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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
léto je za dveřmi, již 21. 6.
nastal letní slunovrat a začalo astronomické léto.
Hlásí se doba dovolených
a po intenzivním pracovním tempu se všichni
těšíme na odpočinek, pohodu a sluníčko. I vedení
města usilovně pracuje a dokladem toho bylo
i poslední jednání zastupitelstva města, které
se opět protáhlo do pozdních nočních hodin.
Na programu jednání bylo 27 bodů. Nejdiskutovanějšími tématy byl rozpočet města poskytování veřejných prostředků spolkům
a sdružením, PENNY MARKET a vyhlášení
referenda, možnost koupě restaurace u Radyně i Program rozvoje města. Ale popořádku.
Zastupitelstvo města projednávalo hospodaření za r. 2014 vč. rozboru hospodaření za 1-4/2015. Celkové příjmy za r. 2014
činily 167,6 mil. Kč, z toho největší podíl
příjmů tvoří daňové příjmy 72 mil. Kč a přijaté dotace 71 mil. Kč, ostatní příjmy tvoří
nedaňové a kapitálové příjmy. Celkové výdaje činily 163,2 mil. Kč, z toho největší podíl
tvoří výdaje na akce 96 mil. Kč a provozní
výdaje (dopravní obslužnost, veřejné osvětlení, odvoz odpadu, činnost místní správy,
životní prostředí, pečovatelská služba, opravy
a údržba majetku města,…) 35 mil. Kč. Podrobné informace o hospodaření města jsou
zveřejněny na webových stránkách města.
Součástí hospodaření byla i žádost SK Starý
Plzenec o dotaci 300 tis. Kč z rozpočtu města,
která by měla především sloužit k dobudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem
a pokrytí části provozních a investičních nákladů, kterými SK zhodnocuje majetek města. SK na výstavbu víceúčelového hřiště získal dotaci z Plzeňského kraje a od Fotbalové
asociace. Město přispělo SK půjčkou ve výši
300 tis. Kč. Další finanční prostředky investuje SK. Na návrh člena rady města Václava
Vajshajtla zastupitelstvo souhlasilo s prominutím půjčky SK a zastupitelé se nakonec
shodli, že od r. 2016 by město přispívalo na
sport větší částkou. Nemalý podíl na této skutečnosti má i nově zřízená sportovní komise
složená z opravdových nadšenců, zástupců
"hlavních" sportů ve městě: Tomáš Děkanovský - fotbal, Miroslav Hejzek - házená, Marek
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Vávra - kanoistika, Petr Holeček - hokej, Petr
Liška - tenis, která chce přispět k rozvoji sportu v našem městě a k objektivnímu posouzení
sportovních aktivit ostatních klubů. I zde se
jasně ukázalo, že nám chybí sportovní hala,
která by sloužila nejen pro potřeby škol, ale
i pro ostatní sportovní aktivity veřejnosti.
Dalším ožehavým tématem byl Penny
market. Slovo Penny se skloňuje ve všech pádech nejen mezi občany našeho města, zastupiteli, v regionálních médiích, ale i v okolních
obcích. Toto téma se objevuje i v každém čísle
Radyňských listů od ledna t. r. Podle poslední informace zástupce Penny marketu a Ing.
arch. Soukupa připravuje investor návrh
dvoupodlažní rohové budovy v souladu s vizí
rozvoje města, tedy s uliční čárou při Nádražní a Radyňské ulici. Druhé nadzemní podlaží s bezbariérovým přístupem z Nádražní
ulice by sloužilo pro potřeby města (o jeho
využití by mělo rozhodnout zastupitelstvo
města a občané - např. bowling, zázemí pro
spolkovou činnost, sport, lékaři,…). O tom,

jestli bude moci Penny market nebo jakýkoliv jiný investor realizovat svůj záměr a postavit v této lokalitě nové obchodní zařízení,
si budeme muset počkat až do konce r. 2016.
Rozhodovat budete Vy, občané našeho města, v místním referendu v říjnu 2016, které
vyhlásilo zastupitelstvo města na základě návrhu přípravného výboru v souladu s navrženou otázkou v petici. Podmínkou platnosti
referenda je účast 35 % voličů. Do výsledku
referenda, tj. cca konec roku 2016, nemůže
rada a zastupitelstvo města vydat žádné rozhodnutí v samostatné působnosti týkající se
OC Radyně. Nakládání s tímto majetkem je
v rukou vlastníka.
Diskutovaným bodem programu byla
i nabídka společnosti ISIG Invest – vlastníka restaurace u hradu Radyně. Tato dříve
vyhlášená restaurace je již více než 10 let
zavřená. Současný vlastník budovu částečně
zrekonstruoval. Jak jsem Vás informovala
v minulém čísle RL, město získalo dotaci na
pokračování na straně 2

NOC KOSTELŮ
SE VE STARÉM PLZENCI
VYDAŘILA

stoupil například dětský taneční orchestr Základní umělecké školy pod vedením Františka
Bayera, místní divadelní spolek KONIVADLO
s představením o stroji času anebo Petr Vrobel
s Danielem Stachem s hudebním vystoupením
na mandolínu a dobro. Autorské čtení milostné povídky Anny Velichové bylo tentokrát doprovázeno hrou Davida Šoltésze na violu. Nejen děti, ale i jejich rodiče soutěžili v zajímavé
hře, kdy je po splnění jednotlivých úkolů a vyluštění tajného kódu čekala pěkná odměna.
pokračování na straně 12

Po všech velkých přípravách se v pátek
22. 5. úsilí všech účinkujících v programu
Noci kostelů 2015 proměnilo v potlesk všech
návštěvníků, kteří navštívili farní kostel ve Starém Plzenci. V bohatém programu, ve kterém
si každý z návštěvníků mohl vybrat „to své“ vy-

Dětský žesťový soubor ZUŠ Starý Plzenec přednesl známé orchestrální melodie.
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pokračování ze strany 1
vybudování Centra služeb pro turisty z bývalé hájovny u hradu Radyně. Byla již zahájena demolice přilehlé stodoly, kde by místo
ní měly být vybudovány nové veřejné toalety,
minicykloservis a skladové prostory. Hájovna bude kompletně zrekonstruována. Současný vlastník nyní nabízí městu k odkoupení objekt restaurace. O této možnosti budou
zastupitelé dále jednat na dalším zasedání
zastupitelstva v září t. r.
Předmětem jednání zastupitelstva bylo
i zpracování strategického plánu rozvoje
města. Město má zpracovanou Vizi rozvoje města, Generel zeleně, nyní se připravuje
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nový územní plán. Tyto dokumenty by se
měly protnout v Plánu rozvoje města. Možná si někdo z Vás řekne, proč všechny ty
dokumenty? V minulosti se v našem městě
zpracovávaly studie vždy jen na nějakou část
města bez celkové koncepce. Proto jsme jako
první ucelený dokument nechali již v minulém volebním období zpracovat VIZI rozvoje
města, abychom nastavili směr a cíl, kterého
chceme dosáhnout. Generel zeleně zmapoval
plochy veřejné zeleně, konstatoval, že máme
60 % nestabilní zeleně. Můžete si ho prohlédnout na webových stránkách města stejně tak
jako VIZI i současný územní plán. Z Generelu zeleně bude město vycházet při zpracování jednotlivých projektů na revitalizaci zeleně
ve městě. Územní plán je dokument, podle
kterého rozhoduje stavební úřad, a je závazný
pro budoucí rozvoj města a vodítkem pro investory. Zjednodušeně řečeno, určuje např.,
které lokality mohou být na bydlení, které
jsou naopak nezastavitelné či které mohou
být ke komerčnímu využití či pro sport atd.
Územní plán je složitý dokument, který je
často pro laiky ne zcela srozumitelný a proces tvorby nového územního plánu může být
bolestivý. Plán rozvoje města je naopak vodítkem pro zastupitele, ať už je v čele města
kdokoliv. Plán rozvoje města bude zpracován
na období do r. 2022. Strategické plánování
není jen otázka pro radnici a odborníky, šanci uvést své potřeby a připomínky by v rámci
diskuse měli mít především občané. Je tedy
na Vás občanech, abyste se zapojili do zpracování Plánu rozvoje města a spolurozhodovali
o tom, co byste chtěli ve městě vybudovat.
Je třeba problémy nejen pojmenovat, ale
především zamyslet se i nad možným řešením a ne hned vše „shodit ze stolu“. Vždy je
třeba hledat řešení.

S rozvojem města nepochybně souvisí
i jiné aktivity. Obec by neměla být jediným
organizátorem veškerých aktivit, ale měla by
vytvářet podmínky pro volnost a kreativitu
občanů a spolkové činnosti, která napomůže
sounáležitosti občanů s místem, kde žijí. Jsem
proto ráda, že máme v našem městě spoustu
aktivních občanů, kteří se osobně podílejí
na konání různých akcí. Stejně tak jako zaznamenaly velký úspěch velikonoční trhy
a staročeské máje v Sedlci či Běh přes tři vsi
nebo Noc kostelů, další vydařenou akcí byla
soutěž „Víš, kde byla Stará Plzeň“, kterou zorganizovala školská a kulturní komise (ŠKK).
Této soutěže se zúčastnilo 15 školských zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a škola pro handicapované děti. Soutěžilo se v 7 kategoriích. Práce
žáků jsou vystaveny v kostele Narození Panny Marie na Malé Straně a byly vyhodnoceny
v rámci akce „Léto pod rotundou“. Poděkování patří paní Marcele Bardounové, Haně
Stýblové, Janě Toušové, Mirce Vyskočilové
a panu Miloslavu Esterlemu, kteří kompletně
připravili koncept soutěže, distribuci, vyhodnocení, ceny. Diplomy pro vítěze navrhli žáci
a učitelky ZUŠ Starý Plzenec. Akce sklidila
u diváků velký úspěch, a proto členové ŠKK
již přemýšlí o podobném projektu i na příští
rok.
Závěrem bych ráda tímto poděkovala
Vám všem, kteří si i v této uspěchané a hektické době, přinášející denně mnoho negativních zpráv, uchováváte úsměv, lásku, toleranci a pozitivní myšlení a dělíte se o ně se svým
okolím.
S blížícími se prázdninami mi dovolte,
abych popřála Vám všem a především našim
školákům krásné léto plné sluníčka a dobré
nálady.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
14. schůze – 12. května 2015
RM
■ jmenovala komisi pro otevírání obálek
s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Starý Plzenec“, vyhlášeném ve Věstníku veřejných zakázek ve složení členové Ing. Milan Froněk, Bc. Václav Podroužek, Pavel Válek, Ing. Karel Janda, Radek
Vraný a náhradníky Ivo Hruška, aut. Ing.,
Mgr. Iveta Bočanová, Ing. Josef Koželuh, Eva
Vychodilová, Ing. Ladislav Kocian;
■ souhlasila na žádost TJ Spartak Sedlec
s pořádáním 4. ročníku závodu „Běh přes tři
vsi“ dne 23. května 2015 v době od 9:00 h do
12:00 h a s použitím znaku města na přenosných praporech;

■ vzala na vědomí zápis z jednání školské
a kulturní komise ze dne 16. 04. 2015
v předloženém znění;
■ schválila uzavření smlouvy mezi městem
a společností Berdych plus spol. s r.o. Rokycany,
jejímž předmětem je uložení zeminy na
pozemku parc. číslo 343/1 k.ú. Starý Plzenec
dle Projektové dokumentace zpracované VPÚ
Plzeň s. r. o ve znění předloženého návrhu;
■ souhlasila na návrh vedoucí K-Centra,
s doplněním kamerového systému na hradu
Radyně dle předložené cenové nabídky
společnosti Mraknet s.r.o.;
■ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti
PRONAP s.r.o. na 19. – 22. týden 2015;
■ vzala na vědomí žádost organizace Sportovního klubu Starý Plzenec o dotaci ve výši
300.000 Kč, nedoporučila žádost o dotaci ke
schválení v požadované výši a uložila předložit k rozhodnutí ZM včetně návrhu Veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;
■ vzala na vědomí došlé žádosti o dotaci subjektů: Bc. Pavlína Krásná ve výši 6.000 Kč,
SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec ve

výši 8.000 Kč, Pomocné tlapky o.p.s. ve výši
20.000 Kč, Domov Mladá, poskytovatel
sociálních služeb ve výši 5.000 Kč, Staroplzenecké varhany z.s. ve výši 10.000 Kč, schválila poskytnutí dotace subjektům v plné výši:
Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb ve výši 5.000Kč, Staroplzenecké varhany
z.s. ve výši 10.000 Kč a souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům v předloženém znění,
■ vzala na vědomí informaci společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. o plánované rekonstrukci sítě NN ve Starém Plzenci na rok 2016
a uložila zadat zpracování projektových dokumentací na vybudování nového veřejného osvětlení v ulicích Modřínová, Smrková
a Jedlová;
■ vzala na vědomí žádost o prodej části pozemku parc. č. 317/1 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence, na kterém je umístěna zčásti stavba
bez čp./če. a je zaplocena, souhlasila předběžně s požadovaným prodejem za podmínky zachování potřebné šíře přístupové komupokračování na straně 3
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nikace a napojení z hlavní komunikace a uložila zveřejnit záměr města, prověřit koridor
budoucího křižovatkového napojení a poté
předložit k rozhodnutí RM,
■ schválila uzavření třístranné smlouvy
o zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č. 341/235 v k. ú. Starý Plzenec se
společností RWE GasNet, s. r. o. a investorem
stavby v předloženém znění;
■ schválila uzavření smlouvy se společností
ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-0009144/VB/001
„Sedlec, p.č. 237/82 – kNN“ na pozemku
města parc. č. 237/164 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence v předloženém znění;
■ vzala na vědomí informaci při uzavření vícestranné darovací smlouvy se společností
Professional Building, s. r. o. na převod částí
pozemku parc. č. 132/1 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence v Pastýřské ulici o změně osob nabyvatele na straně obdarovaného a souhlasila předběžně s uzavřením opravené darovací
smlouvy podle předloženého návrhu,
■ vzala na vědomí žádost o přehodnocení stanoviska města k nabídce společnosti
SŽDC, s. o., na prodej části pozemku parc.
č. 256/1 v k. ú. Starý Plzenec městu v ulici
Pod Tratí, zrušila své původní rozhodnutí v části „nesouhlasí“, souhlasila předběžně s koupí části pozemku a uložila požádat
o převod části pozemku SŽDC, s. o.;
■ souhlasila se zadáním odstranění náletových dřevin a trav ze zdiva hradu Radyně horolezeckou technikou dle předložené nabídky Jaroslava Podušky;
■ jmenovala komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu „Příkopové vyžínací rameno k traktoru“ ve složení: Mgr. Iveta Bočanová, Luboš
Lenc, Ing. Milan Froněk a náhradníci Ing.
Radek Hroch, Stanislav Hrachovec, Petr
Křížek;
■ schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností DYBS Plzeň s. r. o ze
dne 16. 9. 2014, jejímž předmětem je úprava ceny vzhledem k zlepšení konstrukčních
vrstev v rámci realizace projektu „Starý Plzenec – ulice Javorová a Akátová, dopravní infrastruktura pro rodinné domy“ v předloženém znění;
■ vzala na vědomí informaci starostky města o aktuální situaci koncesního řízení na
provozovatele vodohospodářského majetku
města a souhlasila s vypracováním expertního posouzení nastavení finančních nástrojů v rámci koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města Starý Plzenec z pohledu současné provozní situace panem Pavlem Válkem, Grant Thornton
Advisory s.r.o., Praha, za částku 25.000,- Kč
bez DPH;
■ vzala na vědomí informaci místostarosty
o stavu sálu v Lidovém domě na Malé Straně,
souhlasila se zajištěním ošetření parket dle
předloženého návrhu a uložila zajistit cenové
nabídky na vymalování sálu, výměnu nástěnného osvětlení a předložit ke schválení RM;
■ jmenovala člena komise strategického rozvoje a prezentace památek Ing. arch. Jarmilu
Očenáškovou;
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■ vzala na vědomí oznámení Pavlíny Krásné o pořádání veřejné hudební produkce „JumParade afterparty“ v sále Lidového
domu ve Starém Plzenci 6. června 2015 od
20:00 do 02:00 h a udělila, podle ustanovení
čl. III odst. 1 obecně závazné vyhlášky města č. 1/2007, pořadatelům výjimku a povoluje
dobu ukončení této akce v 02:00 h při dodržení podmínek stanovených vyhláškou;
■ schválila poskytnutí dotace subjektům
v upravené výši z důvodu omezeného množství finančních prostředků a zachování stejné výše příspěvku žadatelům jako v roce
2014: Bc.Pavlína Krásná ve výši 5.000 Kč,
SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec ve výši
5.000 Kč, Pomocné tlapky o.p.s. ve výši
5.000 Kč a souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto
subjektům v upraveném znění.
15. schůze – 20. května 2015
RM

■ vzala na vědomí zprávu hodnotící komise
o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Konsolidace IT a nové služby
TC Starý Plzenec“, schválila Rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky v předloženém znění a souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo podle předloženého návrhu s vybraným uchazečem Z+M Partner, spol. s r.o.
■ schválila protokoly o otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Nábytkové vybavení do
nového oddělení Mateřské školy ve Starém
Plzenci Vrchlického 853“ – dodávka včetně
montáže a souhlasila, na doporučení hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o dílo
na instalaci Nábytkového vybavení do
nového oddělení Mateřské školy ve Starém
Plzenci Vrchlického 853 ve znění přílohy
č. 4 zveřejněné výzvy k podání nabídky
s vybraným uchazečem LOKKI International
s.r.o., Starý Plzenec;
16. schůze – 26. května 2015
RM

■ schválila, řádnou účetní závěrku a výroční
zprávu společnosti PRONAP, s. r. o., za rok
2014 a rozdělení zisku vytvořeného v roce
2014 ve výši 59 000 Kč ve prospěch kapitoly
„Nerozdělený zisk z minulých let“, vzala na
vědomí předložené hospodářské výsledky za
měsíc duben 2015, zakázkovou náplň na další
období a dokument zpracovaný společností
CzechInvest, určila pro účetní období 2015
auditorskou společnost a. t. c. Auditorská
a daňová kancelář s. r. o., číslo licence 172,
zastoupenou Ing. Pavlem Holubem a souhlasila s poskytnutím potřebných informací vedením společnosti PRONAP s.r.o. Ing. Martinu Blažkovi a se zveřejněním dokumentu
zpracovaném společností CzechInvest v návaznosti na usnesení ZM;
17. schůze – 27. května 2015
RM
souhlasila s uskutečněním akce Keltský
den na Radyni na hradě Radyni a v podhra-

■

dí dne 18. 07. 2015 od 11:00 do 22:00 hodin
dle programu předloženého Keltskou divadelní společností Vousův kmen, o.s. a schválila uzavření dohody o uměleckém vystoupení s Keltskou divadelní společností Vousův
kmen ve znění předloženého návrhu;
■ souhlasila s uskutečněním kulturních akcí:
Hudební a divadelní zahrada od 13:00 h do
16:30 h v zahradě kostela N.P. Marie a Divadelní představení Lumpácivagabundus od
18:00 h do 20:00 h v Lidovém domě v rámci festivalu Léto pod rotundou dne 20. 06.
2015 dle předloženého programu a schválila uzavření dohody o uměleckém vystoupení
s ochotnickým divadelním souborem Jirásek
2012 ve znění předloženého návrhu;
■ schválila domovní řád Domu s pečovatelskou službou ve Starém Plzenci, Havlíčkova
194 v předloženém znění s účinností od
01. 06. 2015;
■ vzala na vědomí návrh FMO a SSO na
prominutí nedobytných pohledávek města
a uložila předložit k projednání na nejbližší
jednání ZM;
■ vzala na vědomí předložený návrh na
předání pohledávek města JUDr. Tesařovi
k dalšímu postupu a souhlasila, na návrh
právníka města s předáním pohledávek
JUDr. Tesařovi dle předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí oznámení společnosti
Bohemia Sekt, s.r.o. Starý Plzenec o konání
kulturní a společenské akce „Den BOHEMIASEKTU aneb Rodinné letní odpoledne
pro dospělé i špunty“, které proběhne dne
13. června 2015 v prostorách areálu společnosti;
■ vzala na vědomí zněnu Rozhodnutí
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o poskytnutí dotace na akci „Přístavby
MŠ Vrchlického 853, Starý Plzenec“ EDS
133D311000007 vydaného z důvodu aktualizace údajů akce na rok 2015 v předloženém
znění;
■ vzala na vědomí předložené nabídky
na dodávku a instalaci elektronického docházkového systému pro zaměstnance
MěÚ a schválila uzavření smlouvy o využívání programového vybavení mezi městem
a společností Alfa Software s.r.o. v předloženém znění, jejímž předmětem je dodávka
a instalace elektronického docházkového
systému Beta;
■ vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ
o jednání Ministerstva vnitra ČR s městem
Starý Plzenec za účelem vydání aktualizované
vyhlášky týkající se stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných
kulturních podniků k zajištění veřejného
pořádku v důsledku závěrů nálezu Ústavního
soudu PI. ÚS 35/2013 ze dne 5. 8. 2014;
■ vzala na vědomí nabídku České spořitelny
na zhodnocení disponibilních finančních
prostředků uložených na běžném účtu města
a doporučila investici do Konzervativního
Mixu;
■ vzala na vědomí Rozhodnutí Státní energetické inspekce ČR č. 324015115 o uložení
pokuty za nesplnění kontroly kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie dle prováděcí
vyhlášky č. 194/2013 Sb.;
pokračování na straně 4
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vzala na vědomí došlé žádosti o dotaci
subjektů: Rodinné centrum Dráček, o.s. ve
výši 11.000 Kč, Základní organizace ČSŽ
Starý Plzenec ve výši 8.500 Kč, Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín ve výši
10.000 Kč, TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. ve výši
8.000 Kč, Tělovýchovná jednota Spartak Sedlec ve výši 42.000 Kč, schválila poskytnutí
dotace subjektům v upravené výši z důvodu
omezeného množství finančních prostředků
a zachování přibližné výše příspěvku žadatelům jako v roce 2014: Rodinné centrum
Dráček, o.s. ve výši 8.000 Kč, Základní organizace ČSŽ Starý Plzenec ve výši 4.000 Kč,
Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín ve výši 5.000 Kč, TyfloCentrum Plzeň,
o.p.s. ve výši 3.000 Kč, Tělovýchovná jednota
Spartak Sedlec 30.000 Kč a souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace těmto subjektům v upraveném znění.
■ vzala na vědomí oznámení Sportovního
klubu Starý Plzenec o pořádání hudebních
produkcí v areálu fotbalového hřiště v rámci akce „Hudební léto na hřišti“ v období od
11.07.2015 do 12.09.2015, udělila, na žádost
Sportovního klubu Starý Plzenec, výjimku
a povolila dobu ukončení těchto hudebních
produkcí v 01:00 h za předpokladu dodržení
vyhlášky města;
■ vzala na vědomí návrh Závěrečného účtu
hospodaření za rok 2014;
■ vzala na vědomí Účetní závěrku města za
rok 2014,
■ souhlasila, na návrh lesního Stanislava
Hrachovce, s koupí lesa o výměře 7 985 m2
v k. ú. Starý Plzenec, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem s tím, že město navíc
uhradí vyhotovení znaleckého posudku
a předběžně s koupí pozemků o výměrách
5 567 m2 a 597 m2 v k. ú. Starý Plzenec
bez vzrostlého porostu ve stejné lokalitě, za

■
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stanovenou cenu lesního pozemku;
■ vzala na vědomí protokol Čj. ČŠIP-235/15-P a inspekční zprávu ČJ. ČŠIP234/15P z kontroly provedené Českou školní inspekcí, Plzeňským inspektorátem v době
26. 3. – 30. 3. 2015 v Mateřské škole ve Starém
Plzenci, při které nebylo zjištěno pochybení;
■ vzala na vědomí:
a)návrh na konání místního referenda
o „výstavbě obchodního zařízení“, který dne
23.03.2015 Městskému úřadu Starý Plzenec
podal přípravný výbor,
b)výzvu k odstranění nedostatků v podaném
návrhu na konání místního referenda ze dne
02.04.2015,
c)doplnění návrhu přípravným výborem ze
dne 20.04.2015;
■ uložila předat bezvadný návrh přípravného
výboru k projednání zastupitelstvu města na
jeho nejbližším zasedání;
■ vzala na vědomí žádost, sepsanou na
základě kontroly plynového zařízení,
o výměnu plynového kotle v bytě na adrese
Žižkova 50 a souhlasila s provedením výměny
panem Milanem Paulíkem dle předložené
cenové nabídky;
■ souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy
na dobu určitou, od 1.6.2015 do 31.5.2016,
na byt č. 1 na adrese Havlíčkova 194, na byt
č. 10 na adrese Havlíčkova 194, na byt č. 6 na
adrese Havlíčkova 194, na byt č. 5 na adrese
Svatopluka Čecha 1143;
■ souhlasila, na základě předložené nabídky
se zadáním výměny oken v přísálí budovy
Lidového domu ve Starém Plzenci dle
předložené nabídky společnosti LD stav;
■ souhlasila se zpracováním výběrového řízení na zhotovitele projektu „Centrum služeb pro turisty“ společností Mazzepa za částku 22.000 Kč bez DPH;
■ vzala na vědomí informaci o jednání
přípravy vyhledávací studie vedení nové

Inzerujte v měsíčním zpravodaji
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ÚSPĚCH NEBO PROHRA
NÁS VŠECH?
Zastupitelé Starého Plzence schválili vyhlášení referenda v kauze nákupního střediska
OC Radyně. To, co si prostřednictvím obviňování a překrucování přáli organizátoři referenda páni Soušek, Kotora a Šimána, se jim podařilo. Zbořili už pouhou snahu vedení města
o zahájení jednání o podobě centra města.
Jakékoliv závazné rozhodnutí by následovalo
letos na podzim nebo později. Podpisy získávali tvrzením, že jim jde o prodavačky a obyvatele města. VELKÝ OMYL. Proto jim nikdo
z přítomných občanů po schválení referenda
nezatleskal a po vystoupení pana Zábranského
(podepsal petici) na zastupitelstvu jim tuhly
rysy a postupně se tiše vytráceli ze zasedání.
Nákupní středisko zbytečně končí v současné podobě k 30.6. 2015. Co bude za měsíc,

za rok, nikdo neví. Budou potraviny, bar nebo
textil? Otázka v referendu je paskvil, i když
po právní stránce je v pořádku. Referendum
si organizátoři přejí nesmyslně až na podzim
2016. Proč?? Koneckonců můžeme být rádi,
že si nepřáli termín referenda až v roce 2018.
Odpovědnost za budoucnost centra města
mají plně organizátoři referenda a majitel
objektu. Vedení města, obyvatelé i stavební
úřad musejí dle zákona nyní čekat na výsledek referenda. Opozice tvrdí, že se nic neděje: „Neviditelná ruka trhu si cestu najde“.
To řekněte do očí všem, kteří tam chodili
rádi nakupovat nebo na bowling. Já to beru
jako prohru nás všech. V Dobřanech se dokázali domluvit a získali prakticky zadarmo nové zdravotní středisko. Kvůli panu
Eretovi, Souškovi, Kotorovi a Šimánovi se
u nás nezačalo ani s úvodním jednáním.
Ing. Pavel Hrouda,
člen Rady města Starý Plzenec

cyklotrasu „Plzeň-Brdy“, souhlasila se zapojením do projektu cyklostezka „Plzeň-Brdy“ formu vyhledávací studie zpracovanou
společností EDIP s.r.o. a podílem města ve
výši 28.000 Kč bez DPH a schválila uzavření
smlouvy mezi městem a společností EDIP s.r.o.
v upraveném znění předloženého návrhu;
■ souhlasila s vypracováním znaleckého posudku na objekt Restaurace u hradu Radyně
ing. Jaroslavem Baxou za částku 9.700 Kč
a schválila uzavření smlouvy mezi městem
a Ing. Jaroslavem Baxou v předloženém znění;
■ schválil protokoly o otevírání a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Příkopové vyžínací rameno k traktoru“
a souhlasila, na doporučení hodnotící komise,
s uzavřením kupní smlouvy na dodávku
příkopového vyžínacího ramene k traktoru ve
znění přílohy č. 3 zveřejněné výzvy k podání
nabídky s vybraným uchazečem ALFA PROFI
s.r.o., Útěchov;
■ vzala na vědomí expertní posouzení nastavení finančních nástrojů v rámci koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města Starý Plzenec z pohledu
současné provozní situace vypracované společností Grant Thornton Advisory s.r.o., Praha a souhlasila s prodloužením termínu pro
podání nabídek v koncesním řízení na výběr
provozovatele vodohospodářského majetku
města v souladu se závěrem expertního posouzení;
■ stanovila návrh programu jednání 5. zasedání ZM dne 15.06.2015;
■ schválila rozpočtové opatření č. 3/2015
v předloženém znění, kterým se navyšují rozpočtové výdaje města v roce 2015
o 100.000 Kč;
■ schválila uzavření Smlouvy mezi městem
a Plzeňským krajem č. 14422015 o poskytnutí účelové dotace na Ekologické projekty
2015 z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt „Údržbu dřevin v lokalitě Ostrá Hůrka a Smetanova ul. Starý Plzenec“ ve výši
50.000 Kč v předloženém znění;

REAKCE NA VŠECHNY
ČLÁNKY OHLEDNĚ PENNY
Milí spoluobčané,
dlouho mi vrtalo hlavou, proč ve Starém
Plzenci jdou některé věci tak ztuha. Čirou náhodou jsem při studiu díla Jana Nerudy zjistil, že Neruda „prozaik“ příčinu našich potíží odhalil již dávno ve své básni „Z Mělnické
skály“ cituji:
Já nechci nikdy pivo pít,
chci červené jen víno,
po pivu bývá v myšlenkách
mých skoro strašně líno.
Pro pivo v českém pokroku
jde vše až hrůza líno,
a chcem–li pomoct lidstvu dál,
nuž víno- víno- víno!
A pak, že za to může prosazující skupina.
Přeji vám všem hezké prázdniny.
Stanislav Nesnídal

Radyňské listy - červenec 2015

Strana 5

OBČANÉ PÍŠÍ
PENNY MARKET
Na diskusním fóru webu města se objevil
s datem 5. 5. příspěvek pana S., který překvapil, myslím, nejen mě. V předcházejících příspěvcích pan S. hanobí pana Tetzeliho a dne
5. 5. ho „vychvaluje“ jako „velmi chytrého člověka s nemalým vlivem v Západočeském kraji“. V předcházejících článcích pan S. plameně
vystupuje proti Penny marketu, je iniciátorem
petice, že proti základní škole nemá být žádné
obchodní zařízení o prodejní ploše větší než
200 m2 s odůvodněním, že se taková stavba nehodí do historického centra, že zvýší dopravní
zátěž u školy, že zlikviduje drobné živnostníky
ve městě! Ale v závěru diskusního příspěvku
píše pan S., že je „velice pravděpodobné, že do
OC Radyně nastoupí jiný nájemce či dokonce kupec a bude v něm prodávat jiná skupina,
třeba společnost Billa“. Takže Penny market se
do historického centra nehodí, ale Billa se do
historického centra hodí? Penny market zvýší dopravu u základní školy, ale Billa dopravu
u školy nezvýší? Penny zlikviduje drobné živnostníky ve městě, ale Billa je nezlikviduje?
Přitom Billa i Penny patří do stejné obchodní
skupiny REWE. Tak na co pane S. petice a referendum, které se ani netýká Penny marketu,
ale jakéhokoliv obchodního zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2? Není to jen hra
s důvěrou občanů? Proč toto nebylo vysvětleno občanům při podpisu petice? Ale žáku základní školy to jistě bylo vysvětleno a vnímavý
žák základní školy to jistě chápe…..
Jaroslav Novák

PODPORA SPORTU
JE NAŠE PRIORITA
Pan Tomáš Děkanovský jako předseda sportovní komise navrhl výrazné zvýšení každoročně rozdělovaného příspěvku na sport v našem
městě. Dokonce nám na pracovním zastupitelstvu představil možnou koncepci rozvoje
sportovních aktivit ve Starém Plzenci a Sedlci
zaměřenou na děti. Sportovní komise funguje
pouze půl roku. Za krátkou dobu dokázala ale
pojmenovat některé nešvary (neefektivní utá-

Městský úřad informuje….

Užívání veřejného prostranství (VP) ve městě
- místní poplatek
Je v našem městě dodržována obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství? Ví o této vyhlášce naši občané?
Protože odpovědi na tyto otázky jsou spíše záporné, upozorňuje městský úřad na existenci této
vyhlášky a stručně a zjednodušeně ji shrnuje takto:
Každý (fyzická i právnická osoba) je povinen na městský úřad předem ohlásit zvláštní užívání
veřejného prostranství, zejména za jakým účelem chce VP užívat, jak dlouho, kolik m² a je povinen uhradit s tím spojený místní poplatek. Kterých VP se vyhláška týká, je stanoveno v příloze
vyhlášky, jedná se takřka o všechny ulice, chodníky a přilehlou zeleň v zastavěném území obce,
případně i další přesně definované pozemky.
Zvláštním užíváním VP je zejména provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků apod., umístění skládek (tj. např. uskladnění písku, dřeva nebo jiného materiálu), vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce, užívání pro
potřeby tvorby filmových a televizních děl. Poplatek za 1 m² je stanoven rozdílně podle účelu
užívání VP, např. za umístění skládky je to 5 Kč/m²/den, za reklamní zařízení (i reklamní tabule)
je to 10 Kč/m²/den, přičemž se počítá každý započatý m² a každý započatý den.
Ve vyhlášce je zakotveno i osvobození od poplatku, např. pořádání kulturních a sportovních akcí
bez vstupného; bylo-li VP uživateli pronajato; vyhrazení parkovacího místa osobě těžce zdravotně postižené atd.
Na veřejné prostranství nelze umístit cokoliv! Např. před umístěním reklamní tabule je nutné
posoudit, zda tato tabule zde vůbec může být, zda např. nebrání průchodu po chodníku nebo
nezasahuje do komunikace. V případě, že umístění reklamní tabule či jiné věci nic nebrání, lze ji
na veřejné prostranství po ohlášení na MěÚ (viz výše) a po úhradě poplatku umístit.
Z důvodu obsáhlosti vyhlášky ji nelze celou otisknout v Radyňských listech, vyhláška je k nahlédnutí na městském úřadu ve Starém Plzenci v sekretariátu a rovněž je přístupná na webových
stránkách města ve složce Občan-Městský úřad-Úřední deska-Obecně závazné vyhlášky města.
Rozhlédněte se všichni kolem sebe a zamyslete se nad dodržováním platných obecně závazných
vyhlášek v našem městě. Městský úřad upozorňuje, že bude důrazněji vymáhat jejich dodržování,
event. postihovat jejich porušování. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. č. 377 183 645.
Za městský úřad Mgr. Iveta Bočanová

pění peněz v sokolovně), navíc předat písemné
podklady s počty členů jednotlivých sportovních spolků a sdružení včetně zdůvodnění na
co se použijí získané prostředky a nástinem
možných řešení do budoucna.
To je zásadní důvod, proč podpoříme zvýšení této rozpočtové kapitoly na rok 2016. Nové
náborové akce pro děti na fotbale, kanoistice,
házené, stolním tenisu atd. nebo zaměření našich základních škol na sportovní aktivity jsou
pro vedení města priorita. Ne vždy všechno
vyjde na 100 %. Afterparty po letošní jumparade byla se spoustou problémů, ale zcela jed-

noznačně se celé sportovní odpoledne povedlo
a přilákalo nové malé zájemce o tento sport.
Třeba u nás vzniknou nové oddíly florbalistů,
volejbalistů, cyklonadšenců nebo třeba orientačních běžců. Povinností ředitelů základních
škol a zastupitelů je vytvořit jim k tomu důstojné podmínky. Věříme, že aktivita sportovní komise nepoklesne a přidají se další aktivní
spoluobčané. A to nejen z oblasti sportu. Na
webu města jsou informace o všech zřízených
komisích rady města včetně kontaktů.
Za celou radu města
Pavel Hrouda

EKOLOGIE
OZNÁMENÍ
Žádáme zemědělce, turisty a ostatní návštěvníky přírody v okolí Starého Plzence o součinnost při nahodilých nálezech poraněné
nebo usmrcené zvěře např. zemědělským
strojem, silničním provozem apod. o nahlášení těchto případů na níže uvedená telefonní čísla členů MS Starý Plzenec. Tyto kontakty jsou rovněž nahlášeny na MěÚ odbor ŽP.
602 267 226 - Rostislav Dolíhal,
myslivecký hospodář
720 633 152 - Karel Kraml, předseda MS
607 891 229 - Jiří Kochman, místopřed. MS

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Ve Starém Plzenci v okolí Hálkovy ulice
došlo ve třech případech k úmyslné otravě
psů. Otrávené návnady jsou zabaleny do špeku. Případ řeší Policie České republiky, takže pokud jste si všimli někoho nebo něčeho
podezřelého, zavolejte prosím bez odkladu
na číslo 158 a vše nahlaste. Pomůžete tím zachránit zdraví a životy našich pejsků.
Majitele psů prosíme: buďte opatrní a při
venčení pejsků ostražitě hlídejte, zda není někde pohozená otrávená návnada. Pokud zjistíte
cokoli, co by mohlo Policii ČR pomoci při řešení případu, neváhejte ji o všem informovat.

Trávit psy je nezákonným týráním zvířat
a je trestné! Pomozte prosím odhalit bezohledného pachatele.
Předem děkujeme za součinnost.
Helena Šašková, odbor ŽP MěÚ
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KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVENEC 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
O prázdninách otevřeno pro veřejnost:
Po
9:00-12:00
13:00-17:00 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt, Pá - zavřeno
Od 01.07. do 08.07. zavřeno – dovolená.

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno: SO 04.07.2015 od 13:00 do 16:00 h
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.

HRAD RADYNĚ
Otevřeno:
denně kromě PO od 10:00 h do 18:00 h.
V PO 06.07. otevřeno.
Oživené prohlídky s Radoušem:
04.07. a 19.07. od 18:00 h

1. července 2015 – vernisáž
Vladimír Havlic in memoriam – výběr z díla
Místo: Staroplzenecká galerie
Čas: 17:00 h.
Výstava potrvá do 27. srpna 2015.

STARÝ PLZENEC
KALENDÁŘ AKCÍ LÉTO 2015
bývalá Stará Plzeň a kolébka historie českého státu
LÉTO POD ROTUNDOU –
HUDEBNÍ A DIVADELNÍ ZAHRADA
zahrada kostela Narození Panny Marie
20. 06. 2015
13:30 h - 20:00 h
hudební vystoupení žáků ZUŠ St. Plzenec
prohlídky rotundy sv. Petra a Pavla
komentované prohlídky NS Stará Plzeň
a kupci a kostela N. P. Marie
divadelní představení
Lumpácivagabundus v podání
DS Jirásek 2012

KELTSKÝ DEN NA HRADĚ RADYNI
18. 07. 2015
11:00 h – 22:00 h
ukázky života v keltské vesnici
sokolnické ukázky výcviku dravců a sov
keltsko–římská bitva; dobová řemesla
hrajeme si s Římany; bojová aréna;
ohnivá show

PIRÁTI
koupaliště ve St. Plzenci
29. 08. 2015
14:00 h – 19:00 h
hudební a taneční vystoupení
kejklířovy kousky; pirátská bitva
šermířské souboje

RADOUŠOVY HRY NA HRADĚ RADYNI
19. 09. 2015
13:00 h – 18:00 h
zábavné odpoledne pro děti i dospělé
hrátky s Radoušem, jízdy na koni
divadlo, hudba, šerm; středověká
řemesla

6. července 2015
Uctění památky M. Jana Husa
16:00 h položení květin k pomníku
ve St. Plzenci na náměstí u kostela
sv. J. Křtitele
16:15 h položení květin k pomníku
V Sedlci u hasičárny
19:00 h vzpomínka na M.J. Husa a zapálení
vatry u Radoušovy skalky
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně
18. července 2015
KELTSKÝ DEN NA RADYNI
Místo: hrad Radyně
Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč
Vstupné platí i pro prohlídku hradu Radyně.
Pořadatel: Město Starý Plzenec
24. července 2015
hudební kapela Kníry
Místo: koupaliště St. Plzenec
Čas: 20:00 h – 23:00 h
Kontakt: 603 258 067
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

OŽIVLÉ PROHLÍDKY S RADOUŠEM NA HRADĚ RADYNI
pověsti a historie hradu Radyně zábavně a poučně v podání pána
hradu Radyně – RADOUŠE
TERMÍNY PROHLÍDEK:
02.05., 16.05., 31.05., 13.06.,
28.06., 04.07., 19.07., 01.08.,
16.08., 30.08., 05.09., 20.09.

ZAČÁTEK PROHLÍDKY:
květen až srpen v 18:00 h
září v 17:00 h
DOBA PROHLÍDKY:
cca 30 – 40 min (dle dohody)

HRAD RADYNĚ
Otevřeno pro veřejnost
Duben a květen
SO, NE a svátky 10:00 – 18:00 h
Červen, červenec a srpen ÚT – NE 10:00 – 18:00 h
Září a říjen
SO, NE a svátky 10:00 – 17:00 h

VSTUPNÉ:
plné 60,- Kč (dospělí)
snížené 40,- Kč (děti 6 – 15 let,
studenti do 26 let, senioři nad 65 let
a ZTP)
děti do 6 let mají vstup zdarma

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno pro veřejnost od května do září každou první
sobotu v měsíci od 13:00 h do 16:00 h.
Prohlídky pro skupiny mimo otevírací dobu
po objednání na tel.: 377 183 662, 377 183 659.

INFORMACE: K-Centrum, městská knihovna, Smetanova 932, Starý Plzenec,
tel.: 377 183 662, 377 183 659, info.plzenec@staryplzenec.cz, www.staryplzenec.cz

Kalendář akcí - začátek srpna 2015
1. srpna 2015
Oslavy 125. výročí založení SDH Sedlec
Tradiční slavnosti v areálu SDH Sedlec
Pořadatel: SDH Sedlec
www.sdh-sedlec.wz.cz
8. srpna 2015
Pinďa Cup
Soutěž venkovních házedel
Jízdy Plzeneckou železnicí
Pořadatel: Pionýr St. Plzenec a Plzenecká
železnice
www.plzeneckazeleznice.cz
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PŘIJEĎTE DO PLZNĚ
NA PIVO ZDARMA
Přijměte pozvání do Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015 a užijte si nejen rozmanité kulturní zážitky, ale i jedinečný zlatavý
mok Pilsner Urquell či Gambrinus. Při nákupu vstupenky na jakoukoliv kulturní akci u našich regionálních partnerů – členů Informační
sítě dostanete od Plzně 2015 a Plzeňského Prazdroje voucher na jedno pivo zdarma. Vouchery budou u regionálních partnerů v distribuci od 1.7. 2015. Seznam restaurací, kde voucher můžete uplatnit, naleznete v praktických
informacích v sekci „Kam na pivo“ na webu
www.plzen2015.cz. Poukázku na pivo můžete
zaslat také svým přátelům – stačí, když vytvoříte originální foto-pozvánku na webu http://
pozvanky.plzen2015.cz/smilebox a rozešlete
ji. Poukaz obdrží prvních 50 000 pozvaných.
Nejbližším místem, kde můžete kupon na pivo
získat, je K-Centrum ve Starém Plzenci – regionální partner Plzně 2015. Kompletní seznam
regionálních partnerů najdete v praktických
informacích na webu www.plzen2015.cz
v sekci Informační síť v regionu.
Zdroj: Plzeň 2015
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
Vernisáž výstavy se uskuteční
ve středu 1. července 2015
v 17:00 hodin.

Výzva pro stánkové prodejce
Město Starý Plzenec bude pořádat
dne 03.10.2015 ve Starém Plzenci
kulturní akci Den Staré Plzně.
Během této akce proběhne
i farmářský trh.
Otevřeno:

Stánkoví prodejci s oprávněným ŽL se zájmem o prodejní plochu
se mohou přihlásit k účasti na adrese: K-Centrum, městská knihovna,
St. Plzenec, Smetanova 932, tel.: 377 183 662, 377 183 659,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

Po
St
Út a Čt
Pá
So, Ne

08:00 – 12:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00
09:00 - 12:00
09:00 – 15:00

13:00 – 17:00
13:00 – 18:00
13:00 – 14:30

Výstava potrvá do 27. srpna 2015.
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NAŠE ŠKOLY
MEDVĚDÍ STEZKA
Děti ze sportovního kroužku se zúčastnily soutěže Medvědí stezka. Akci uspořádala ASPV (asociace sport pro všechny). Dne

1. místo Šimon Suchý, Filip Vlásek
2. místo Monika Kuglerová, Bartoloměj Linda
Katka Lindauerová, Hana Žitníková
Filip Hrabě, Jan Diviš
3. místo Daniel Diviš, Dominik Hrabě
Děti, které nevyhrály, si užily pěkný den
plný nových zážitků a soutěžení.
Text a foto: Jana Hermanová

PODĚKOVÁNÍ PANÍ
JANĚ HERMANOVÉ

30.5.2015 se sjelo do Lomničky u Plas na 50
dvoučlenných hlídek. Děti čekala trať dlouhá
3-4 km, na které plnily různé úkoly. Např. vázání uzlů, přenos břemene, zdravověda, hod
na cíl, odhad vzdálenosti, orientace v terénu,
práce s buzolou, stezka pozornosti, brtník..atd.
Ani zde děti neudělaly ostudu a některé hlídky
obsadily přední místa.

ČERVEN V ZŠ SEDLEC
Poslední květnový týden jsme se zúčastnili projektu Ekosystémy a Jedlé rostliny. Přijela za námi do školy paní RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, PhD., vedoucí oddělení
biologie na ZČU. Poutavě vyprávěla o jedlých
rostlinách, nechyběla ani ochutnávka rostlin,
ovoce, zeleniny a různých semínek a ořechů.
Jednotlivé druhy ekosystémů a konkrétní

MŠ STARÝ PLZENEC

Den dětí
Tentokrát jsme se vydali na putování po
vlnkách za vílou Leknínou. Král Úhoř
vzal Lekníně hůlku, a tak děti plnily různé
úkoly, aby jí pomohly hůlku dostat zpátky.
Vyrobily a různě vyzdobily všelijaké ryby,
mušle, korály a každý měl svou čelenku, se
kterou se směl vydat na podvodní výpravu
po vlnkové cestě. Na stanovištích už čekali
žáci 9. třídy, kteří s akcí pomáhali, v kostýmech Pramínkové, Lotoskové a Lasturkové víly, vodníka Vodňajse a skřítka
Orobince. A protože děti správně splnily
všechny úkoly, víla Leknína dostala svou
hůlku zpět a na oplátku všem dala barevné kamínky z její podvodní zahrádky.
Bc. Eva Nováková

Děkujeme paní Janě Hermanové ze ZŠ
Starý Plzenec za to, že se celý rok věnuje
dětem ve sportovním kroužku a také ve
volném čase děti o víkendech doprovází
na soutěže. I letos skvěle připravila dvojice
na soutěž Medvědí stezka, kde se umístilo několik hlídek na předních místech.
Naučila je pracovat s buzolou, vázat uzly
a další dovednosti, které děti dovedly k
výbornému výsledku. Její práce si vážíme.
Bartoloměj Linda
a Lenka Zemanová Lindová
rostliny jsme si ukazovali přímo při procházce okolo Nového rybníka v Sedlci. Paní Chocholoušková nás velice nadchla svým poutavým vyprávěním.

Účastníci běhu na Den dětí.
Foto: archiv ZŠ Sedlec
Letošní oslava Dne dětí v naší škole proběhla ve sportovním duchu. 1. června - hned
po velké přestávce - se celá škola vydala na
louku za lávkou. Tam každé z dětí absolvovalo krátký vytrvalostní běh – méně náročný
okruh měli žáci 1. a 2. třídy, 3. až 5. ročník
měl trasu o něco delší. Každému byl změřen
přesný čas a po příchodu do školy byli vyhodnoceni a oceněni nejlepší běžci.
Ve středu 10. června se konal školní výlet.
Cílem byl hrad Točník a Skryje.
Hned na parkovišti pod hradem mohly
děti sledovat práci filmařů – potkávali jsme
herce ve středověkých kostýmech a viděli několik krásných koní.
Nahoře na hradě se nás ujaly dvě průvodkyně oblečené jako princezny, které nás provázely celým programem, který byl pro děti
připraven. Stříleli jsme z kuše, byli se podívat
v hradním příkopu za medvědy, prohlédli
jsme si výstavu obrazů uvnitř hradu, zhlédli
kouzelnické a žonglérské vystoupení, viděli
jsme při práci kováře, nechyběl ani historický
šerm. Děti si mohli zasoutěžit v jízdě na dře-

ZŠ STARÝ PLZENEC

Dne 27.5.2015 navštívila školní družina
hasičské muzeum v Sedlci. V muzeu byly
vystaveny hasičské potřeby: vozy, přístroje, uniformy, fotografie a další věci. Některé potřeby byly hodně zajímavé, ale
vozidla byla nejlepší. Vystaveny byly i šicí
stroje a další zajímavosti. Celou dobu nás
provázel pan František Chrastil, kterému
děkujeme za zajímavé informace. Muzeum se nám líbilo. I cesta tam a zpět přírodou byla hezká.
Hana Žitníková, Tomáš Newton
Foto: Jana Hermanová
věných koních a poslechnout si živé netopýry
v komíně. Se svými průvodci jsme se rozloučili ve sklepení, kde bydlel drak. Ve zbytku času
si každý mohl zakoupit nějakou maličkost na
památku ve stáncích, které byly na nádvoří
a nabízely nejrůznější rukodělné zboží.
Pak nás autobus převezl do vesničky Skryje. Odtud jsme vyrazili pěšky po naučné stezce
„Skryjský luh“, která vedla kolem potoka hlubokým údolím. Děti zde viděly milíř na pálení
dřevěného uhlí a spoustu dalších přírodních
zajímavostí. U skryjského mostu jsme se napojili na další naučnou stezku „Po stopách
trilobita“. Jedná se o geologicko-paleontologickou a zážitkovou stezku. Ve středním kambriu se v okolí dnešních Skryjí nacházel mělký
mořský záliv, který byl domovem měkkýšů,
ramenonožců a hlavně trilobitů. Proto část
pěšiny zdobí odlitky trilobitů a součástí stezky
je také lokalita, kde si v suti může každý najít
své vlastní úlomky trilobitů. Některým dětem
přálo štěstí a skutečně otisky trilobita našly.
Poblíž suťoviště visí na lankách další odlitky
originálů trilobitů. Originály těchto odlitků
najdeme v malém muzeu ve Skryjích.
Dne 16.6. k nám do školy a školky zavítal
soubor Úslaváček. V rámci výchovného koncertu se žáci seznámili s jednotlivými hudebními nástroji, vyslechli si koncert a mohli si
i zazpívat. Nenásilnou formou tak byli seznámeni s mnohdy opomíjenou lidovou hudbou.
Ve stejném týdnu k nám přijel pan učitel
Roman Škala a jeho soubor ze Spáleného Poříčí. Vystoupili u nás s ukázkou z připravovaného muzikálu Červená Karkulka. Muzikál
se líbil nejen školákům, ale i školkáčkům.
V posledním týdnu tohoto školního roku
jsme pilně nacvičovali na závěrečnou školní
pokračování na straně 9

Radyňské listy - červenec 2015
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slavnost. Ta se konala v Lidovém domě.
Školáci si připravili pásmo z vysílání televize „SPOLU-ZAK“. Nechyběl tanec, zpěv,
žonglování, vtipy, reklamy, sport, cupsong
a spousta další zábavy, která byla zakončena
slavnostním rozloučením s letošními páťáky.
Všem našim páťákům ještě jednou moc gratulujeme, protože byli moc šikovní a většina
z nich bude pokračovat ve studiu na gymnáziu. Všem žákům přejeme krásné prázdniny
a hlavně na sebe buďte opatrní!
Emanuela Vávrová a Hana Malá
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REPUBLIKOVÁ ATLETIKA
V sobotu dne 6. června 2015 patřil atletický
stadion v Třebíči sportovcům ČASPV. Celkem
dorazilo na 250 účastníků z 11 krajů. Všichni
závodili s maximálním nasazením a vzájemně
se při dlouhých tratích podporovali a fandili.
Naše plzeňská výprava si vedla velice dobře
a získala 9 medailí, čímž v celkovém hodnocení
krajů obsadila druhou příčku. K tomuto
umístění přispěly i děti našeho sportovního
kroužku. Nejlépe si vedla Aneta Mertlová a Filip
Hrabě, kteří svými výkony dosáhli na 1. místo.

Šimon Suchý skončil na 6. místě a 11. místo
obsadil jak Filip Ulman, tak Daniel Diviš. Všem
závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci.
Text a foto Jana Hermanová

pisu zakladatele staroplzeneckého skautingu,
bratra Robina - ing. Miroslava Kheka (zemřel
r. 1981), který by se jistě potěšil, jak staroplzenecký skauting pokračuje stále dál a vychovává své nové a nové členy v duchu toho, k čemu
nás v r. 1970 vyzval: Obracím se na vás, abyste ctili skautské ideály…. a byli dobrými občany naší malé vlasti.“
A tak až budete prohlížet fotografie, pohlednice z četných táborů, skautské průkazy
a jiné dokumenty, historické vlajky - a obdivo-

vat střediskovou vlajku, po letech jen několik
dní (!) před zahájením výstavy nalezenou- zamyslete se nad generacemi těch, kteří se dokáží nadchnout pro ideály, které spojují svět,
ideály těch více než 250 milionů skautů a skautek na celém světě. A až se budete dívat v létě
v televizi na celosvětové skautské setkání, tzv.
jamboree, které letos proběhne v Japonsku na
ostrově Honšú, vzpomeňte si na všechny, kdo
patřili a patří ke skautingu v našem městečku.
Anna Velichová alias sestra Ida

Reprezentanti Plzeňského kraje.

SKAUT
„Skautské společenství je čilé bratrstvo“
lord Robert Baden-Powell, zakladatel
skautingu, 1923

STAROPLZENEČTÍ
SKAUTI VYSTAVUJÍ
(aneb 70 let skautování
na 16 metrech čtverečních)
Pravý a nefalšovaný skautský stan s podsadou lákal v červnu kolemjdoucí ve dni vernisáže, aby zvolnili krok, vešli do výstavní síně…
a rázem prolétli ve víru času od třicátých let
minulého století, kdy staroplzenecký skauting
začínal skromně ve sklepě domku svého prvního vůdce, p. Reisera, přes ilegalitu za fašismu
až k velkému rozmachu v květnových dnech
1945, ke vzniku skautského střediska Sluneční údolí s několika oddíly Poté pak při pohledu na výstavní panely zažívali krátké skautské
nadechnutí v létech 1968-70, konečně znovuobnovení v r. 1990 a nepřetržitou činnost až
po naše dny. Při otevření výstavy- kterou současné vedení 58. oddílu Sluneční údolí připravovalo dlouho, pečlivě i s pomocí pamětníků
– nechyběli bývalí i současní skauti a skautky.
Vládla zde těžko sdělitelná příjemně radostná
nálada, jako by se nad vším vznášel ten pověstně známý skautský duch. Bylo až dojemné sledovat, jak návštěvníci na starých fotografiích
ukazují svým dětem – a někteří i vnoučatůmjaké to tehdy bylo….. a kolem nejstarší skautky z družiny Ještěrek, co přinesla svou fotografii z r. 1946, se proplétala ta nejmenší vlčata…..
a pak už zazněly známé písně, tentokrát v podání družiny Tygřic, „ Nikdo nemá zdání, co
je to skautování“ a „ Po bílé silnici“. Poté sestra Abalda přečetla úryvek z posledního do-

Plzenecké skautky
(zleva Jaroslava
Lencová, Adéla
Dankovičová
a Hana Troppová) s vlajkou
skautského střediska Sluneční
údolí.
Foto: Martin
Soukeník

MARIINA VYHLÍDKA
NA KOLECH
Druhou červnovou sobotu jsme se postavili reálnému nebezpečí padajících řetězů, nefunkčních brzd či odřených kolen a vydali se
vstříc skautskému dobrodružství, tentokráte
na kolech! Naším cílem byla Mariina vyhlídka
nedaleko Kornatic. S většími i menšími obtížemi jsme pokořili kopec nad sedleckými rybníky, překonali kořeny, seno nebo bláto a na-

konec i prokličkovali mezi železničními přejezdy uprostřed lesů. Na krásné skalní vyhlídce jsme opět nabrali dech a sílu díky svačince
a výhledu na naši milovanou Radyni.
Děti byly brzy nedočkavé, protože je už lákal nedaleký kornatický rybník, kde se následně vykoupaly. Aby byl výlet se vším všudy, čekal na nás ještě mrazicí box se zmrzlinou na
zámku Kozel. Závěrem jsme si vyšlapali táhlý kopec na Svidnou a pak už nám jen svištěl
vítr v uších…
Jaroslava Lencová

DIVADELNÍ ODPOLEDNE
Rok za rokem jsme stálými účinkujícími na Divadelním odpoledni, přichystanému ke Dni dětí v Českém údolí. Letos jsme
měli v repertoáru představení jako „Polámal
se mraveneček“ nebo vtipně sehrané příběhy,
které se některým z našich členů reálně staly. Tato akce se těší veliké oblibě nejen u dětí
– herců, ale také u rodičů – diváků, kteří si
během přestávek navíc příjemně popovídají
s ostatními, nejlépe nad hrnkem horké kávy.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 28. června uplynulo pět let, co nás navždy opustila
paní Danuše Karbanová, dlouholetá pracovnice Městského
úřadu Starý Plzenec. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
RODINNÉ CENTRUM
DRÁČEK – ROZLOUČENÍ
SE ŠKOLNÍM ROKEM
Poslední květnovou sobotu
přichystal Dráček v areálu pionýrského tábora ve Starém Plzenci výtvarnou dílnu v rámci Dětského dne pořádaného
občanským sdružením Plzenecká železnice.
Stejně jako loni, i letos čekala menší i větší
děti při jejich soutěžní pohádkové cestě stanoviště s úkoly – Dráček zde zastupoval víly.
Děti si mohly vytvořit květinu z krepového papíru a sestavit veselou pestrobarevnou
housenku – zápich do květníku. Na každém
zastavení vítala děti pohádková bytost, největší úspěch měly čarodějnice se svými nápaditými maskami. Kvůli počátečnímu deš-

tivému počasí některé úkoly probíhaly uvnitř budovy, ale během dopoledne se vyjasnilo, a tak si návštěvníci užili her
i venku. U stánku s občerstvením
byly k ochutnání
nejrůznější dorty.
Akci zakončil večerní oheň s opékáním vuřtů.
Během června
jsme se podíleli na Vystoupení Konivadla od Skalky
Foto: Adéla Vorlíčková
Divadelním minifestivalu, a to 20.6. opět v areálu pionýrského ilustrací k pohádkám. Děti mohly v areálu vytábora. Kromě divadelních představení čeka- užít doprovodný program plný soutěží a her.
lo ty, kteří se zapojili do soutěže Pohádky pro Akce proběhla také ve spolupráci s ObčanPodzimníčky ,vyhodnocení a vernisáž všech ským sdružením Plzenecká železnice a partnerem akce bylo město Starý Plzenec.
Na rozloučení se školním rokem nechybělo Dětské soutěžní dopoledne na hřišti u sokolovny ve Starém Plzenci – děti na travnatém prostoru čekaly zábavné hry a soutěže
s odměnami.
Přejeme všem pohodové slunečné léto
Za RC Dráček Starý Plzenec Světlana Jiránková

V sobotu 23. května se naše družstvo nejmenších hasičů zúčastnilo Dětského dne ve Šťáhlavicích. Jako již v dřívějších ročnících i letos se konala soutěž v požárním útoku. Děti se velmi
snažily a po zaběhnutí druhého pokusu činil jejich čas 28:54 s, což jim vyneslo krásné 2. místo v kategorii mladších žáků. Soutěžní družstvo tvořili: Kryštof Míchal, Jakub Valíček, Daniel
Stýblo, Jan Kodet, Tereza Kodetová, Nella Kočandrlová a Johana Kočandrlová.
Všem dětem ještě jednou blahopřejeme a přejeme další sportovní úspěchy.
Za SDH Sedlec Stanislav Pokštefl, Foto: Stanislav Pokštefl

Pohádka pro Podzimníčky
O NEROZHODNÉ
PRINCEZNĚ
(ADÉLA POKORNÁ)
Jednoho dne byla jedna princezna, která
byla strašně nerozhodná. A pan král s paní
královnou měli velikou starost, protože jejich dcera Rozárka si nevybrala žádného ženicha. „Tak když si nikoho nevybereš do týdne, půjdeš do světa a toho ženicha si najdeš
sama!“ Princezna šla do svého pokoje a začala plakat. Přemýšlela, přemýšlela a najednou

se před ní objevil skříteček Lísteček. „No,
proč pláčeš, Rozárko?“ „Ale mám se vdávat a nemohu si vůbec vybrat ženicha.“ „Víš
co, Rozárko, pojď se mnou do kouzelné jeskyně, kde rostou vzácné krásné květiny. Jen
jedna z nich je začarovaný princ a ty ho můžeš vysvobodit. Bude se ti moc líbit.“ „Když
já nevím. Já se neumím rozhodnout.“ „Nevadí. V jeskyni je kouzelná studánka, která tě z tvé nerozhodnosti vyléčí.“ „A když já
nevím, jestli tam dojdu.“ „Přivoň si k tomuto voňavému lístečku meduňky a ocitneš se
hned v jeskyni.“ A pro jistotu jí dal k nosu
lísteček sám. Co kdyby váhala, jestli má přivonět nebo ne. Takhle nerozhodnou prin-

V sobotu, 20.6.2015, proběhl v areálu pionýrského tábora Divadelní minifestival. I přes
plačtivé počasí si divadlo užilo velké množství malých i velkých návštěvníků. Čas mezi
divadly si děti krátily ve výtvarných dílnách
a na mašince. Také jsme vyhodnotili soutěž
Pohádky pro Podzimníčky a pod dohledem
paní ředitelky Staňkové z MŠ Starý Plzenec
jsme předali dětem vytištěný soubor pohádek
a odměny. Velké poděkování patří pionýrské
skupině ze Starého Plzence za bezplatné zapůjčení areálu, hasičům ze Starého Plzence za
půjčení, postavení a složení červeného stanu,
městu Starý Plzenec a Plzeňskému kraji za finanční podporu. Také děkuji celému svému
týmu za celoroční práci a snažení.
Hezké prázdniny Adéla Vorlíčková
ceznu skříteček Lísteček ještě nepotkal. Zafoukal vítr a najednou se před Rozárkou rozzářily úžasné květy v tajemné jeskyni. Co to
slyší princezna? Nedaleko se ozývá příjemná
hudba a ze stěny jeskyně začíná vytékat růžový pramen křišťálové vody. Bez váhání se
napila a zázrakem zapomněla, že byla nerozhodná. Vtom začala okolo ní létat malá růžová muška. Rozárce se moc líbila. Chtěla ji pohladit. Čistou náhodou si muška před ní sedla na svítivý růžový květ. Sotva se ho princezna dotkla, proměnil se v krásného prince. A to už Rozárka teprve neváhala a honem
s ním běžela za rodiči na zámek. A byla veliká svatba a pohádky je konec.
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SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
VE STARÉM PLZENCI
OSLAVIL VÝROČÍ 135 LET
OD ZALOŽENÍ
V letošním roce uplynulo už dlouhých
135 let od schválení stanov a první ustavující schůze hasičského spolku – přesně 6. května 1880, na které byl ustaven výbor, který
měl uvést sbor v činnost. Od té doby se hodně změnilo, ale duch té pravé hasičiny zůstal dodnes. Lidé přicházejí a odcházejí, ale
to zdravé jádro po všechna léta udržuje myšlenku dobrovolného hasičstva po řadu generací až do dnešní doby. A protože se nejednalo o kulaté výročí, oslavy jsme pojali v podobě uspořádání požární soutěže po 5 letech
v sobotu 6. června. Počasí nám přálo až dost,
panovalo velké horko, což není z důvodu návštěvnosti ideální, neboť proluka ve Smetanově ul. moc stínu neposkytuje. Soutěže se
zúčastnilo sedm družstev mužů a dvě družstva žen. K vidění byly rychlé požární útoky,
ale i ty, které nepatřily zrovna k těm povedeným. Domácí borci konečně dali dohromady

Hasiči SDH Starý Plzenec v akci.
družstvo mužů, a i když skončili na 6, místě, je vidět, že mají chuť dosáhnout na dřívější zlatou éru, ale bude to ještě nějaký ten čásek trvat. Je jen škoda, že nepřišlo více diváků podpořit myšlenku dobrovolného hasičstva a též nepřišel ani jediný zástupce obce,
což bylo hlavně kritizováno zástupci sborů.

Foto: archiv SDH St. Plzenec
Přesto všechno by se oslavy neuskutečnily
bez níže uvedených sponzorů, za což jim děkujeme.
Město Starý Plzenec, SERW, spol. s r.o.,
CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o., Mraknet
s.r.o., Kovář-Nářadí s.r.o., BOHEMIA SEKT,
s.r.o., Jídelna Kohout, ArmyShop, Karel
VONDRÁŠEK-včelařství, AUTODOPRAVA Šmejkal, Grukotop s.r.o., PROFI DRIVE,
ŠOFÉŘI CZ s.r.o., Prodejna potravin p. Jaroslav Půta, ABSTRAKT s.r.o., Jana Šilhánková - Papírnictví na Růžku, Víchová &Rotenbornová, Rychlé občerstvení, Kadeřnictví Jaroslava Dvorská.
Za SDH Starý Plzenec Luboš Lenc

SKRYTÉ MĚSTO

Český svaz žen Starý Plzenec a OSHR Starý Plzenec pořádali 11. června přednášku na
téma "Tajemství a historie GRAFOLOGIE". Přednáška se konala v prostorách Bowling
Clubu RADYNĚ. PaedDr. Marie Mašková je pedagožka, která se věnuje řadu let grafologii
a pozitivní psychoterapii související s psychologií osobnosti a řešením jejich problémů,
závislostí; péči o blízké; rodinné problémy. Přednášející pí Mašková nám přiblížila
sebepoznávání, smysl a cíle života. Grafologie a další projektivní metody psychologie, které
jsou patrné z písma, napsaného v konkrétním časovém úseku, byly pro posluchače většinou
nová poznání. Potěšila nás velká návštěvnost občanů Starého Plzence a Sedlce. Zájem byl
patrný i z diskuze, která se rozvinula na závěr besedy.
Za organizaci akce děkujeme paní Haně Karnoldové.
Za Český svaz žen Eva Vacková, Foto: Ladislav Sedlák

STAROČESKÉ MÁJE
V SEDLCI
Dne 23. května pořádali sedlečtí hasiči Staročeské máje. Za hojné účasti krojovaných
májovníků prošel průvod v doprovodu mrákovských muzikantů a krásných vystrojených
koní obcí. Od 14:00 hodin do půlnoci byl pro
návštěvníky připraven pestrý program a dobré
občerstvení v areálu hasičské zbrojnice.

Malé ohlédnutí a zavzpomínání na vznik
sedleckých Májů připomněl účastníkům slavnostního odpoledne jeden ze zakládajících
členů pan Oto Procházka.
Sedlecké Máje začala v roce 2006 organizovat skupina nadšenců, kteří mají rádi folklór
a lidovou muziku. Někteří z nich od svého dětství oblékají kroje a v těch se také zúčastňovali
dřívějších májových i jiných oslav pořádaných
ve Starém Plzenci. V letošním roce je to již 10
let, co za významné podpory staroplzenec-

Občanský spolek Hůrka
a Radyně spolupracuje s Plzní
EMK 2015 na zapojení našeho města do audio video projektu „Skryté město“. Zatím
připravujeme několik témat zajímavých pro
občany i turisty. Aktuálně dáváme dohromady historii, příběhy i fotografie spojené s házenou, fotbalem, sedleckou Škodovkou, vinárnou, rotundou, Fričovou vilou, přírodním divadlem. Pokud máte doma nějakou zajímavou
fotografii nejen objektu, ale i zachycující událost spojenou s příběhem, prosím, ozvěte se.
Rádi přijmeme vaši pomoc.
Kontakty: josefsutnar@seznam. cz, Jitka
Sutnarová mob. 731 958 349.
Bližší informace k projektu najdete na
www.skrytemesto.cz
kých Baráčníků jsme se poprvé v Sedlci sešli,
abychom oblékli staročeské kroje a rozdávali
spoluobčanům radost a veselí skrze muzikanty, zpěváky i tanečníky. Celých 10 let nám májový den obohacuje svým vystoupením dětský
soubor ZUŠ Starý Plzenec Úslaváček pod vedením paní učitelky Kateřiny Palátové. Devět
let nás doprovází muzikanti z Mrákova, které jsme poznali při Staročeských májích pořádaných staroplzeneckými baráčníky v roce
pokračování na straně 12
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Foto: Jiří Šístek
pokračování ze strany 11
2004. Tato parta mrákovských muzikantů byla
přidělena na obchůzku po Sedlci, tehdy ještě
pod vedením skvělého kapelníka Vlastíka Dřímala. Byl to osudový den, neboť naše děvča-

ta si je pro jejich velké muzikanské srdce oblíbila, a tak vznikla myšlenka pořádat každoročně sedlecké Máje po staročesku. Mrákovští hoši přijedou vždy dobře naladěni, oblečeni
do krásných chodských krojů, a když zmáčk-

nou své nástroje, tak je nám všem do tance i do
zpěvu. Našim cílem bylo udržovat a rozvíjet
zejména zpěvem a tancem plzeňských a chodských písní v lidových krojích tradici, která by
neměla být zapomenuta. Pro návštěvníky jsme
připravili výstavu historických fotografií, abychom si připomněli, jak se slavili Máje po celá
desetiletí ve Starém Plzenci. Naše poděkování
patří také za desetiletou spolupráci všem vystupujícím souborům, našemu zvukaři Standovi Kluzákovi a také souboru Rokytka, který je u nás též častým hostem. Díky patří také
všem pohostinným hospodyňkám a návštěvníkům odpoledního programu, kteří nás svoji
účastí každoročně podporovali, a hlavně všem
dobrovolníkům, kteří se obětavě a nezištně
podílejí po celá léta na přípravách a organizaci celé akce.
Za SDH Sedlec Miluše Chrastilová

ČTENÁŘI PÍŠÍ
FLAMENCO V PLZNI
V rámci letošního festivalu Mediterránea
2015 v Plzni se konala 23.5.2015 i mezinárodní taneční soutěž ve flamencu - Flamencopa 2015.
Každoročně tato krásná přehlídka flamencového tanečního umění láká tanečníky k předvedení širokého spektra flamencového tance.
Letos přijeli tanečníci z Německa, Ruska, USA
a samozřejmě Česka. Před španělsko-českou
porotou probíhaly ukázky tanců v jednotlivých
kategoriích a bylo se skutečně na co dívat.
Flamenco je moje srdeční záležitost,
a proto jsem se přihlásila s přáním zatančit si

na mezinárodním pódiu a reprezentovat naše
město. Příprava byla časově velmi náročná
a základem bylo sehnat prostory k tréninkům. Oslovila jsem ředitelku sedlecké školy
Mgr. Annu Císařovou, která mně vyšla vstříc.
Během celého roku se mnou s neuvěřitelnou
ochotou spolupracovala paní Jitka Beranová.
V soutěži jsme se umístily s kolegyní na
3. místě za německým a česko-švýcarským párem. Byl to nezapomenutelný zážitek z krásné atmosféry a samozřejmě velká radost z úspěchu….
Jsem ráda, že mohu touto cestou poděkovat ředitelství školy a jmenovitě paní Jitce Beranové za jejich lidský a vstřícný přístup.
Irena Konvalinková, Starý Plzenec

STALO SE
NOC KOSTELŮ
SE VE STARÉM PLZENCI
VYDAŘILA
pokračování ze strany 1
Návštěvníci mohli shlédnout výstavu dětských prací „Víš, kde byla Stará Plzeň?“ a kopie historických listin vztahujících se ke Starému Plzenci a jeho okolí. V rámci Noci bylo
možné nahlédnout na půdu kostela, kde byla
připravena malá vernisáž Křížové cesty, kterou namalovaly děti z plzenecké farnosti.
Celý program v plzeneckém kostele probíhal
při výjimečně krásné atmosféře. Velký dík
patří všem vystupujícím a také všem pomocníkům, kteří se starali o bezvadný průběh večera. O atmosféře, kterou vnímali nejen návštěvníci, ale i účinkující, svědčí poděkování jednoho z nich, Daniela Stacha: „Chci moc
poděkovat za včerejší den. Byl to super pohodový zážitek a naprosto skvělé hraní. Dlouho

jsem si neužil tak krásnou atmosféru při koncertě“. A tak pokud byste ji také chtěli prožít, už teď jste zváni na příští NOC KOSTELŮ

Bronzová tanečnice Irena Konvalinková ve
ve
Foto: archiv
víru flamenca.
archiiv

do chrámu Narození Panny Marie, kterým se
kdysi procházel i svatý Vojtěch.
Text a foto: Josef Švéda

Místní divadelní spolek Konivadlo zahrál představení o stroji času.
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JUMPARÁDA OPĚT
NA VÝBORNOU!
První víkend v červnu proběhl šestý ročník oblíbených závodů s názvem Jumpara-
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de. Do Starého Plzence se sjelo okolo šedesáti jezdců z celé republiky, vyskytovali se mezi
nimi otřískaní matadoři, jako je Tomáš Řanda, nebo úplní nováčci jako Ondřej Filípek.
První místo v ostře sledované kategorii „master“ vyhrál lokální rider Ondřej Havlíček, na

Foto: Radek Sieber

paty mu ale šlapal Kuba Benda, rodák ze Stráže pod Ralskem. V nižší kategorii vyhrál již
zmiňovaný Ondra Filípek, který jel svůj první závod v životě.
Diváci byli skvělí, tropická vedra je neodradila od návštěvy akce a dorazili v neuvěřitelném počtu.
Jako hlavní organizátor bych chtěla moc
poděkovat všem sponzorům, moc si vážím
podpory města Starý Plzenec, se kterým se
podařila navázat spolupráce, a mohl tak být
společnými silami s bikery opraven park a realizován závod. Dále moc děkuji za důležitou podporu pivovaru Bernard, místní firmě MrakNet a Unlock the Door, dále pak firmám Red Bull, Jägermeister a Horsefeathers.
Velké díky si zaslouží pánové Karel Krupička a Lukáš Karnold, bez jejich úsilí by závody nebyly.
Šestý ročník je za námi, ať žije sedmý!
Pavlína Krásná

tových šancí proměnili jen jednu. Tento gól
byl ovšem lahůdkový, Tomáš Valta přehodil
brankáře Švantnera přes půl hřiště. Konečný výsledek byl 1 : 4. Celkové 6. místo musíme hodnotit jako dobrý výsledek, hlavně
když uvážíme, že jsme měli mužstvo s nejvyšším věkovým průměrem a proti nám nastupovali borci se zkušenostmi z 1. fotbalové či futsalové ligy. Vždyť i mužstvo Dynama
České Budějovice plné bývalých ligových fotbalistů skončilo jen místo před námi. Celko-

vě nejlepším týmem byl FC Slovan Havlíčkův
Brod, který ve finále porazil SK Lázně Bohdaneč až na penalty. Škoda, že jsme oba tyto silné týmy měli v naší skupině. Náš tým nastoupil ve složení: Kvídera, Vaněk, Kodalík, Liška,
Rádl, Skala, Spáčil, Valta, Kratschmer, Mentl,
Kerner a Mojseňuk. Mezi střelce turnaje se
v našem dresu zapsali: Spáčil, Mojseňuk, Valta a Rádl. Po celý turnaj se o nás vzorně staral
vedoucí mužstva Míra Matějovský.
Petr Liška

Účastníci Jumparade 2015.

SPORT
GARDA SK STARÝ
PLZENEC HRÁLA
REPUBLIKOVÉ FINÁLE
VETERÁNSKÉHO
FOTBALU
Historicky prvního ročníku Republikového finále veteránského fotbalu hráčů
nad 40 let se dne 29.5.2015 zúčastnila garda SK Starý Plzenec. Na hřišti Motorletu Praha se utkalo 8 mužstev z různých krajů České republiky - Starý Plzenec jako zástupce Plzeňského kraje. Turnaj pořádal FAČR za přispění UEFA. Hrálo se na polovinu fotbalového hřiště – na šířku, počet hráčů na hru
6 + brankář. Mužstva byla rozdělena do dvou
čtyřčlenných skupin, kde se hrálo systémem
každý s každým. Hráči Starého Plzence se ve
skupině „B“ postupně utkali s SK Lázně Bohdaneč 0 : 4, s Motorletem Praha 2 : 1 a s FC
Slovanem H. Brod 1 : 4. Ve skupině skončili třetí a na závěr turnaje se utkali o 5. místo. Soupeřem jim bylo mužstvo veteránů Dynama České Budějovice s kapitánem Karlem
Poborským. Toto utkání jsme si všichni náležitě užili, škoda jen, že jsme z několika tu-

SK SPORTTEAM DOLI
TENISTÉ MAJÍ
V DRUŽSTVECH
DOHRÁNO
Soutěž tenisových družstev Davis Cup Plzeň – jih roku 2015 je již minulostí. Tenisté SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec měli
také v letošním roce dvojnásobné zastoupení v I. lize. Soutěž je rozdělena do tří divizí po šesti družstvech. První družstvo našeho

Mužstvo SK Starý Plzenec po utkání s Dynamem Č. Budějovice - uprostřed dole Karel Poborský.
Foto: archiv
SK obhajovalo loňské vítězství, což se nakonec
nepovedlo. Do posledního kola bylo vše otevřené a napínavé, když o první místo usilovaly ještě tři týmy, z toho dva ze Starého Plzence.
Prohra hráčů „béčka“ v Přešticích ovšem rozhodla o tom, že se naše druhé družstvo umístilo celkově na (pěkném) 4. místě a „áčko“ obsadilo místo druhé. Vítězem se stali hráči Letkova „A“, kteří prošli celou ligou s jedinou porážkou, právě od našeho „béčka“.
Družstvo Starý Plzenec “A“ nastupovalo ve
složení Michal Brožík – kapitán, Luboš Dolák, Martin Hrabák, Martin Váchal a Vláďa

Váchal, výsledky: Šťáhlavy 5 : 0, Přeštice „A“
5 : 0, Chlumčany „A“ 4 : 1, Letkov 1 : 4, derby Plzenec „A – Plzenec „B“ 4 : 1. Za Starý Plzenec „B“ hráli Libor Červený – kapitán, Milan Doležel, Marcel Havlíček, Standa Havlíček
a Michal Štrauch, výsledky: Chlumčany „A“
4 : 1, Letkov „A“ 3 : 2, Šťáhlavy 4 : 1, Přeštice „A“ 1 : 4.
Obě naše družstva si tak zajistila účast
v I. lize i pro příští ročník, kdy se budeme snažit navázat na úspěchy z minulých let a soutěž
opět vyhrát.
Milan Doležel
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BĚH PŘES TŘI VSI 2015
V sobotu 23. května odstartoval na sedlecké návsi 4. ročník Běhu přes tři vsi, který organizoval spolek Sedlec žije z.s. ve spolupráci
se Spartakem Sedlec. Nejprve na náročných

i běžecké tréninky. Po vyhlášení dětských závodů odstartoval závod na hlavní trati dlouhé 8700 m. Běžci nejprve absolvovali obtížné stoupání po cestě k Sedlecké skále, poté
si užili nádherné výhledy na cestě přes Lhůtu a Tymákov a potom už je čekala technicky náročná pasáž při seběhu přes Sutici a divácky oblíbený brod přes Tymákovský potok.
Prvním běžcem v cíli byl letos Ivan David
ze Stříbra v čase 34:37. Nejrychlejší ženou se
stala Hana Kolářová, která časem 39:24 zároveň vytvořila nový ženský rekord na této trati. Celkem se letošního ročníku Běhu přes tři

vsi zúčastnilo přes 120 závodníků všech věkových kategorií, kteří na sedlecké návsi vytvořili úžasnou sportovní atmosféru.
Poděkování patří v první řadě všem dobrovolníkům, kteří přípravě a samotné organizaci
závodu věnovali mnoho času. Děkujeme i městu Starý Plzenec za podporu a firmě Bohemia
Sekt za ceny pro závodníky. Těšíme se na shledání se všemi milovníky běhu v přírodě i na
dalším, již 5. ročníku našeho závodu. Celkové výsledky a fotografie jsou k dispozici na webové stránce https://pres3vsi.wordpress.com/.
Lucie Burianová

KAM NA TENIS?
DO SEDLCE!

Nejrychlejší žena Hana Kolářová na trati závodu.
Foto: Petra Niebauerová
tratích různých délek statečně bojovali malí
běžci a běžkyně ve věku od jednoho roku
až do 14 let. Mezi těmito sportovci několikrát zazářili závodníci z domácího kajakářského oddílu Spartaku Sedlec. Bylo znát, že
kromě pravidelné přípravy na vodě absolvují

2 tenisové kurty TJ Spartak Sedlec u školy jsou připravené pro všechny tenisové nadšence. Pronájem kurtů je možný ve 3 cenových hladinách. Základní jednorázová cena
za 1 hodinu na kurtu je 100 Kč. Předplatné
na 10 hodin je za 80 Kč za kurt na hodinu,
předplatné na 30 hodin je pak za 2100 Kč, tj.
70 Kč za kurt na hodinu. Na všechny tyto sazby je ve všední dny 50% sleva, a to v dopoledních hodinách od 8.00 do 15.00 hodin. Pronájem kurtů možno domluvit na telefonu 602
218 201 nebo 723 302 264. Předplatitelé navíc
získají možnost on-line rezervace na webu tenisového oddílu. Celodenní tenisové turnaje
pro firmy či sportovní kluby možno domluvit
za zvýhodněné ceny.
Petr Liška

SK SPORTteam DOLI
Starý Plzenec
pořádá
dne 25. července 2015

Memoriál Tomáše Doležela,
XV. ročník turnaje
v MÍČOVÉM SEDMIBOJI dvojic
o putovní pohár města Starého Plzence
Kde: STARÝ PLZENEC, Herejkova 1031 (Malá Strana – u řeky)
Prezentace: do 8.00 hod. Začátek: v 8.30 hod.
V případě špatných klimatických podmínek se turnaj přeloží nebo
dohraje 26. 7. 2015.
Sporty: stolní tenis, tenis, volejbal, nohejbal – vše ve dvojicích,
fotbal a házená – střelba na branku, košíková – hod na koš.
Vše se hraje dle platných pravidel jednotlivých sportů (pouze
zkrácené hry).
Informace: pan Doležel – Starý Plzenec, Herejkova 1031,
telefon: 605987754, 606791384
E-mail: sportteamdoli@seznam.cz
web: www.skdolistaryplzenec.banda.cz
Přihlášky: nejpozději do 24. 7. 2015 s vkladem 400,- Kč za dvojici
(tamtéž). Vklad musí být uhrazen současně s přihláškou.
Soutěž je plánována maximálně pro 20 dvojic, v případě většího
zájmu rozhoduje o účasti v soutěži dřívější datum přihlášky.

Ceny: putovní pohár, malé poháry, věcné ceny

Na tenis do Sedlce…!

Foto: archiv
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INZERCE Z KUPONU

hlavní pracovní poměr
Ranní (7,30 - 16 hod.) a odpol. (10:00 h – 18:30 h) směna
pondělí až pátek, sobota 1 x - 2x do měsíce (07:30 h – 12:30 h)
Informace na tel. 603 436 036, nebo osobně
od 15:00 h do 18:00 h (od 08.07.) na adrese:

HM PLUS Německé potraviny
Máchova 411, 332 02 Starý Plzenec

www.hmplus.cz

■ Koupím jakoukoli tahací harmoniku heligonku, chromatiku či akordeon. Tel.:
723 126 011.
■ Koupím staré věci za 1. republiky - hodiny,
mosazný mlýnek, starý porcelán, přívěsek na
krk - madonku. Tel.:728 209 526.
■ Přenechám hrob. místo vč. zařízení na Ústř.
hřbitově v Plzni za cenu převodu, t. j. 100 Kč.
Tel. 721 831 526 (19:00 - 21:00 h).
■ Nabízím odprodej přebytků vajíček křepelčích 2 Kč/ks a slepičích 2,50 Kč/ ks. E-mail:
KrizkovaBohuslava@seznam.cz.
■ Hledáme hlídání pro 2 děti školkového věku.
Tel. 608 661 992.
Kupon pro bezplatné podání jednoho
soukromého inzerátu do rubriky
řádkové inzerce zašlete nebo předejte
osobně do redakce Radyňských listů:
K-Centrum, městská knihovna,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
Komerční inzeráty budou vždy
zpoplatněny.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

OZNÁMENÍ
Od 7. 7. do 10. 7. 2015 (včetně)
bude lékárna ve Starém Plzenci
uzavřena z důvodu dovolené.
Děkujeme za pochopení.
Dovolená ve zdravotnickém zařízení
MUDr. R. Hocký
29. 6. – 17. 7.
17. 8. – 28. 8.

MUDr. Z. Dvořáková
20. 7. – 24. 7.
3. 8. – 7. 8.

MUDr. P. Novák
30. 7. – 16. 8.

MUDr. H. Václavová
1. 8. – 16. 8.

KOUPÁK Starý Plzenec

Otevřeno

Hledáme pracovitou a sympatickou ženu na

červenec a srpen 2015
(po - ne) 10:00 h- 21:00 h
červen a září 2015
(pá - ne) 11:00 h - 21:00 h
Při extrémně horkých dnech
otevřeno i v týdnu 14:00 h- 20:00 h.
Informace na tel: 603 258 067
Lucie Eretová (areál koupaliště)
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