení v zahradě: dobrovolné

Kostel Narození Panny Marie
Výstava žákovských prací ze soutěže s názvem
Víš, kde byla stará Plzeň?

Lidový dům Starý Plzenec
– večerní divadelní představení
18:00 – 20:00 hod. Johann Nepomuk
Nestroy – Lumpácivagabundus - divadelní
představení. Účinkuje ochotnický
divadelní soubor Jirásek 2012.
Vstupné na místě před představením: plné 100 Kč, snížené 60 Kč
Vstupné v předprodeji v K-Centru: plné 80 Kč, snížené 50 Kč

Doprovodný program:
•

10:00

komentovaná prohlídka
naučné stezky Stará Plzeň
a kupci
• 14:00 – 17:00 pro veřejnost otevřena
rotunda sv. Petra a Pavla
• 14:00 a 16:00 komentovaná prohlídka
kostela Narození P. Marie
Vstupné na komentované prohlídky: plné 40 Kč, snížené 20 Kč

Občerstvení zajištěno
Benefiční koncert pro staroplzenecké varhany
Kostel Narození P. Marie ve St. Plzenci – neděle 21. června 2015 od 18:00 hodin
Komorní soubor L’estro arco pod vedením Miloslava Esterleho hraje A. Vivaldiho
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PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZUŠ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
V ZUŠ ve Starém Plzenci již řadu let stále roste množství zájemců
o studium a zvyšují se počty žáků v jednotlivých oborech. V letošním
roce jsme však díky tomuto růstu narazili na strop v podobě závazné
státem předepsané kapacity školy - 480 žáků. Více adeptů různých
uměleckých zaměření nesmíme přijmout, stát si tak reguluje výši
finančního krytí nákladů na mzdy pedagogů v poměrně rozvětvené
síti ZUŠ v celém Česku.
Musíme proto přistoupit k některým opatřením, která možná na
první pohled vypadají poněkud přísně a formálně, ale umožní nám
sledovat přesně aktuální počet (a pohyb) žáků a přijímat na uvolněná
místa opravdu nadané a perspektivní děti. Velmi neradi bychom se
zřekli základní péče o širokou vrstvu nejmladší generace v umělecké
sféře výchovy, musíme se ale zároveň vejít do předepsaných limitů.
Prosíme proto všechny zájemce, aby přihlášení ke studiu do ZUŠ
brali jako závazné a dlouhodobé rozhodnutí, které není možno měnit
během několika měsíců. Také přijímací procedura bude poněkud
náročnější, budeme zjišťovat talentové předpoklady každého
uchazeče ve všech oborech a budeme muset splnit také několik
formalit při vyplňování přihlášky. Věnujte v této souvislosti pozornost
přiloženému letáku, kde jsou přehledně sepsány základní informace
a pokud cokoli nebude jasné, obracejte se na ředitelství školy na
uvedená telefonní čísla, rádi vám vše detailně vysvětlíme.
Děkujeme za pochopení.
Miloslav Esterle, ředitel ZUŠ Starý PLzenec

MŠ STARÝ PLZENEC
Ekologický týden
V dubnu, stejně jako každý rok, probíhal v naší mateřské škole
týden zaměřený na ekologii. Tentokrát nás navštívila housenka
Ekonožka Třídilková, protože zjistila, kolik je v přírodě špíny

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ
do Základní umělecké školy Starý Plzenec
Přijímací řízení proběhne pro všechny uchazeče (včetně zájemců
z poboček) v budově sídla školy ve Starém Plzenci, Raisova ulice č. 2.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO HUDEBNÍHO OBORU:
v týdnech od 8. do 19. června 2015
v pondělí až pátek vždy od 16.00 do 17.30 hodin
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO VÝTVARNÉHO OBORU:
v týdnech od 8. do 19. června 2015
pouze v úterý a středu od 16.00 do 17.30 hodin
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU:
v týdnech od 8. do 19. června 2015
pouze v úterý od 16.00 do 17.30 hodin
● Pro zjištění talentových předpokladů uchazečů je podmínkou
osobní účast dítěte v doprovodu jeho zákonného zástupce.
● Pro vyplnění platné přihlášky (na místě) potřebujeme znát
osobní údaje vašeho dítěte včetně jeho rodného čísla, váš
kontaktní telefon a e-mailovou adresu.
● Přijímacích pohovorů se mohou zúčastnit pouze uchazeči,
kteří v srpnu 2015 dosáhnou minimálně věku pěti let.
● O přijetí vašeho dítěte do Základní umělecké školy Starý
Plzenec budete informováni koncem června e-mailem.
Bližší informace na tel. číslech 377 966 700 (ředitelna), 377 965 518
(sborovna), 377 965 519 (výtvarka), e-mail školy: zus-plzenec@volny.cz,
webové stránky školy: www.zusstaryplzenec.cz.

MŠ SEDLEC
V květnu nás do školky (a následně i do školy) přijel navštívit pan
biskup Radkovský v doprovodu místního pana faráře Franty. Děti jim
řekly básničky a zazpívaly písničky a na oplátku je pan biskup i pan
farář naučili každý jednu písničku. Dále děti s maminkami vyrazily
na pochod na Kozel, kde v kavárně oslavily Den matek zmrzlinovým
pohárem. Den byl krásný slunečný, procházka byla tedy o to příjemnější. Doufáme, že v příštím roce se k nám přidá víc maminek. A vše

Děti u Ekonožky Třídilkové.

Foto: archiv MŠ St.Plzenec

a nepořádku. Bohužel je moc malá na to, aby unesla náklad odpadu.
A protože dobře ví, že plzeneckou školku navštěvují samé šikovné děti,
rozhodla se poprosit je o pomoc a uklidit společně okolí. Ekonožka
připravovala pro děti každý den program, nechávala ve školce dopisy
s úkoly. Všechny děti aktivně pracovaly, učily se, vyráběly a hrály si
s housenkou celý týden, zjišťovaly, co se jí v přírodě nelíbí. Přestože
týden utekl jako voda, stihly děti housence Ekonožce pomoct v třídění
odpadu, pochopily, proč je tak důležité se starat o přírodu, splnily
všechny úkoly a dokonce společně vyrobily jednu velkou krásnou
Ekonožku, která zdobí chodbu naší školky. Od housenky dostala
každá třída odměnu a rostlinku, o kterou bude pečovat. A kdo ví,
třeba se na děti a rostlinku přijde ještě někdy podívat…
Bc. Eva Nováková

vrcholilo besídkou pro maminky, kde Berušky sehrály příběh o sedmikrásce, kterou po zimě budí sluníčko s deštíkem a Včeličky zazpívaly Červenou Karkulku. Každá maminka si z besídky odnášela malý
dáreček, který jim děti samy vyrobily.
Text a foto: Petra Koňaříková
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DUBEN A KVĚTEN
V ZŠ SEDLEC
Poslední dubnový den byl pro žáky naší
školy opravdu pestrý. Hned ráno vyrazily
všechny děti na fotbalové hřiště ve Starém Plzenci, aby zde fandily týmu svých spolužáků.
Konal se zde totiž Mc Donald´s Cup – fotbalové utkání mezi základními školami Starý Plzenec, Nezvěstice, Šťáhlavy a Sedlec.

Matouš a jeho vítězný skok.
Foto: Emanuela Vávrová
V odpoledních hodinách čekalo naše žáky
i další zájemce tradiční pálení čarodějnic u hasičky v Sedlci. Na akci nechyběly nejrůznější
„čarodějnické“ soutěže – golf, chůdy, bylinky,
malování na obličej, origami, skákání v pytlích, prolézání bludiště z pavučiny atd…. Nechyběly zde ani doma vyrobené čarodějnice,
které děti donesly. Ty byly vyhodnoceny a nakonec spáleny. Pak byla slavnostně postavena
májka a zapálen oheň na opékání špekáčků.
Program pokračoval volnou zábavou.

ZŠ STARÝ PLZENEC
McDonald´s Cup
Stejně jako v předchozích letech i letos
se naši žáci 1. stupně zúčastnili fotbalové soutěže „McDonald´s Cup“.
Po pečlivé přípravě si každá třída vybrala své zástupce, kteří ji reprezentovali ve
školním kole dne 24. 4. 2015 na hřišti v sokolovně. Do okrskového kola se
probojovali žáci 5.A ve starší a jejich kamarádi z 2.A v mladší kategorii.
30. 4. 2015 proběhlo okrskové kolo na
hřišti FC Starý Plzenec. Tady už byla
konkurence větší. Zúčastnilo se celkem
šest družstev. Naši žáci předvedli dobré výkony a obě družstva postoupila do
okresního kola, které se konalo v Plzni
na 33. ZŠ.
Ve velké konkurenci to naše děti neměly
vůbec lehké a bojovaly s velkým nasazením. V mladší kategorii se žáci umístili na osmém a ve starší kategorii na sedmém místě. Za vzornou reprezentaci si
zaslouží velkou pochvalu.
Za pomoc děkuji panu Tomáši Děkanovskému, vedení fotbalového klubu ve
Starém Plzenci, rozhodčím, kterými byli
žáci 8. ročníku R. Kalousek a T. Pruner.
Marcela Bardounová, ZŠ Starý Plzenec
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Ve čtvrtek 7. května jeli jako každý rok žáci
3., 4. a 5. ročníku na dopravní hřiště v Blovicích. Žáci se seznámili s novým výukovým
programem týkajícím se dopravní výchovy,
natrénovali si jízdu v praxi a ti nejstarší absolvovali závěrečný test. Všichni naši žáci test absolvovali a získali řidičský průkaz cyklisty. Byli
jsme paní lektorkou velmi pochváleni, protože takový skvělý výsledek zažila za posledních
šest let teprve potřetí :-)
V pondělí 11. 5. jsme měli ve škole i školce
výjimečnou návštěvu. Přišel nás navštívit pan
biskup František Radkovský. (Více informací
a foto naleznete v článku p. P. Franty v tomto vydání RL).
Na úterý 12. května si děti z MŠ a žáci 1. třídy ZŠ připravili vystoupení pro maminky jako
dárek k nedělnímu Svátku matek. Maminky,
babičky i další návštěvníci besídky mohli vidět své děti v rolích Karkulek, vlků, myslivců, babiček, květinek i zvířátek. Celou besídku
uzavřeli svým vystoupením děti z 1. třídy, které sehráli pohádku Zvířátka a loupežníci a zazpívali písničky. Nakonec všechny děti popřáli svým maminkám a předali jim vlastnoručně
vyrobená přáníčka a dárečky.
Ve dnech 13. až 14. května se žáci 2. až
5. ročníku zúčastnili projektu „Škola zdravé
chůze“. Projekt zaštiťuje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Komunikace popularizačních akcí ZČU pro školy. Žáci
se dozvěděli mnoho o péči o své nohy, něco
o anatomii a hlavně absolvolali diagnostiku
svých chodidel na přístroji. Zároveň si mohli vyzkoušet některé kompenzační cviky. Součástí projektu byla i výuka základů chůze s holemi – nordic walking.
Sportem jsme žili také v pátek 15. 5. Škola ve
Starém Plzenci nás jako každý rok hostila na
sportovním dnu. Žáci soutěžili v běhu na 60 m

ATLETIKA
Děti ze sportovních kroužků při ZŠ Starý
Plzenec opět zazářily na akci pořádané
ASPV. Dne 16.05.2015 se zúčastnily závodů
v atletice konané v Nýřanech. Zastoupeny
byly okresy PS a PJ. Na stadionu se sešlo
celkem 132 soutěžících v 10 kategoriích. Naši
školu reprezentovalo 23 dětí. Čekaly na ně
celkem čtyři disciplíny: sprint, skok do dálky,
hod a vytrvalostní běh. Nejvíce byla obsazena

Účastníci atletických závodů v Nýřanech.

V pondělí 4. 5. 2015 patřila tělocvična
naší školy školní družině. Všichni jsme
prožili zábavné odpoledne s Briliantinou.
Soutěžili jsme např. ve skládání puzzle,
házení kroužků či kreslení návrhů prstýnků. Byli jsme šikovní a za každou soutěž jsme získali malou odměnu. Nakonec bylo 8 šťastných vylosováno a dostali ceny. Radost ze získané odměny měli
chlapci i děvčata.
Bára Dubová, Lucie Senciová
Foto: archiv ŠD Starý Plzenec
a ve skoku dalekém ve dvou kategoriích: 1. až
3. ročník a 4. až 5. ročník. Přestože jsme malotřídní škola a tou dobou nás navíc trápila velká
nemocnost dětí, tak jsme získali tři první místa a jedno třetí. Třetí místo jsme také obsadili
ve vybíjené. Moc gratulujeme všem zúčastněným, ale hlavně vítězům: Matoušovi Jahodovi (1. místo: běh i skok), Boleslavu Škaloudovi
(1. místo: běh) a Kateřině Plecháčové (3. místo: běh). Základní škole St. Plzenec děkujeme
za uspořádání akce a těšíme se na další ročník.
Helena Malá a Emanuela Vávrová
kategorie žákyně I. Zde se sešlo 29 dívek. Po
pěkném boji ji vyhrála naše sportovkyně Aneta
Mertlová ziskem 906 bodů a na krk si pověsila
zlatou medaili. Další zlaté medaile přidali:
Adam Červený - 687 bodů, Filip Hrabě - 869
a Daniel Diviš - 624 bodů. Stříbrnou medaili
přidal Petr Vlásek. Ani ostatní děti si nevedly
špatně a zaslouží si všichni velkou pochvalu za
pěkné výkony. Přejeme jim, aby i v krajském
kole dosáhly na nejvyšší mety.
Jana Hermanová

Foto: Lubomír Valenta
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STARÝ PLZENEC
NAVŠTÍVIL PLZEŇSKÝ BISKUP MONS.
FRANTIŠEK RADKOVSKÝ
V neděli a v pondělí 10. a 11. května 2015 navštívil město Starý
Plzenec plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Během vizitace farnosti Starý Plzenec se setkal s místními rodinami, nejprve při
bohoslužbě ve farním kostele Narození Panny Marie a následně v neformálních rozhovorech při odpoledním setkání na místní faře a také
na farní zahradě. Celé setkání bylo završeno poslechem benefičního
koncertu v kostele Narození Panny Marie, kde zahrál Martin Kaplan
a Josef Fiala Variace lidových písní ze západních a jižních Čech. Pan
biskup velice ocenil mistrovství interpretů, a svojí účastí tak podpořil
záměr dostavby staroplzeneckých varhan.
V pondělí navštívil nejprve základní a mateřskou školu v Sedlci,
kde požehnal novou knihovničku, která je součástí celosvětového projektu „Little Free Library“ a je první řádně zaregistrovanou knihovnou v ČR. Pro pana biskupa bylo připravené „křeslo pro hosta“ a dotazy dětí létaly ze všech stran, například kolik je mu let, jestli Bůh stvořil

Na návštěvě mateřské školy v Sedlci (zleva Mons. František Radkovský,
staroplzenecký farář Petr Franta).
Foto: Petra Koňaříková

i dinosaury , jaké jsou jeho koníčky, jestli ho baví být biskupem, co
bude dělat v důchodu a mnoho dalších. Děti byly velmi zvídavé a pan
biskup odpovídal na všechny otázky s lehkostí. Na oplátku děti zahrály pro pana biskupa skladby na trubku a klávesy. V mateřské škole děti panu biskupovi zazpíZŠ STARÝ
valy a zarecitovaly básničky, které se všem moc
líbily, a za odměnu je pan biskup naučil písPLZENEC
ničku „Kdo stvořil mrkající hvězdy“, kterou si
děti potom zpívaly celou procházku. V poledPark Tři věže
ne se sešel s paní starostkou a místostarostou
Ptáte se, co název znamená?
a ve společném rozhovoru byla zmíněna různá
Park Tři věže je mobilní naučtémata z běžného života našeho města. Mezi
ný park, který v dubnu navštívil
nimi byly i kulturní akce spojené s církevními
1. stupeň ZŠ ve Starém Plzenci.
památkami, zvláště pak s rotundou svatého PeDěti se seznámily s naučnou
tra a Pavla a případné spolupráce při pořádání
stezkou národního bohatství.
poutních slavností v rotundě.
Vyzkoušely si tři věže: „VĚŽ
Je velmi pravděpodobné, že se brzy završí
POZNÁNÍ“, „VĚŽ POHYBU“
působení Františka Radkovského na pozici pla „POHÁDKOVOU VĚŽ“.
zeňského biskupa, a tak pevně věřím, že jeho
Na osmi stanovištích plnily
nástupce, nový biskup plzeňské diecéze, narůzné úkoly. Poznávaly jednotlivé druhy obilnin, podle čichu našly název ke správné byváže na jeho službu lidem se stejně otevřeným
lině, prakticky si vytvořily svoji vlastní zahrádku, ochutnaly a poznávaly potraviny, které
srdcem.
jsou pro náš organismus nejzdravější, navštívily zemi pohádek.
Dětem se program moc líbil.
Mgr. Marcela Bardounová, Foto: archiv
Petr Franta, staroplzenecký farář

SKAUT
VÝPRAVA DO PRAVĚKU
18. dubna jsme spolu s Jednapadesátkou – plzeňským chlapeckým oddílem odjeli do Jinců u Prahy. Zde se nacházejí významná naleziště trilobitů. Vyzbrojeni lopatkami
a motyčkami jsme záhy slavili první úspěchy.
Nakonec si každý z nás odvážel alespoň malý
kousek vytouženého obtisku. S chladným počasím jsme bojovali pomocí akčních her jako
je třeba hututu.
Jaroslava Lencová

VÍKEND V SAUDSKÉ
ARÁBII
V dubnu jsme se vydali s lidmi ze střediska na akci jménem Streska. Jeli jsme vlakem
do Svojkovic, kde nás rozdělili na tři týmy
a rozdali informace s mapou. Úkol jedné
družiny byl pomoci Shakovi postavit ropovod a ostatní dvě družiny v tom měli zabránit. Na mapě jsme měli vyznačené stanoviš-

tě, na kterých jsme plnili úkoly. Za správné vyřešení jsme získali nástroje k postavení ropovodu. Naším zázemím byla skautská
klubovna v Rokycanech. Večer nám Shakovo zástupci přichystali lehké občerstvení. Ráno jsme měli ještě šanci shánět materiál. Později jsme slyšeli někoho, jak křičí. Šli jsme za hlasem a zjistili, že se jedná
o protestanta. Nelíbilo se mu, že tady chtějí
ropovod stavět. Dvě družiny byli ekologové,
a tak se k němu přidali. Poté, co jsme získali náčiní začala mela... Ekologové dostali lžíce a malé kalíšky. Třetí družina, která se přidala k Shakovi, dostala špejle a hrnečky. Kolem klubovny byly rozvěšené balonky s vodou, jakože ropou a Shakovo pomocníci jí
měli získat co nejvíce. Ekologové jim v tom
zabraňovali. Po obědě proběhlo zasedání,
na kterém byly i zdejší rybářky. Nakonec se
ale Shake a spol. rozhodli ropovod postavit.
Streska byla zase zajímavá a moooc se těšíme na další.
Anna Vačkářová

NOČNÍ POCHOD
Zatím poslední akcí byl druhý ročník
Nočního pochodu. Letošním cílem byla rozhledna Kotel nad městem Rokycany. Celkem
18 účastníků si trouflo na náročný noční výlet přes Maršál a Rakovou. Ještě před svítáním jsme si uvařili k snídani teplý čaj či kávu,
přivítali nový den na vrcholu rozhledny a vydali se na vlak, který nás dovezl do vytoužených domovů.
Pavla Lencová

Účastníci druhého ročního Nočního pochodu.
Foto: Kateřina Vačkářová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
KVĚTEN A ČERVEN V DRÁČKU
Během května jsme si na klubových dopoledních hráli
s pohádkou O třech medvědech, zkoušeli jsme třídit věci
podle velikosti, každý si vybavil obrázky svoji vlastní kartonovou kuchyňku, ložnici i dětský pokojík. Zahráli jsme
si i na Afriku s exotickými zvířaty, papírový krokodýl s otisky se všem
moc povedl. A protože se blíží prázdniny a dovolené, jezdí se na cesty různými dopravními prostředky,
tak jsme si je zkoušeli rozpoznávat,
třídit, skládat i namalovat.
V sobotu 20.6. vás srdečně zveme do areálu Plzenecké železnice ve Starém Plzenci na Divadelní festival od 13.00 do 18.00 hod.
Akci pořádá RC Dráček Starý Plzenec ve spolupráci s Občanským sdružením Plzenecká železnice. Uvidíte vystoupení divadélI když jsme nejmladší z Dráčku, ka Máma a Táta, divadla Meluzína,
do jednoho už překutálíme ten ochotnického divadelního spolku
Konivadlo od Skalky. Dále se děti
velký míč přes lavičku.
Foto: Světlana Jiránková mohou projet mašinkou po areálu,
zapojit do výtvarné dílny a zábavných soutěží. Ke konci odpoledne si pochutnáte na opečeném buřtu – každý si s sebou přineste svůj. Vstupné je dobrovolné.
Ve středu 24.6. pořádáme na hřišti plzenecké sokolovny Dětské
soutěžní dopoledne od 10:00 do cca 12:00 hod. Pro děti zde budou
připraveny sportovní i zábavné disciplíny s odměnou na závěr.
Za tým RC Dráček Starý Plzenec napsala Světlana Jiránková

Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá přednášku z cyklu

„Tajemství historie a života”,
tentokrát na téma

GRAFOLOGIE
Přednáška, ve spolupráci se základní organizací Českého svazu žen, se koná v prostorách

Bowling klubu
Radyně,
Nerudova 933,
Starý Plzenec
ve čtvrtek
11. června 2015
od 17 hodin.
Přednáší PaedDr. Marie Mašková, pedagožka, která se řadu
let věnuje grafologii, s tím související psychologii osobnosti,
filozofii, pedagogické psychologii a psychoterapii. Během
50 minut poodkryjeme tajemný závoj grafologie a pokusíme
se nahlédnout do svého nitra.
Případné dotazy zodpovíme na e-mailové adrese:
karnoldovahana@gmail.com. Zveme všechny přátele historie
a zájemce o zajímavé informace, Vstup zdarma.

Občanský spolek Hůrka a Radyně

pořádá dne 6. června 2015

vzpomínkovou akci
u příležitosti 700 let
od upálení M. Jana Husa
 16:00 hodin položení květin k pomníčku
ve St. Plzenci (na náměstí u kostela sv. J. Křtitele)
 16:15 hodin položení květin k pomníčku
v Sedlci u hasičárny
 19:00 hodin vzpomínka na život M. Jana Husa
a zapálení vatry u Radoušovy skalky
Srdečně zveme příznivce této akce.
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POHÁDKA
PRO PODZIMÍČKA
V malé jeskyňce na paloučku, sotva se
sluníčko vyhouplo na obzor, se probudil ve
své chaloupce pod mechem podzimníček.
Blížila se zima a podzimníček na ni ještě nebyl připravený. Rozhodl se, že zajde do lesa
na dříví. Vydal se na cestu. Když minul několik statných smrků, z ničeho nic stál proti němu malý medvídek. Podzimníček se
nejprve lek, ale pak pochopil, že je medvídek ještě malý a že mu neublíží. Medvídek
byl nešťastný a podzimníček se divil, proč.
Medvídek podzimníčkovi pověděl, že ho
medvědí kamarádi mezi sebe nechtěli a ne-
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chali ho v lese samotného. A on zabloudil.
Protože se medvídek třásl zimou, vzal ho
podzimníček k sobě a uklidnil ho, že u něho
může zůstat, dokud nenajdou medvídkovo
rodiče. Druhý den, když se podzimníček
probudil, medvídka u sebe nenašel. Co se
s medvídkem stalo? Medvídek si po dobré
večeři a krátkém odpočinku vzpomněl, kde
najít své rodiče. A tak se k nim sám vrátil.

SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK
V té nejkrásnější části lesa, v jednom pařez, žil byl jeden moc hodný skřítek Podzimníček. Pojmenovaný byl podle toho, že

měl rád podzim. Jednoho dne se rozhodl,
že zkusí spát venku pod širým nebem na své
postýlce, kterou si s námahou vytáhl ven ze
svého pařezu.
Ráno si šel najít něco k jídlu a celý den
se toulal po podzimním lese. V jedné chvíli
se přihnala velká bouřka a skřítek si uvědomil, že si asi zapomněl sklidit postýlku. Honem pospíchal k pařezu, aby se podíval, zda
se nezmýlil. Ale byla to pravda. A tak si musel vyrobit novou postýlku, na kterou si nasbíral slámu a kůru. Byl moc šťastný, jak se
mu povedla a už nikdy ji nenechával venku.
Autory těchto pohádek
jsou děti ze ZŠ Sedlec.

ČTENÁŘI PÍŠÍ
MARTIN STARK VÍTĚZEM
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
Martin Stark, student oboru Architektura a stavitelství na ČVUT v Praze, žijící ve
Starém Plzenci, s pomocí svého kolegy Josefa Hoffmanna z univerzity vyhrál 1. mís-

Martin Stark (vpravo) při vyhlášení výsledků.
Foto: Zdeňka Zvěřinová

to v mezinárodní studentské soutěži zaměřené na návrh komplexu rezidenčních domů
v pasivním standardu v Astaně (Kazachstán)
v rámci EXPO 2017 (téma Future energy). Se
svým vítězným projektem nazvaným „Hive“
(Úl, pozn. autora) postoupil do mezinárodního kola, jež se bude konat koncem května
v Astaně. Soutěž vyhlásila společnost ISOVER Saint-Gobain s cílem vypracovat principiální návrhy řešení rezidenčních domů, splňující kritéria pasivního standardu v extrémních klimatických podmínkách stepi (výkyvy teplot od +45 do -50 °C), v níž se Astana nachází.
„V duchu tématu EXPO „energie budoucnosti“ jsme využili nejmodernější technologie
k dosažení maximální úspory spotřeby energie komplexu. Hive, jak komplex nazýváme,
využívá především energie větru a slunce. Do
budov jsme integrovali turbíny využívající poměrně stálý celoroční vítr. Povrch budov tvoří
z velké části solární fasádní panely pro získání
energie po co nejdelší dobu dne.“
Takto se k projektu vyjadřuje Martin
Stark, kterého možná znáte díky jeho filmo-

KOU P Í M
různé staré věci,
např. z pozůstalosti.

Tel.: 731 771 587
Restaurace Český dvůr
přijme brigádnici na úklid
a pomocné práce v kuchyni
na ranní a odpolední směnu.

PODĚKOVÁNÍ
ZA NAUČNOU STEZKU
STARÁ PLZEŇ A KUPCI
Dobrý den, o víkendu jsme se chtěli podívat k rotundě a rozhlédnout se do okolí, ale
zkusili jsme odbočit do lesa, po stezce Stará Plzeň a kupci. Musím Vám poděkovat za
moc hezkou a poučnou procházku, která bavila i naši 7 letou dceru, která se těšila na další
infotabule s úkoly. Díky tomu jsme celou trasu ušli bez jediného "fňuknutí" a dcerka byla
dokonce většinou v popředí, aby byla první,
kdo objeví lapky v korunách stromu, nebo jelena. Došlo i na stolní hru na vyhlídce.
Děkujeme za hezký zážitek, určitě se ještě
někdy vrátíme. Je příjemné vidět, že historie
neupadá v zapomnění a jsou stále lidé, kteří

vé tvorbě. Pro město natočil několik dokumentů (Radoušovy hry, otevření skateparku…) V roce 2010 zde měl úspěšnou premiéru svého prvního celovečerního nekomerčního filmu a brzy chystá premiéru svého dalšího filmu. Přejeme Martinovi v Astaně hodně zdaru.
Redakce RL

Tel.: 724 190 916
Restaurace Český dvůr

Na naučné stezce Stará Plzeň a kupci.
své úsilí věnují jejímu zachování i pro ostatní spoluobčany.
Text a foto: Veronika Varačková, Letkov

hledá
pomocného kuchaře
i brigádně.
Tel.: 724 190 916
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STALO SE
DIVADELNÍ SOUBOR
FLORIAN ZE SEDLCE
NA SLAVNOSTECH
SVOBODY V KOTEROVĚ
Divadelní soubor Florian, který byl založen pod patronací SDH Sedlec a jeho příznivci byl požádáni, aby se 2. května aktivně
zúčastnili významné součásti programu Slavností svobody města Plzně na historické návsi obce Koterov. Celou akci pořádali koterovští hasiči v čele s Petrem Jůzkem pod záštitou ÚMO 2 – Slovany.
Rádi jsme nabídku využili a v dobových
kostýmech z konce války jsme vítali kolonu
amerických osvoboditelů s rozkvetlými kyticemi šeříků, přesně tak, jak tomu bylo před
70 lety.
Naši členové vystoupili ve scéně osvobozování obce, kdy fanatiční příslušníci SS,
wehrmachtu a nacistických bojůvek nakonec
podlehnou útoku amerických osvoboditelů.
Svoji roli zahráli v dobových kostýmech žen
v plzeňských krojích, sedláků, hospodského,
pana řídícího, učitelky, živnostníka, představitelky Němců a rychtáře.
Při oslavách osvobození Koterova jsme zažili opravdový nálet Spitfirem na vlak s civilními cestujícími a ozbrojené jednotky Wehrmachtu z Plzně do Nepomuka.
Své role si úspěšně zahráli manželé Vyskočilovi, Chrastilovi, Procházkovi, Vlastimil
a Libuše Korbelíkovi, Jarka Poustková se svými 3 vnoučaty, Standa Pokštefl st., Jana Medunová a roli fotografa zajistil Jan Meduna.
Po celý den hrály na návsi hudební skupiny ve stylu country & western a swing

Divadelní soubor FLORIAN ze Sedlce na Slavnostech svobody
v Koterově.
Foto: Jan Meduna

a o chutné občerstvení pro
ca 5.000 návštěvníků se postaraly již osvědčené „ podnikatelky v gastronomii “
z restaurace Pod Maršálem
na Lhůtě.
Pro nás všechny zúčastněné to byl opravdu nezapomenutelný zážitek. Po celém
sobotním dni jsme se všichni shodli, že díkybohu patříme ke šťastným generacím,
které podobné události nemusely zažít.
O celé velkolepé akci informoval čtenáře dne 4. května Plzeňský deník dlouhým
článkem včetně fotografií.
Jana Medunová

KONCERT SOPRANISTKY
GABRIELY
PECHMANNOVÉ
A JEJÍCH HOSTŮ
Dne 5. května 2015 se v obřadní síni radnice ve Starém Plzenci uskutečnil poslední šestý abonentní koncert 30. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci. Známou opevní
pěvkyni Gabrielu Pechmannovou a studenty
Konzervatoře Plzeň mezzosopranistku Magdalenu Mestlovou a barytonistu Jana Šimůnka na klavír doprovodil Daniel Wiesner.
V programu zazněly skladby předních
českých autorů Bohuslava Martinů, Bedřicha
Smetany, Antonína Dvořáka a také zahranič-

Sopranistka Gabriela Pechmannová.
ních hudebních mistrů, jakými jsou Gustav
Mahler, Maurice Ravel a další.
Text a foto: Eva Vlachová

Snímkem se vracíme k výstavě fotografií k 70. výročí osvobození Starého Plzence, kterou v květnu uspořádal Občanský spolek Hůrka
a Radyně ve Staroplzenecké galerii. Podstatnou část fotografií a dalších dobových materiálů pro tuto výstavu poskytl ze své sbírky pan Jaroslav Hrubý, za což mu patří velké poděkování.

Vernisáže výstavy se zúčastnil také pan Václav Lemberk - vnuk plzeneckého rodáka Karla Steinera, který byl nacisty umučen v koncentračním táboře Osvětim. Na snímku si podává ruku s plzeneckým pamětníkem Jaroslavem Hrubým.

Výstavu zahájil českými národními písněmi staroplzenecký ženský
pěvecký sbor pod vedením Bohumily Krásné.
Text a foto: Eva Vlachová
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SPORT
ARSENAL RADYNĚ KONTRA OPPIDI
ROTUNDA 0 : 4
Někdy se stane opravdový zázrak a outsider vyhraje prestižní utkání. Přesně toto se povedlo fotbalistům Pod Tratí, kteří pouze v jedenácti mužích porazili daleko silnější mužstvo Nad Tratí jednoznačně 4 : 0.
V mužstvu Pod Tratí excelovali Martin a Honza Bláhovi, Petr Holeček,
Pepa Touš a Pavel Brejcha. Ostatní jsme bojovali s maximálním nasazením a týmovým výkonem jsme vzdorovali 15 hráčům soupeře, kteří
ještě v poločase mohutně posilovali. Hokejově jsme padali do střel, Lukáš Ulč chytil spravedlivým rozhodčím Frantou Baťkem správně nařízenou penaltu. Osobně jsem byl tak vyšťavený, že jsem nemohl přeběhnout hřiště, abych se radoval z gólu, který dal můj táta v 66 letech. To,
o čem snili fotbalisté ze Sedlce, Malé Strany a Městečka od konce 70. let,
se povedlo 29. dubna 2015. Doufám, že na podobný výsledek nebudeme
muset čekat dalších 30 let. První šance bude opět na konci dubna 2016.
Pavel Hrouda (Městečko)

Fotbalové mužstvo „Pod Tratí“ OPPIDI ROTUNDA. Foto: archiv
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INZERCE Z KUPONU

Pracovní doba: po domluvě 2 až 3 dny v týdnu,
vždy od 14 - 14.30 hod. do cca 18 - 19 hod.
Informace v odpoledních hodinách na adrese:
HM PLUS - Německé potraviny,
Máchova 411, 332 02 Starý Plzenec
www.hmplus.cz

■ Prodám Ford Tranzit 2,5 dizel, r. v. 2000,
závěs, EKO daň zaplacená, 6místný. Tel.:
774 299 139.
■ Prodám Renault Scenic, r. v. 1999, 1,9 dizel, nové rozvody, EKO daň zaplacená. Tel.:
774 299 139.
■ Koupím jakoukoli harmoniku – akordeon,
heligonku, chromatiku, i ve stavu na náhrad.
díly. Tel.: 723 126 011.
■ Prodám levně oblečení pro kluka 0-1 rok
(do vel. 80), vše jako nové. Tel. 777 864 447.
■ Nabízím překlady/tlumočení (příležitost.
i pravidelné) Čj - Fj, Fj - Čj. SZZ z Fj, momentál. na RD. Tel: 777 864 447.
■ Koupím staré věci za 1. republiky: hodiny, mosaz. mlýnek, porcelán, přívěsek na krk
(madonku). Tel.:607 553 306.
■ Koupím staré rybářské věci. Tel.: 728 809 070.
■ Koupím jedny starší housle. Tel 605 467 029.
■ Prodám pian. harmoniku – akordeon zn.
Delicia (96 basů, 3- hlas., červená, 7+3 legistry,
100% stav. Tel.: 728 209 526.
■ Prodám pozemek v Sedlci, 392 m2, JZ svah,
výhled na les, voda a el. na poz., plyn na hran.
Cena 660.000 Kč. Tel.: 604 489 824.
■ Hledám letní brigádu - oblast St. Plzenec.
Studující SPŠ. Tel.: 377 538 291.
■ Prodám přebal. pult na miminko, s vaničk.
a podložk., na kolečk., typ Cam Nuvola Col.,
850 Kč; foto mailem. Tel.: 606 734 021.
■ Prodám stavební pozemek o výměře
1935 m2 v lokalitě Sedlec, jižní svahová strana. Tel.: 721 855 723.
■ Prodám venkovní ibišek, čemeřici, koniklec,
levanduli. Tel.: 606 487 544.
■ Prodám vybavení bytu, např. skříň, postele
aj. Tel.: 778 251 496, St. Plzenec.
■ Prodám sazenice vin. révy hákov., odr. Boro
– 70 Kč, hrn. maliny, vícekr. plod. – 30 Kč, kudr.
vrba – 70 Kč. Tel.: 731 471 124.
■ Daruji morčata. Tel.: 731 471 124.
■ Prodám jednoráz. inkont. pleny DEPEND
– natahov. kalhot. L, 16 ks/bal. a ID Pants XL,
14 ks/bal,190 Kč/bal. tel. 777 706 529.
■ Koupím menší pojízdnou maringotku na
chov včel. Tel.:739 686 578.
■ Prodám velkou dekorativní rostl. agave.
Vhodná do větších zahrad. Cena 100 Kč. Tel.:
731 471 124.

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

Hledáme na hlavní pracovní poměr
zručnou a sympatickou ženu.
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