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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
při pohledu do kalendáře
zjišťuji, jak čas neuvěřitelně letí. Máme za sebou
první rok nového volebního období. Některé investiční akce byly dokončeny, zejména v mateřské i základní škole, další
investiční akce byly nebo budou ještě v letošním roce zahájeny. V dalších letech se budeme
věnovat také rekonstrukci a přístavbě základní a mateřské školy v Sedlci, budeme pokračovat v opravách místních komunikací, budeme se věnovat rekonstrukcím veřejných budov, opravám a dobudování vodovodů a kanalizací. Již se pracuje na vybudování nového
vodovodního řadu v Nepomucké a části Sládkovy ulice. Byla dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na nový vodovodní řad v Sedlci v ulici Příční nad základní a mateřskou školou. Bylo vydáno stavební
povolení na dobudování nového kanalizačního řadu v ulici Luční ve Starém Plzenci. Budou
vypsána výběrová řízení tak, abychom mohli tyto akce zrealizovat ještě v letošním roce.
Již byl vybrán zhotovitel na opravy místních
komunikací. Do konce letošního roku budou
opraveny tyto místní komunikace – ve Starém Plzenci ulice Svatopluka Čecha, Palackého, Sladkovského, Podskalí, část ulice Hálkovy (od křižovatky B. Němcové k ul. Tomáškova), část ulice Sládkova (od křižovatky v Nepomucké ul. k ul. B. Němcové), část ulice Mikoláše Alše. V Sedlci budou opraveny ulice Na
Výsluní a část ulice Na Potocích. Součástí veřejné zakázky je i úprava prostoru před hasičskou zbrojnicí ve Starém Plzenci.
Na všechny plánované akce se snažíme
hledat vhodný dotační titul. Ne vždy se to ale
povede. To se týká hlavně oprav místních komunikací, na které v novém dotačním období nejsou plánovány pro obce vůbec žádné finanční prostředky. Dotace jsou plánovány
pouze na dálnice, silnice I. a II. třídy a krajské komunikace. Naše místní komunikace
budeme muset opravovat z vlastního rozpočtu. Stav místních komunikací je přitom v našem městě dlouhodobý problém a rekonstrukce se pohybují vždy v řádech milionů
korun. Každoročně investujeme z rozpočtu
města do oprav komunikací 3-5 mil. Kč. Jsou

tím míněny opravy, nikoliv rekonstrukce, tak
jak byla realizována např. Radyňská ulice, do
které jsme z rozpočtu města investovali přes
20 mil. Kč.
Další nemalou položkou, kterou vynakládáme z rozpočtu města, jsou prostředky na
odvoz a likvidaci odpadů. Snažíme se dlouhodobě reagovat na potřeby občanů tak, aby
nedocházelo k nárůstu cen za likvidaci odpadů. Po městě bylo rozmístěno více nádob na
separovaný odpad, tím mají občané možnost
lépe třídit a ukládat méně netříděného odpadu do popelnic. V novém sběrném dvoře
bude nově štěpkovač, a tím i možnost ukládat více bioodpadu (trávu, větve,…). Výsled-

PIRÁTI V PLZENCI
Poslední prázdninový víkend si děti
mohly vybrat hned z několika akcí, aby se
rozloučily s prázdninami. Do Plzence přijeli piráti a na koupališti (víceúčelové vodní nádrži) zakotvili svou loď. Celé sobotní odpoledne 29. srpna se odehrálo v režii
Rytířů Koruny České a na koupališti probíhala různá vystoupení. Mohli jsme sledovat obratného kejklíře, který nás jednoduché kroky žonglování také učil, ohebné tělo

Pirátská loď čeřila plzenecké vody.

ZDARMA

kem těchto snah je, abychom udrželi pro občany poplatky za odpady na přiměřené výši.
Bohužel někdy je třeba udělat i méně populární kroky. Jedním z nich je zajisté zvýšení
daně z nemovitostí, které schválilo po dlouhé diskusi zastupitelstvo města na svém zasedání 14.9. Znamená to, že od ledna 2016 budou platit všichni vlastníci nemovitostí v našem městě více peněz. Daň z nemovitostí je, jak jsem již psala v minulém čísle Radyňských listů, jediná daň, která plyne zcela do rozpočtu obce, a to bez ohledu na to,
zda občan má či nemá trvalé bydliště v našem
městě. Největší částka, zhruba dva miliony,
Pokračování na straně 2

předvedla břišní tanečnice. Nejvíce se ale
děti i jejich rodice těšili na šermířská vystoupení, kterých bylo nespočetně. Vrcholem celého odpoledne byla pirátská bitva.
Loď plná pirátů připlula na druhou stranu nádrže a piráti napadli šermíře tábořící
na pobřeží. Mezi jednotlivými vystoupeními nás skvěle bavila pirátská kapela. O přestávkách se děti s piráty fotili, dokonce se
vozili i na pirátské lodi.
Škoda jen, že se na akci nepřišlo podívat více lidí.
Milena Benediktová

Foto: Eva Vlachová
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Pokračování ze strany 1
na dani z nemovitostí plyne do rozpočtu obce
od právnických osob, tj. firem, které mají nemovitosti na katastru obce (Bohemia Sekt,
SERW, Traťová strojní společnost, Pronap,…).
Zbývající částka, zhruba 1 milion, plyne do
rozpočtu obce od občanů. Od r. 2016 by
mělo získat město na dani z nemovitostí o cca
3 mil. Kč více. Občanům garantujeme, že prostředky, které město získá na dani z nemovitostí, investujeme do oprav místních komunikací. Zároveň budeme hledat možnost dalších
úspor, abychom občany nezatěžovali dalšími
výdaji. Stejně tak, jako se nám podařilo na základě složitých jednání snížit občanům cenu
jízdného za autobusovou dopravu u Plzeňských městských dopravních podniků, budeme v případě maximálního třídění odpadů
usilovat o snížení poplatků na vývoz popelnic
pro naše občany jako kompenzaci za zvýšení
daně z nemovitostí.
Vidíte tedy, že je před námi mnoho plánů
a úkolů k řešení. Ale nejsou to samozřejmě jenom plány investiční. Probíhá aktivní spolupráce s komisemi města. Komise strategického
rozvoje a prezentace památek se aktivně podílí

např. na přípravě studie týkající se Malé Strany
a národní kulturní památky Hůrka, kulturní
a školská komise např. připravuje ve spolupráci s K-Centrem vydání nového kalendáře města pro rok 2016 a pořádání farmářských trhů,
stavební komise se aktivně zúčastňuje kontrolních dnů na stavbách města, zúčastňuje se výběrových řízení na stavební práce, sportovní
komise se aktivně vyjadřuje k záměrům týkajícím se sportovišť ve městě včetně financování sportu. Aktivní jsou i spolky v našem městě, nyní probíhá ve spolupráci s těmito spolky
příprava akcí na rok 2016.
A jako každý měsíc tak i v říjnu budete mít
možnost se zúčastnit zajímavých akcí ve městě.
Kromě již avizovaného Dne Staré Plzně je pro
Vás připravena tradiční sportovní akce „hod
oštěpem“ v areálu fotbalového hřiště a pro děti
„drakiáda“. Více informací o akcích je uveřejněno na webových stránkách města v oddílu „kultura a památky“ – „kalendář akcí 2015“.
Dne 23. září vstoupilo Slunce do znamení
Vah a začala podzimní rovnodennost. Závěrem
bych Vám tedy chtěla popřát ještě mnoho příjemných podzimních dnů a krásné „babí léto“.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
24. schůze – 5. srpna 2015
RM
■ souhlasila na návrh vedoucí K-Centra
s konáním benefičního představení s názvem
„O Radoušově žití a přežalostném konci“ konaného na hradě Radyni dne 03.09.2015 od
20:00 h do 21:30 h a schválila uzavření dohody o uměleckém vystoupení s Ing. Milanem Karpíškem – BEST BOHEMIA AGENCY Chrást u Plzně v předloženém znění;
■ schválila Rozhodnutí o zrušení zadávacího
řízení s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Starý Plzenec“;
■ souhlasila na žádost Biskupství plzeňského, s pokračováním v Programu záchrany
architektonického dědictví pro rok 2016 při
opravách památkového objektu - kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci;
■ schválila rozpočtové opatření č. 5/2015
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2015 k navýšení celkových výdajů o 198.500 Kč;
■ souhlasila na žádost velitele JSDH Starý Plzenec se zakoupením 10 ks hasičských polohovacích opasků pro potřeby jednotky z rozpočtových prostředků JSDH Starý Plzenec
pro rok 2015 za celkovou cenu cca 26.300 Kč;
■ souhlasila s úhradou za inženýrskou
a technickou pomoc při úpravě dokumentace zemního vrtu vodního zdroje a centra služeb pro turisty dle předložené nabídky společnosti Atelier Soukup s.r.o.;

■ souhlasila na žádost společnosti Investice
Pubec, s.r.o., a v souladu s vyjádřeními stavební komise, hospodářského a investičního
odboru a odboru výstavby MěÚ, se změnou
stavby v obytné zóně Pod Hřištěm ve Starém
Plzenci před jejím dokončením, spočívající ve změně umístění vjezdů na pozemek za
předpokladu souhlasného vyjádření dotčených orgánů státní správy se změnou parkovacích stání;
■ vzala na vědomí došlou žádost o dotaci
subjektu Zdeněk Ernest, Starý Plzenec ve výši
5.000 Kč, schválila poskytnutí dotace subjektu Zdeněk Ernest, Starý Plzenec v upravené výši 3.000 Kč z důvodu omezeného
množství finančních prostředků a zachování stejné výše příspěvku žadateli jako v roce
2014 a souhlasila s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace tomuto subjektu
v upraveném znění;
■ souhlasila s provedením pěstebních opatření z důvodu bezpečnosti na dřevinách
v blízkosti dětského hřiště a skateparku v ulici Jungmanova a Dvořákova v souladu s generelem zeleně a podle stupňů naléhavosti
v předloženém návrhu;
■ vzala na vědomí žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Starý Plzenec, za účelem
umístění sezónní zahrádky, souhlasila předběžně s požadovaným pronájmem části pozemku o velikosti cca 38 m2 na dobu určitou
do 31. 12. 2015 a stanovila nájemné na rok
2015 ve výši 100 Kč/m2;
■ vzala na vědomí žádost o potvrzení kupní ceny společnosti České dráhy, a. s. za prodej pozemků parc. č. 335/99, 2112/6 a 2112/7
v k. ú. Starý Plzenec, na základě žádosti města po dokončení stavby rekonstrukce Ra-

dyňské ulice a souhlasila předběžně s koupí předmětných pozemků za celkovou kupní cenu ve výši 35.000 Kč stanovenou znaleckým posudkem včetně ostatních nákladů
souvisejících s prodejem;
■ souhlasila s poskytnutím peněžitých darů
členům komise strategického rozvoje a prezentace památek za jejich práci v I. pololetí 2015
ve výších podle návrhu předsedkyně komise;
■ schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
městem a ing. arch. Pavlou Burešovu, jejímž
předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v náležitostech projektové dokumentace k realizaci stavby na „Přístavbu a rekonstrukci ZŠ a MŠ Sedlec 81, Starý Plzenec,
v upraveném znění předloženého návrhu;
■ jmenovala komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na
zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Starý Plzenec Prodloužení vodovodu v ulicích: Nepomucká, Sládkova, 28. října a Hálkova“ ve složení členové: Ing. Milan Froněk, Ivo
Hruška, Petr Křížek náhradníci: Ing. Josef Koželuh, Bc. Filip Hrubý, Bc. Václav Podroužek.
■ vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ
o výskytu nepovolené černé skládky odpadu
v městských lesích a souhlasila s pořízením
fotopastí pro odhalení pachatelů nepovolených černých skládek a webové mapové aplikace umožňující veřejnosti upozornit na jakékoliv závady a nedostatky na majetku města
a veřejném prostranství dle předložené nabídky od společnosti T-MAPY spol. s r.o.;
■ souhlasila s opravou veřejného osvětlení na
hradu Radyně dle předložené nabídky Elektroinstalace Petr Paum, Osek;
Pokračování na straně 3
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■ vzala na vědomí předložený přehled zakázek společnosti PORONAP s.r.o. na 33. – 35.
týden 2015 a cash-flow s výhledem k 30. 9. 2015;
25. schůze – 17. srpna 2015
RM
■ vzala na vědomí zápis č. 7 z jednání komise
strategického rozvoje a prezentace památek ze
dne 6. 8. 2015 v předloženém znění;
■ vzala na vědomí zápis č. 7 z jednání školské
a kulturní komise ze dne 28. 7. 2015 a schválila Zásady pro stanovení platových náležitostí pro ředitele škol, jejichž zřizovatelem
je město a návrh hodnocení škol zřizovatelem v upraveném znění předloženého návrhu
s účinností od 1. 9. 2015;
■ schválila Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě ze dne 10. 10. 2013 uzavřené mezi městem
a společností Plzeňské služby s.r.o., v předloženém znění, jehož předmětem je změna doby
zajištění činnosti kontaktního centra v budově
radnice Masarykovo náměstí 121 s účinností
od 1. 9. 2015;
■ schválila protokol o otevírání obálek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Starý Plzenec - Prodloužení vodovodu v ulicích: Nepomucká, Sládkova, 28. října
a Hálkova“ a souhlasila na doporučení hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o dílo ve
znění přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek na
stavební práce „Starý Plzenec - prodloužení vodovodu v ulicích: Nepomucká, Sládkova, 28. října a Hálkova“ s vybraným uchazečem OMEGA C+M spol. s.r.o., Domažlická
1123/194, 318 00 Plzeň, IČ: 477 18 056, která
předložila nejnižší cenovou nabídku po splnění všech zadávacích podmínek;
■ souhlasila na základě předložené dokumentace, s vyhlášením poptávkového řízení na
zhotovitele stavebních prací při realizaci zamýšlené opravy povrchů místních komunikací a jejich částí ve Starém Plzenci a v Sedlci
v ulici Svatopluka Čecha, Palackého, Hálkova, Sládkova, Sladkovského, Podskalí, Mikoláše Alše, zvané Na Potocích, zvané Na Výsluní a prostoru u hasičské zbrojnice ve Starém Plzenci;
■ souhlasila na žádost ředitelky Základní
a mateřské školy, Sedlec 81 s provedením doplocení zbývající části pozemku města parc.
č. 151/3, který má již škola ve výpůjčce dle
uzavřené smlouvy ze dne 12.12.2002;
■ vzala na vědomí žádost o prodloužení vodovodního řadu v Podhradní ulici na Malé
Straně do chatové osady Pod Hůrkou v délce
cca 170 m na vlastní náklady chatařů ve Starém Plzenci a následném předání nového vodovodního řadu bezúplatně městu Starý Plzenec a souhlasila s provedením prodloužení
vodovodního řadu v Podhradní ulici na Malé
Straně do chatové osady Pod Hůrkou na pozemcích města parc. č. 1497/3, 1497/9, 1344/2,
1344/18 v délce cca 170 m na vlastní náklady
chatařů ve Starém Plzenci a následným předáním nového vodovodního řadu bezúplatně
městu Starý Plzenec za předpokladu realizace
na základě platného stavebního povolení;
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vzala na vědomí informaci místostarosty o průběhu a pro město úspěšném ukončení soudního řízení o zaplacení celkové částky ve výši 2 756 474 Kč vedeném mezi městem a společností HALLU-CENTRUM s.r.o.,
která v průběhu řízení postoupila pohledávky vůči městu Inkasní a kapitálové společnosti, s.r.o. Plzeň a Usnesení Nejvyššího soudu
ČR 23 Cdo 2810/214-849, kterým bylo dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č.j. 15 Co 326/2013-813 odmítnuto,
■ vzala na vědomí informaci radního Ing.
Pavla Hroudy k jeho návrhu vydat obecně závaznou vyhlášku ke stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
na území města Starého Plzence a doporučila
vydat obecně závaznou vyhlášku ke stanovení
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí na území města Starého Plzence s tím, že vybrané finanční prostředky budou použity na opravu místních komunikací;
■ schválila uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720804744 s Kooperativou
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
v předloženém znění, jehož předmětem je pojištění přístavby MŠ Starý Plzenec, rozšíření
ČOV vč. technologie a areálu nového sběrného dvora;
souhlasila s prodloužením a uzavřením nájemních smluv na dobu určitou, od 1.9.2015
do 31.8.2016, na byt na adrese Žižkova 49, na
4 byty na adrese Sedlec 99 a na byt na adrese
Masarykovo náměstí 70;
■ schválila uzavření a podpis smlouvy o pronájmu prostor sloužícího k podnikání v budově č. p. 1082 na Radyňské ulici, s Mgr. Jaroslavou Tůmovou, Starý Plzenec, na dobu určitou od 1.9.2015 do 31.08.2016;
■ vzala na vědomí informaci o uvolnění a následném vyklizení bytu v DPS v Havlíčkově ul. č.p. 194 a souhlasila s přidělením bytu
a uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1.9.2015 do 31.8.2016, na byt v DPS
na adrese Havlíčkova č.p. 194;
■ vzala na vědomí předložené nabídky na dodávku a montáž rozvodů požárního hydrantu
do objektu Lidového domu na adrese Raisova
2 a schválila vystavení objednávky ﬁrmě Plzeňské instalace s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku na dodávku a montáž rozvodů požárního hydrantu do objektu Lidového
domu na adrese Raisova 2;
■ souhlasila na žádost ředitelky ZŠ a MŠ v Sedlci, s udělením výjimky ze stanoveného počtu
dětí v I. a II. třídě MŠ pro školní rok 2015/2016
ze stávajících 24 na 28 dětí;
■ vzala na vědomí předložené nabídky na
provedení výmalby přísálí objektu Lidového domu na adrese Raisova 2 a schválila vystavení objednávky ﬁrmě František Pondělík, která předložila nejvýhodnější nabídku
na provedení výmalby přísálí objektu Lidového domu na adrese Raisova 2;
■ schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města parc. č. 213/5, 213/81,
225/7, 225/38, 225/39, 228/1, 228/78, 228/79,
1430/1,1430/16, 1430/23, 1430/24 v k. ú. Starý Plzenec se společností ČEZ Distribuce, a. s.
v předloženém znění,

■ vzala na vědomí žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, na kterém je umístěna skládka přírodního materiálu a nesouhlasila s požadovaným pronájmem
za účelem umístění skládky materiálu na lesním pozemku z důvodu možnosti nekontrolovatelného odkládání dalšího odpadu i z důvodu ochrany porostu a zabránění případnému
svrhu odpadů ze stráně na lesní porost;
■ schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku města
parc. č. 204/2 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností ČEZ Distribuce, a. s. v předloženém znění;
■ souhlasila s pořádáním akce „DEN STARÉ
PLZNĚ“ dne 3.10.2015, vzala na vědomí vícezdrojové ﬁnancování projektu, ■ schválila
uzavření smlouvy o spolupráci mezi společností Plzeň 2015, o.p.s. a městem Starý Plzenec, jejímž předmětem je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran při
spolupráci směřující k realizaci projektu „Den
Staré Plzně“ v předloženém znění a pověřila Mgr. Denisu Brejchovou řízením projektu;
■ schválila Deklaraci o vzájemné spolupráci
se společností BOHEMIA SEKT, s.r.o. včetně příloh pro rok 2015 v předloženém znění;
■ souhlasila s vyřazením třech osobních automobilů značky Felicia a s pořízením dvou nových osobních automobilů pro potřeby města v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2015
a uložila zpracovat poptávku třem subjektům;
■ souhlasila se zpracováním projektové dokumentace na úpravu okolí kostela Narození Panny Marie na Malé Straně ﬁrmou Wavelit, s.r.o. Praha dle předložené nabídky a s geodetickým zaměřením uvedené lokality dle nabídky ing. Radima Dankoviče;
■ vzala na vědomí nabídky na zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti práce
a technického dozoru investora stavby na projekt „Předhradí hradu Radyně, Centrum služeb pro turisty“ a souhlasila se zajištěním výkonu činnosti technického dozoru investora stavby dle přeložené nabídky společnosti
PILSTAV s.r.o., Plzeň, s uzavřením Příkazní
smlouvy v předloženém znění a se zadáním
činnosti koordinátora bezpečnosti práce dle
nabídky společnosti A.D.S. Rokycany s.r.o.
na projekt „Předhradí hradu Radyně, Centrum
služeb pro turisty“;
■ souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken v budově radnice a v obřadní v síni
- Masarykovo náměstí 121 Starý Plzenec“;
■ souhlasila s vypracováním studie proveditelnosti záměru s pracovním názvem „Pohledy do historie hradu Stará Plzeň“, dle předložené nabídky společnosti Atelier Soukup Opl
Švehla s.r.o. Plzeň;
26. schůze – 19. srpna 2015
RM

■ schválila protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu: „Rekonstrukce regulačních systémů
otopné soustavy v ZŠ Starý Plzenec“ a souhlasila na doporučení hodnotící komise, s uzaPokračování na straně 4
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vřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ve znění přílohy č. 5 zveřejněné výzvy k podání nabídky s vybraným uchazečem ENBRA,
a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ: 44015844,
DIČ: CZ 44015844, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku při dodržení všech zadávacích podmínek;
■ schválila uzavření dohody mezi městem
a Západočeským muzeem v Plzni, příspěv-

kovou organizací jejíž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu
a s tím spojených odborných prací při realizaci akce „Předhradí hradu Radyně – Starý Plzenec, Centrum služeb pro turisty“ v předloženém znění;
■ souhlasila na žádost ředitelky Mateřské
školy Starý Plzenec s přijetím ﬁnančního daru
20.000 Kč poskytovaného škole společností
KS - Europe, s. r. o., Šťáhlavy;

MĚSTO JAKO SLUŽBA
A ZDVOJNÁSOBENÍ DANĚ
Z NEMOVITOSTI

ze neschvaluje ani poskytovatel dotace a dotaci na provizi nedá. Takže je Starý Plzenec
musel zaplatit ze svého rozpočtu v plné výši.
Takový způsob hospodaření s rozpočtem
není trestný, vše papírově sedí, lze obhajovat
nedostatkem času a podobně. Jen je to prostě
špatně. Úspora 80 000 Kč stojí za hodinu telefonování třeba 50 firmám.
A takto lze ve městě řešit vše. Od spotřeby veřejného osvětlení, přes používané jističe a tedy ceny elektřiny až po efektivnější výběr stávajících poplatků. A co například dát
do každého výtisku Radyňských listů samolepku na schránku „Radyňské listy nepotřebuji – mohu si je přečíst na internetu“? Kolik
by pak nižší náklad ušetřil městské kase? Reakce koalice na tyto návrhy byla nulová, resp.
bylo namítnuto, že snížit náklad ze 2 000 výtisků na 1 800 nic nezachrání. Skutečně si
rada města myslí, že v dnešní době používá
internet 10 % obyvatel města? Navíc úspora
10 % není mála, když se získá na více místech. Starý Plzenec hospodaří ročně s výdaji cca 111 mil Kč.
Co dokonce vypsat odměny za každý
úspěšný návrh na úspory? Nabídl jsem i sjednání konzultace úspor z obecního rozpočtu
s jedním velice šikovným starostou z okolí.
Bez kladné odezvy.
Hospodárnost a úspory jsou činnosti, kterým by se mělo vedení města věnovat. Nikoliv řešení nabídky potravin ve městě či dokonce tomu, které pivo se kde točí. Chápu, že
je snazší a bez práce jen zvednout ruku pro
vyšší daně a v městské kase rázem přibudou
3-4 miliony. Je mi ale proti srsti vědomí, že
ty peníze si prací vydělal někdo jiný. Bylo by
v pořádku, kdyby zvýšení daní měla koalice
ve svých volebních programech. Okomento-

vané argumenty, které na zastupitelstvu zazněly a určitě budou i v úvodníku těchto novin. Voliči by měli možnost uzavřít dohodu.
Ale tak to nebylo. Navíc i v programu jednání zastupitelstva byla informace o zvýšení poměrně ukryta.
Koalice argumentuje nedostatkem peněz
na opravy místních komunikací. Těch peněz,
kterých bylo v loňském roce před volbami
na nové asfaltky dostatek i bez zvýšení daně.
Proč rok po volbách peníze nejsou?
Řada věcí se ve Starém Plzenci změnila k lepšímu. Rezervy a někdy až neobvyklá štědrost ale v rozpočtu města prokazatelně jsou. Vrhněme se na zlepšení hospodaření, a pak se za čas vraťme k diskuzi o zvyšování daní. Resp. o snižování, protože zdvojnásobení bylo již odhlasováno.
Občané dobře hospodařící město poznají
na první pohled. Nebude se bát ihned zveřejňovat na svých stránkách všechny uzavřené
smlouvy, nebude se bát mít tzv. transparentní účet. Dobře hospodařící město také z principu nedovolí zvyšování daní vlastním občanům. A heslo „peněz není nikdy dost“ dostane úplně jiný rozměr.
Jan Eret

jsme četli, že se chystá návrh dvoupodlažní
budovy. Je nepochybné, že změnu postoje vyvolalo především to, že se občané rozladění
z průběhu únorového zastupitelstva chopili
iniciativy a chtěli zajistit možnost vyjádřit se
k budoucí podobě daného místa všem obyvatelům. A to, že obyvatelé tuto možnost využili a ve velmi krátkém čase připojili k petici za konání referenda svůj podpis. Jasně tak
dali najevo, že podoba centra města jim není
lhostejná. Ukázalo se tak, že iniciativa za vyhlášení referenda skutečně nesměřovala proti zájmům města, ale naopak výrazně posílila
vyjednávací pozici jeho vedení.
Při slibech ohledně změn podoby obchodního centra je však potřeba být obezřetní. V březnu zájemce o výstavbu centra sliboval předložení upraveného návrhu do šedesáti dnů. Dosud však zřejmě žádný předložen nebyl. K vedení města pravděpodobně nedorazila ani informace o plánovaném posunutí termínu (vy-

cházím z internetových stránek města, na které
od březnového vyjádření investora žádné nové
dokumenty nepřibyly). A při jednáních s investorem bude dobré mít na paměti i zkušenosti s jiným investorem, který v Plzni vůči veřejnosti prezentoval podobu obchodního centra,
na jehož střeše byla in-line dráha. V projektové
dokumentaci odevzdané stavebnímu úřadu se
však místo ní počítalo s parkovištěm.
Dobrou zprávou je nakonec i to, že se referendum bude konat až s krajskými volbami.
Nejen kvůli výrazné úspoře prostředků potřebných na jeho konání, ale především proto,
že bude dostatek času všechny aspekty rozvoje
centra města v klidu prodebatovat a posoudit.
A zřejmě nejen centra, protože v té době již
bude pravděpodobně zpracovaný Plán rozvoje města. Bude tak možné rozhodovat s chladnou hlavou a s čerstvou znalostí všech možností budoucího směřování Starého Plzence.
Jan Martínek

Zástupci koalice pod heslem „peněz není
nikdy dost“ prosadili 14.9.2015 v zastupitelstvu Starého Plzence zvýšení daně z nemovitostí. A to rovnou všem majitelům nemovitostí ve Starém Plzenci na dvojnásobek. Domnívají se, že je v pořádku tyto peníze lidem odebrat a investovat je do místních komunikací.
Tento přístup k financím města je v rozporu s mým přesvědčením, a proto jsem hlasoval proti. Občané města jsou ti, kterým
má být poskytována služba v podobě správy
města z daného současného rozpočtu. Cesty
ke zkvalitnění téhle služby jsou v hospodárnosti. Každý, sebevětší rozpočet, se dá z velké
části prohospodařit. A zvyšování daní vlastním občanům by rozhodně mělo být až to
poslední ze všech možností, kde shánět peníze. A jiné zdroje k dnešnímu dni rozhodně
nebyly vyčerpány.
Ušetřit lze například za služby, často u veřejných zakázek do 100 000 Kč. Pro příklad. Běžné ceny za zpracování žádosti o dotaci firmami, kterých je na trhu obrovské
množství, se u jednoduché dotace pohybují okolo 20 000,-. Město Starý Plzenec si takovou jednoduchou dotaci v letošním roce
nechalo zpracovat za cca pětinásobek běžné
ceny. Zpracování žádosti sice stálo běžných
20 570,-, ale město souhlasilo ve smlouvě navíc s provizí 79 061 Kč. Za tuto částku firma
nevykonala žádnou práci, prostě ji jen obdržela na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, které nijak neovlivnila. Navíc tyto provi-

DOBRÉ ZPRÁVY
Vracím se opět k tématu referenda a je
pravděpodobné, že se toto téma bude průběžně opakovat po celý rok, až do jeho konání.
Dobrou zprávou nepochybně je, že v Plzenci s ukončením nájmu „Žluťáku“ neskončila prodejna potravin, ale obchod se jen
o kousek přesunul.
Dobrou zprávou je i to, že zájemce o výstavbu obchodního střediska na místě „Žluťáku“, pravděpodobně změnil svůj postoj k architektonickému řešení zamýšlené stavby. Ještě na únorovém zastupitelstvu opakovaně potvrzoval, že architektonické řešení se nezmění,
je již jasně stanovené a k žádným úpravám nedojde (a rozhodně nepůjde o patrový objekt).
V březnu na jednání s paní starostkou
a panem Medunou slíbil, že připraví upravený návrh podoby střediska, více odpovídající Vizi. V červencových Radyňských listech

SOUČINNOSTNÍ
VÝCVIKU SLOŽEK IZS
– INFORMACE
Vážení občané,
na podkladě dopisu zaslaného Hasičským
záchranným sborem Plzeňského kraje Vás
tímto informuji, že v souladu se zákonem
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému proběhne v odpoledních hodinách ve
dnech 7.–8. října 2015 v okolí Starého Plzence
součinnostní výcvik složek IZS zaměřený na
nácvik záchrany osob z těžko přístupného terénu pomocí vrtulníku Letky LPZS AČR Praha Kbely, jehož cílem je procvičit součinnost
jednotlivých složek IZS. Celý výcvik proběhne s maximálním ohledem na životní prostředí v dané lokalitě.
S pozdravem
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta
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NAJDE SE KONEČNĚ
PRO HASIČE PROSTOR
K VÝCVIKU?
Je pro nás nepochopením, kam až může
zajít obyčejná diskuse ohledně sportovišť ve
Starém Plzenci, která většinou zejí prázdnotou. Každý jen pro sebe a druhý má smůlu. Naše původní reakce na článek radního
pana Hroudy zůstala zcela nepochopena jak
samotným pisatelem, tak i sportovní komisí, neboť ve své výzvě uvádí samé sportovní spolky, kluby a oddíly, jenže hasiči nepatří k žádnému z nich. Hasiči v obcích jsou zři-

zováni ze zákona a mezi základní povinnosti
člena jednotky patří vedle odborného školení
i pravidelný výcvik a fyzická příprava. Kdyby dotyční četli pozorně články, které dáváme
léta do R.L., jistě by jim neuniklo, že nevlastníme a ani jsme nevlastnili žádné sportoviště ani plac k výcviku, naopak nás všude vystrnadili a poslali mezi hroudy a výkaly na louky. Navíc zastupitelstvo dostává každoročně
obsáhlou zprávu za uplynulý rok, kde je vždy
všechno dopodrobna zohledněno. Tak nikdo
nemůže říkat, že pro to neděláme nic a že to
nechápou. Podle reakce si myslíme, jestli vůbec někoho zajímáme, když můžou tvrdit takovéto věci pramenící z neznalosti. Nikdy
jsme se nebránili komunikaci k řešení pro-

ANKETA
ANKETNÍ LÍSTEK
INFORMOVANÝ SENIOR
– zakřížkujte 2 vybrané okruhy,
o které máte zájem
① Občanská gramotnost
② Finanční gramotnost
③ Informační gramotnost
④ Sebeobrana
⑤ První pomoc

zde odstřihněte

Vážení spoluobčané a zejména senioři,
Plzeňský kraj – bezpečný kraj vyhlásil projekt Informovaný senior IV. Jedná se o bezpečnostně informační projekt Plzeňského kraje, který je zaměřený zejména na seznámení starších
spoluobčanů se základními pravidly bezpečného chování. Jeho cílem je také zvýšení celkové
informovanosti seniorů. Jednotlivé okruhy budou věnovány následujícím tématům:
Občanská gramotnost – vlastnická práva, sousedské vztahy
Finanční gramotnost – půjčky; ochrana práv věřitele a dlužníka, spotřebitelské právo;
reklamace výrobku, dědictví; rozhodnutí o svém majetku
Informační gramotnost – co je informační gramotnost a jak se orientovat na internetu, senioři na internetu bezpečně a prakticky, portály pro usnadnění (nákupy, komunikace, kalkulátory)
Sebeobrana – prevence a bezpečnost, jak předcházet riziku napadení a jak případný konflikt řešit
První pomoc – volání, neodkladná resuscitace, prevence nejčastějších onemocnění seniorů,
zdravý životní styl
Přednášky budou uskutečněny v měsíci říjnu a listopadu 2015 podle Vašeho zájmu. Zakřížkujte prosím dvě témata, o která máte zájem, odtrhněte anketní lístek a nejpozději do 15. října
2015 vhoďte do schránky umístěné na budově MěÚ v ulici Smetanova 932, Masarykovo náměstí 121, nebo odevzdejte osobně anketní lístek na podatelně úřadu. Téma, datum, čas a místo,
kde se bude konat beseda, se dozvíte po vyhodnocení ankety v dalším vydání Radyňských listů.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

blémů, ale donekonečna se odstrkávat nenecháme. Nebo chcete tvrdit, že jsme pro město nepotřební? Podle některých asi ano, když
je velký problém s prostorem k výcviku zásahové jednotky. I požární sport je sportem,
ale nenahrazuje pravidelný výcvik. Proč jiní
neběhají také mezi výkaly, když nás tam posílají, kde se mají mladší generace, které nás
snad nahradí, zdokonalovat? Děti, které mají
zájem o hasičinu, musí docházet jinam, protože my jim můžeme nabídnout jen pár metrů rozbitého asfaltu před zbrojnicí, to vše za
všechny ty roky činnosti pro město. Tak proč
dělat další sportoviště zase jen pro někoho.
Jednotka hasičů Starý Plzenec

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ŘÍJEN2015

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA -uzavřena
Mimořádně otevřena v sobotu 03.10.2015
od 15:00 h do 17:00 h.

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

NEPÁL – KOLEM ANNAPUREN
výstava cestopisných fotografií Ladislava
Mansfelda
Místo: Staroplzenecká galerie
Výstava potrvá do 19. listopadu 2015.

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE a 28.10. od 10:00 h do
17:00 h.

3. října 2015
DEN STARÉ PLZNĚ
celodenní program v historicko-mýtické
atmosféře připomínající slavnou historii
Staré Plzně
Místo: Masarykovo nám. a louka za řekou Úslavou
Čas: 08:00 h– 20:30 h
17. října 2015
LORD´S
Místo: Music club, St. Plzenec, Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
18. října 2015
DRAKIÁDA
- pouštění draků
- jízdy plzeneckou železnicí

Pořadatel. Sdružení Plzenecká železnice
www.plzeneckazeleznice.cz
25. října 2015
MLADÍ PLZEŇŠTÍ VARHANÍCI
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: od 18:00 h do 19:30 h
benefiční koncert pro staroplzenecké varhany
Pořadatel: o.s. Staroplzenecké varhany
a Římskokatolická farnost Starý Plzenec
31. října 2015
EXTRA BAND Revival
Místo: Music club, St. Plzenec, Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
HASIČSKÉ MUZEUM V SEDLCI
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
3. listopadu 2015
Jan Kanyza - Druhý poločas
Místo: BOHEMIA SEKT Centrum, Smetanova 220
Čas: 18:00 h
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PLZEŇSKÉ OSLAVY
VZNIKU REPUBLIKY

Úterý 13. října 2015 od 18:00 hodin
Obřadní síň radnice, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec

Gruppo Folk
Allegra Siciliana
Alfredo Russo - flétna ZUFOLO
Angelo Marino - akordeon
Alessio Malaponte – tamburina
Prodej vstupenek na místě před koncertem.
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč

Plzeň oslaví 97. výročí založení
samostatného československého státu.
Stalo se již tradicí, že 28. října jsou
otevřeny brány turistických cílů
a kulturních institucí za
symbolických 28 korun nebo zdarma.
Prohlídkou zajímavých i běžně
nepřístupných míst s pestrým
kulturním programem určeným pro
celou rodinu mohou návštěvníci
strávit příjemný den a společně oslavit
tento národní svátek.
Stejně jako v předchozích letech
proběhne v 17.00 h slavnostní
shromáždění u památníku
T. G. Masaryka, oblíbený Průvod
světel v 18.00 h a na závěr v 18.30 h
se nad náměstím Republiky rozzáří
ohňostroj.
Více informací na
www.plzen.eu www.visitplzen.eu

LETOŠNÍ PLZENECKÁ
RYBOVKA
Vážení plzenečtí zpěváci a muzikanti,
prožíváme sice ještě dozvuky letních dnů,
ale před námi je podzim a příprava na sváteční vánoční příležitosti. Rádi bychom opět
dali dohromady všechny, kdo se těší na společné muzicírování a zpívání při uvedení Rybovy České mše vánoční.

Letošní koncert s plzeneckou
Rybovkou se uskuteční
o poslední adventní neděli
20. prosince 2015 od 18 hodin
v kostele Narození P. Marie
na Malé straně.
Prosíme všechny zájemce, kteří by měli
chuť se připojit k provedení Rybovy mše
ve Starém Plzenci, aby se přihlásili u paní
Zdeňky Ledvinové na jejím mailu
zdenka.ledvinova@centrum.cz
nebo na tel. čísle 603 847 266.
Společné zkoušky bývají od konce listopadu vždy ve čtvrtek večer v ZUŠce v Lidovém
domě, konkrétní termíny stačí domluvit
v průběhu listopadu, všem zájemcům pak
dohodnuté zkoušky oznámíme.
Těším se setkání s plzeneckými muzikanty
a zpěváky i na krásné zážitky při společném
muzikantském díle.
Miloslav Esterle
Staroplzenecké varhany z.s.
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více na www.staryplzenec.cz

Dne 30. října 2015 tomu bude 1 rok, co nás
navždy opustil pan Ferdinand Valenta.
S láskou vzpomínají manželka, syn Ferdinand a vnuk Ferdík. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.
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NAŠE ŠKOLY
PODĚKOVÁNÍ
Budova základní školy na Masarykově
náměstí ve Starém Plzenci nedávno oslavila
100 let své existence. Čas se bohužel podepsal nejen na samotné stavbě, ale i na rozvodech vody, topení, elektřiny, stavu oken,
no prostě na všem… Jako ředitel školy musím proto neustále „bombardovat“ vedení
města a stále žádat o nové a nové finanční prostředky na různé opravy, rekonstrukce, přestavby atd. Ne každý rok jsem byl tak
úspěšný jako v letošním roce.
Chci proto touto cestou poděkovat současnému vedení radnice za všechny finanční prostředky, které se v posledních le-

Nová autoregulace topení.

ZÁŘÍ V ZŠ SEDLEC
Nový školní rok 2015/2016 je tu! Tentokrát nám přálo počasí, a tak jsme jej zahájili na školní zahradě. S radostí jsme přivítali
nejen 18 prvňáčků (11 dívek a 7 chlapců), ale
i ostatní žáky školy. 2. září přijely zástupkyně z firmy Katalog Servis Šťáhlavy, aby předaly prvňáčkům pěkný dárek - Ilustrovaný atlas
zvířat. Dětem se knihy moc líbily. A aby toho
nebylo málo, tak žáky první třídy čekalo focení v upomínku na 1. třídu. V druhém školním týdnu jsme se společně se všemi žáky
školy vydali na "průzkum" okolí školy.
Naučili jsme se chodit po chodníku, vysvětlili jsme si dopravní značky v okolí školy
a objevovali nejvhodnější cestu pro přecházení hlavní silnice.

MŠ ST. PLZENEC
Slavnostní otevření 5. třídy
Prostorné světlé místnosti, nové stylové vybavení, spousta hraček, odpočinkové
patro, příjemný vzhled, spokojení a natěšení návštěvníci. Dne 31. 8. 2015 se slavnostně otevřely brány naší dlouho očekávané, nově postavené 5. třídy pro předškoláky. Slavnostní otevření se uskutečnilo za
přítomnosti starostky Bc. Vlasty Dolákové, místostarosty Bc. Václava Vajshajtla, členů zastupitelstva, zaměstnanců MěÚ a dalších významných osobností. Novou třídu

Před nástupem dětí do školy byla dokončena výměna 45 velkých oken v hlavní budově.
tech, zejména v roce 2015, do školy vložily. lé částky, které nám pomohou jinde. V šatHlavně díky iniciativám pana místostaros- nách máme nové sanitární omítky, původty Bc. Václava Vajshajtla máme nové ply- ní stav byl nevyhovující. Před dokončením
nové kotle, v současné době se dokončuje je výstavba nové běžecké dráhy s umělým
instalace nové termoregulace. Těsně před povrchem na naší školní zahradě.
Jen tak dále !
nástupem dětí do školy byla dokončena výText a foto: Martin Štekl
měna 45 velkých oken v hlavní budově. Věředitel školy
řím, že jen za topení tak ušetříme nemaVycházku jsme zakončili v hasičce Sedlec, kde věkově smíšená družstva poznávala dopravní značky a plnila kvíz z dopravní výchovy. Druhý den jsme vyhodnotili všechny soutěžící a první místo získalo

Písařská dílna ve středověku.

družstvo pod vedením Terezky Karáskové.
Nejvíce jsme se v září těšili na výstavu Stroj
času v Depu 2015. V pondělí 14. 9. jsme
měli zarezervovanou prohlídku s průvodkyní a mohli jsme se tak ponořit do jednotlivých epoch historie.
Stroj času nás přenesl do pravěku, ke
Keltům, Římanům, do středověku, renesance, novověku, ale také třeba do disidentského bytu. Nejvíce se nám líbilo to, že
jsme si vše mohli osahat, převlékali jsme se
do dobových kostýmů, napsali si něco husím brkem, zabojovali si v brnění, prodávali na středověkém trhu a prožili spoustu dalších zajímavých aktivit. Historii jsme
si dosyta užili. Pro některé byla i cesta vlakem tam a zpět nevšedním zážitkem :-).
Text a foto: Emanuela Vávrová

si přišla prohlédnout senátorka ČR pí Dagmar Terelmešová, zástupci Plzeňského kraje
v čele s radním p. Zdeňkem Honsem a Mgr.
Eva Sýkorová (výtvarnice, firma Lokki), která se podílela na vybavení třídy.

Děti s rodiči a ostatní hosté měli možnost si projít celou stavbu, seznámit se s třídou, vybavením a navštívit raut na zahradě MŠ.
Bc. Eva Nováková

Nová 5. třída v MŠ Starý Plzenec.

Foto: archiv MŠ
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
OHLÉDNUTÍ
ZA DESETI LETY
RADOUŠOVÝCH HER.
V roce 2006 si město připomínalo důležité výročí – 1030 let od jeho založení. OSHR
se rozhodlo, že k oslavám přispěje právě hrami s Radoušem na Radyni. Měli jsme v paměti, že se tehdy zhruba před 30 lety s Radoušem
na Radyni již hrálo. Tenkrát to byla akce spíše
sportovní a recesistická. Teď jsme jako námět
vybrali pověsti o Radoušovi, které jsme oživili. Znamenalo to spoustu práce. Všechno jsme
vyráběli tzv. na koleně – kostýmy, paruky, obrazy jelenů i medvěda, pannu na trakař, černé
slepice, poklady do truhly, masku černého psa,
hrad se strašidly. Také jsme hledali pomocníky. A bylo jich třeba hodně. Jen na stanoviště
30-40 dobrovolných „strašidel“ z řad OSHR,
pionýrů, skautů, ZŠ, Sokola, ASPV, RC Dráček, zpočátku i sedleckých hasičů a nově ČSŽ.
Byli to většinou věrní parťáci. Dalšími stálými pomocníky po celé desetiletí byli Baráčníci a členky kroužku „Šikovné ruce“, komunisté, plzenečtí hasiči. Všichni měli svou nezastupitelnou úlohu. K ochotným pomocníkům
patřila i ZUŠ, ZŠ Sedlec a Jezdecký oddíl Ra-

douš. Také je třeba připomenout, že od druhého ročníku bylo spolupořadatelem her město
Starý Plzenec a díky němu byl vytvořen prostor
pro výrazné zlepšení her. Nyní po 10 letech stojíme před otázkou: „ Jak dál?“ Všem nám totiž
přibylo těch 10 let, a tak otazník zůstává.

Na závěr mohu za OSHR pouze konstatovat: Velké díky všem, kteří to desetiletí společně s námi zvládli ke spokojenosti a radosti všech
dětí a rodičů.
Za Občanský spolek Hůrka
a Radyně předsedkyně Jitka Sutnarová

Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci Akademie Staré Plzně přednášku na téma

Přírodní zahrady - bylinky
Přednáška se koná v prostorách obřadní síně Městského úřadu, Masarykovo
nám. 121, Starý Plzenec v pondělí 19. října 2015 od 17 hodin.
Přednáší Ing. Tereza Tomanová, autorizovaný architekt
pro obor zahradní a krajinářskou architekturu
a Ing. Alena Gajdušková, designérka přírodních
a permakulturních zahrad, výrobce přírodní kosmetiky.
Během padesáti minut se dozvíte vše podstatné o tom, jak
nejlépe založit bylinkovou zahrádku, aby vám dělala radost
a vypěstovali jste ty nejlepší bylinky pro sebe i svoji rodinu.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.

ČTENÁŘI PÍŠÍ
BÝT PLZNI RODIČEM
Při výběru nového domova nás ve Starém
Plzenci oslovilo několik faktorů: Krásná krajina, unikátní historické památky, blízkost Plzně. A také koncept „staroplzenectví“ – tady
přece byla původní Plzeň a místní jsou na to
právem hrdí.
Rychle jsem se s tímto postojem sžila,
a když TV ZAK vysílala reportáž o velkém
úbytku cestujících v plzeňské MHD, jako každý správný Staroplzeňan, který považuje Plzeň za dítko svého města, jsem si povzdechla: „Chudák Plzeň.“ A abych plzeňskou MHD
podpořila, šla jsem na autobus 51.
Došla jsem na zastávku U Kravína. Kdo se
tu o to stará? Zastávka vypadá žalostně. Celou cestu až k první křižovatce procházím kolem svahů zarostlých už z loňska. Kdyby protější zastávku občas neposekal majitel posledního
domu, vypadala by stejně. A zkoušeli jste tu někdy nastoupit s kočárkem? Ty akrobatické výkony bych vám přála zažít. Nastupuje a vystupuje
se totiž z nezpevněné, rozbité krajnice. To místo je ostudou města. Poslední týden se tu objevila cedulka, že zastávka je „Na znamení“, asi aby
každému došlo, že opravdu není důležitá.
Proč tu vlastně ve směru do Plzně nikdo
nenastupuje? Snad proto, že tu chybí lampa veřejného osvětlení, takže cestu v zimě absolvujete v naprosté tmě po krajnici bez chodníku?

Možná. Má to ale i další důvod. Ve směru do
centra Starého Plzence totiž obvykle lidé nastupují. Vypadá to asi takto: Nastoupí skupinka starších lidí, začnou se rozhlížet po autobusu, zdraví známé a napůl žertem, napůl provinile prohlašují: „Tak se zase svezeme, abychom
si sedli, že jo? No máme čas, tak se svezeme!“
A kam že se to vlastně všichni svezou?
(A mluvím tu o dobré polovině autobusu,
v centru totiž přistupuje i deset lidí na každé
zastávce ve směru na konečnou.) Možná vás
to překvapí, ale všichni se svezou do Plzně. Na
konečné totiž nevystoupí, jen si cestou tam zaberou místa na sezení, aby nemuseli celou cestu do Plzně v přeplněném voze stát.
Šokuje vás to? Mě ano. Je to ostuda? To jistě
je, ale čí? Mnohokrát jsem při různých příležitostech slyšela názor, že Starý Plzenec by se neměl chovat jako „satelit“ Plzně, nýbrž jako plnohodnotné město, které je na Plzni nezávislé. Navíc podle „staroplzeneckého kánonu“ je
toto město kolébkou a rodičem Plzně. V tom
případě by tedy jako správný rodič mělo pomáhat svému dítku, například tím, že nechá
své občany důstojně dojíždět za prací, zábavou, příbuznými a přáteli a nebude je nutit potupně svádět bitvy o sedačky ve spojích jezdících jednou za dvě hodiny a o víkendu ještě
méně. O spoji 32 do Černic snad nemá smysl ani mluvit jako o dopravním spojení – od té
doby, co jsme se přestěhovali do Plzence, jsem

nebyla v kině, protože naše nezávislé město
kino nemá a do Olympie se prostě jako neřidič nedostanu.
Chci být hrdá na město, do kterého jsem
přišla a přijala ho za své, a osobně se snažím
Starý Plzenec všemožně propagovat. Ale když
s kočárkem, který je celý od bahna, protože
právě projel po prašné, rozbité cestě plné výmolů a kaluží, která nese jména dvou významných staroplzeneckých osobností – pana Sudy
a pana Václava Kratochvíla – stojím na zastávce U Kravína, kde tráva je vyšší než já a už od
loňska páchne hnilobou a špínou, věřte, hrdost není to, co cítím.
Na téhle situaci prodělávají všichni. Lidé
z Plzence, kteří se denně perou o místa v autobusu, město samo, které touto vynucovanou
izolací ztrácí na atraktivitě, a konečně i plzeňská MHD.
Nebylo by lepší stát se městem, které si uvědomuje, že je součástí Plzeňského kraje, že je regionálně zakotvené svojí infrastrukturou a přitom samostatné svojí rozlohou, množstvím kulturních, sportovních, vzdělávacích akcí i společenským životem, který je ve Starém Plzenci opravdu bohatý? Město, které se ve 21. století bojí, že jeho obyvatelé odejdou do 10 km
vzdáleného velkoměsta v časech, kdy lidé z velkoměst doslova prchají do lokalit, jako je tato, to
je zvláštní přírodní úkaz, nemyslíte?
Růžena Písková
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STALO SE
BENEFIČNÍ
MINIMUZIKÁL PŘISPĚL
NA DOBROU VĚC
Ve čtvrtek 3. září vpodvečer se na Radyni
odehrál nimimuzikálek autora Milana B. Karpíška o bájném rytíři Radoušovi pod názvem
O Radoušově žití a přežalostném konci. Představení se uskutečnilo u příležitosti nedožitých
70. narozenin akademického malíře Vladimíra
Havlice. V uměleckém provedení Přemysla Kubišty, Jitky Kubištové, Milana B. Karpíška a Petra
Vrobela se diváci přenesli do příběhů pána hradu přímo ve zdech Radyně. Počasí nebylo zrovna přívětivé, a proto nemohl být vystaven soubor 12 originálů Havlicových deskových obrazů vytvořených podle pověsti o Radoušovi. Přesto do setmělé Radyně zavítalo přes 60 diváků.
Celá akce měla benefiční charakter a výtěžek z představení – bezmála 1700 Kč - bude
předán na slavnostním večeru 9. října Hemato-onkologickému oddělení FN Plzeň.
Milena Benediktová

Balada o Radoušovi v podání plzeňských umělců Jitky a Přemysla Kubištových a Milana
B. Karpíška.
Foto: Eva Vlachová

RADOUŠOVY HRY
NA HRADĚ RADYNI

Radouš a jeho družina.

V sobotu 19. září 2015 se na hradě Radyni
konal jubilejní 10. ročník Radoušových her.
Na své si přišli děti i dospělí. V lese pod Radyní byly připraveny soutěže na téma pověstí
o Radoušovi a hradu Radyni a současně probíhal na podiu zajímavý kulturní program.
V hradním paláci si mohli návštěvníci prohlédnout ukázky středověkých řemesel a vyzkoušet si různé středověké hry. Oblíbených
Radoušových her, které pořádalo město Starý
Plzenec a Občanský spolek Hůrka a Radyně,
se zúčastnilo na 800 lidí.
Text a foto: Eva Vlachová

Inzerujte v měsíčním zpravodaji

Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
Dne 9. září se uskutečnila ve Staroplzenecké
galerii vernisáž fotografií Ladislava Mansfelda
s názvem Nepál – kolem Annapuren. V průběhu
vernisáže byl promítnut krátký dokument z této
cesty do Nepálu, jehož autorem je rovněž pan
Mansfeld. Na snímku komentuje autor výstavy
film z cesty do Nepálu. Tuto zajímavou výstavu bude možné zhlédnout až do 19. listopadu.
Text a foto: Eva Vlachová
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SPORT
V XIV. ROČNÍKU
MÍČOVÉHO SEDMIBOJE
DVOJIC ZVÍTĚZILI
MILAN DOLEŽEL
– MARCEL HAVLÍČEK
V sobotu 25. července se konal již XV. ročník míčového sedmiboje dvojic o putovní
pohár města Starého Plzence, pořádaný SK
SPORTteam DOLI Starý Plzenec, letos poprvé bohužel jako Memoriál Tomáše Doležela. Jak je již patrno z názvu, míčový sedmiboj je sedm samostatných turnajů, jejichž výsledky se sčítají. Soutěží se ve dvojicích, v tenisu, stolním tenisu, nohejbalu a volejbalu se
hrají klasické zápasy dle pravidel těchto sportů, při házené a fotbalu se hází a kope na bránu a v košíkové je to házení šestek. Na Plzeňsku není toto sportovní odvětví tolik rozšířené, nejvíce turnajů se pořádá zejména v severních a východních Čechách a na Moravě. Hráči se již mezi sebou dobře znají a kromě místních přijede na turnaje vždy několik
přespolních párů. Náš sedmiboj má již svoji tradici a zvuk a pravidelně se jej účastní několik předních párů, letos se sešlo sedmnáct
dvojic, většinou z našeho kraje a dva pražské
páry.
V turnaji zvítězila domácí dvojice Marcel Havlíček – Milan Doležel, na 2. místě se
umístili Borek Včala - Zdeněk Hejduk (Třemošná/Plzeň) a 3. místo obsadili borci z Boru

DEN TENISU
TJ SPARTAK SEDLEC
Tradiční Den tenisu TJ Spartak Sedlec
proběhl 5. září 2015 na kurtech v Sedlci. Le-

Vyhlášení vítězů.

Foto: Archiv

u Tachova Miroslav a Tomáš Nohovi. Soutěž
byla hodně vyrovnaná a napínavá až do konce, první dvě dvojice se o vítězství přetahovaly od první až do poslední disciplíny. Při
shodném počtu bodů rozhodoval o celkovém
vítězi větší počet lepších umístěních.
Celý sedmiboj se odehrál, až na krátkou
průtrž, za velmi příjemného počasí, bylo vidět hodně kvalitních sportovních výkonů
a organizátoři se postarali o zdárný průběh
i dostatečné občerstvení. Vše se odehrálo ve
sportovních areálech ve Starém Plzenci, zejména pak na kurtu SK SPORTteam DOLI.
Děkujeme všem účastníkům za aktivní přístup k svým zápasům a městu Starý Plzenec, Českému svazu rekreačního sportu a firmě Bohemia Chips za podporu této akce. Již
nyní zveme všechny na následující ročník.
tošní setkání bylo jubilejní třicáté (na našich kurtech se začal hrát poprvé tenis na jaře
1985). Škoda, že se turnaje nezúčastnilo více
dvojic (hraje se tradičně čtyřhra), přihlášení tenisté – Spartakovci se totiž v posledním
týdnu omlouvali jak na běžícím pásu. Roz-

Společné foto tenistů po závěrečném vyhlášení výsledků.

Foto: archiv

CELKOVÉ VÝSLEDKY:
1. M. Havlíček – M. Doležel
(SK Doli Starý Plzenec)
2. C. Včala – Z. Hejduk
(Třemošná/Plzeň)
3. M. Noha – T. Noha (Bor u Tachova)
4. J. Bednář – O. Pondělík (Plzeň)
5. P. Hrouda – M. Pokorný
(Starý Plzenec/Praha)
6. L. Egermaier – Z. Tománek (Plzeň)
7. M. Váchal – M. Brožík
(SK DOLI Starý Plzenec)
Vítězové disciplín:
Tenis:
Házená:
Stolní tenis:
Nohejbal:
Fotbal:
Košíková:
Volejbal:

18 b.
18 b.
14 b.
14 b.
11 b.
10 b.
8 b.

Váchal - Brožík
Šedivec - Koukolík
Havlíček - Doležel
Včala - Hejduk
Hrouda - Pokorný
Noha - Noha
Bureš – Hlohinec
Milan Doležel

losování turnaje bylo provedeno pro 5 přihlášených dvojic. Hrálo se systémem každý
s každým a podle konečného pořadí se sehrála semifinálová utkání. Vítězové semifinále
pak hráli finále, poražení bojovali o 3. místo.
V boji o 3. místo byla lepší dvojice Liška, Rejšek, která porazila Tykvarta s Hroudou 6 : 4.
Hodně dramatické finále vyhrála dvojice Novák, Pixa nad Tatíčkem a Fořtem 8 : 6. Počasí
nám po celý den přálo, občerstvení bylo zajištěno, na nové terase se pěkně odpočívalo. Během dne se mezi hrající tenisty přišli podívat
i někteří „zakládající“ členové tenisového oddílu a u naší kroniky se vzpomínalo a vzpomínalo. Závěrečného vyhlašování výsledků
a předání cen se chopili předseda TJ Spartak Sedlec Marek Vávra a předseda tenisového oddílu Jirka Novák. Ceny dostali všichni
zúčastnění, i pátá trojice Matějovský, Šesták,
Khaur (tito borci měli výhodu v tom, že do
každého zápasu mohli nastoupit v jiném složení).
Petr Liška
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KAJAKÁŘI NA SLAPECH
Na Slapy jsme vyrazili pouze s družstvem
nejmladších závodníků.
Nejobsazenějším závodem byl závod nejmladších kluků, kde jeli Matouš Jahoda, Jenda Lehner, Kuba Matas a Filip Kůs. Bohužel
na medaili to nestačilo ani na dvoukiláku,
ani na dvoustovce. Nejlepším výsledkem bylo
sedmé místo Jendy a Kuby na deblu na dvoustovce. Naše nejmladší děvčata teprve začínají. Eminka Skrovná bojovala jako lev, ale také
neměla moc šancí oproti starším děvčatům.
Přijela s námi i mladší sestra Filipa Kůse Barborka Kůsová, která si řekla, že by si taky zazávodila, tak jela dvoustovku a získala medaili
jako nejmladší účastnice.
A pak se začaly medaile sypat. Viky Skolková získala dvě bronzové medaile jak na
dvoustovce, tak na dvoukiláku. Filip Jahoda vyjel stříbro a bronz na singlu, Jirka Vávra dvě stříbra ze singlů a Jirka s Filipem byli
společně neporazitelná posádka, a tak vyhráli obě tratě.

VÍTĚZSTVÍ V HLAVNÍ
KATEGORII
TENISOVÉHO TURNAJE
ROTUNDA CUP SI
ODNESL LUBOŠ DOLÁK
TO TJ Spartak Sedlec a SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec spolupořádali již
XI. ročník tenisového turnaje pro neregistrované hráče tenisu Rotunda Cup. V srpnu
proběhly soutěže ve dvouhrách a v následujícím měsíci byly sehrány čtyřhry. V sobotu

Družstvo nejmladších kajakářských závodníků na Slapech.
Škoda, že zbytek týmu se nemohl zúčastnit. Určitě bychom získali cenu pro oddíl tak jako
vloni.
Foto a text: Marek Vávra

lem krásného putovního poháru. Vítězem seniorské soutěže se stal Milan Kraft z Letkova,
kterému ve finálovém zápase vzdoroval domácí hráč Milan Doležel.
Druhá část Rotunda Cupu pokračovala
12. září čtyřhrou za účasti devíti párů. Všichni účastníci strávili velmi příjemný den na
kurtech ve Starém Plzenci a zejména v Sedlci. Finálový zápas byl záležitostí hráčů SK
SPORTteam DOLI Starý Plzenec, vítězství si
odnesli největší favorité turnaje Standa Havlíček – Libor Červený, když Standa získal titul
již třikrát po sobě a celkově počtvrté.
Celkem se letošního ročníku Rotunda
Cup zúčastnilo čtyřicet tenistů, turnaje se
uskutečnily za přispění firem Bohemia Sekt
a Bohemia Chips a byly podporovány Českým svazem rekreačního sportu.

FOTBALOVÝ PODZIM
GARDY SK STARÝ PLZENEC
Garda fotbalistů SK Starý Plzenec sehrála na podzim 2015 tři přátelské zápasy, všechny na našem hřišti. 28.8.2015 se utkala s gar-

VÝSLEDKY
hlavní soutěž
1. Luboš Dolák
2. Jarda Kraft
3. Daniel Mach
3. Martin Váchal
kat. nad 50 let
1. Milan Kraft
2. Milan Doležel
3. Karel Janoušek
3. Jiří Novák
čtyřhra
1. Libor Červený – Standa Havlíček
2. Michal Štrauch – Milan Doležel
3. Aleš Pixa – Karel Grulich
Text a foto: Milan Doležel
dou Horažďovic a zvítězila 6 : 3. V dalším zápase porazila gardu Lub u Klatov 5 : 3. Zatím
poslední zápas sehrála s Černicemi (o pouti)
a prohrála 1 : 5. V říjnu nás ještě čeká tradiční turnaj – Memoriál V. Krásného – v Žákavé, termín není zatím znám.
Petr Liška

Vyhlášení hlavní kategorie, vítěz Luboš Dolák
druhý zleva.
15. srpna se hrála hlavní soutěž bez omezení věku, další den se sešli k svému turnaji senioři nad 50 let. Obou turnajů se zúčastnilo
celkem dvaadvacet hráčů, potěšila nás účast
zejména v seniorské soutěži, jejíž semifinále a finále se vlivem nepříznivého počasí dohrávalo až ve čtvrtek 20. srpna. Oba finálové zápasy byly velice napínavé a vítězové vyhráli nejtěsnějším rozdílem. Zejména v hlavní soutěži jsme viděli kvalitní hru a bylo znát,
že oba hráči mají zkušenosti ze závodního
tenisu. Nakonec byl šťastnější Luboš Dolák
z SK SPORTteam DOLI, který porazil Jardu
Krafta z Letkova, a stal se tak novým držite-

Garda před zápasem se Sokolem Černice.

Foto: archiv
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Závod v hodu oštěpem
pod záštitou

Překlady, tlumočení ČJ-NJ
i NJ-ČJ

Jana Železného
4. října 2015
od 12:30 h

Výuka, doučování,
konverzace, příprava
na zkoušky a maturitu,
individuální přístup

Kategorie:
muži 15-40 let
muži 40-100 let
ženy • děti do 10 let
děti do 15 let

Sportovní areál SK
St. Plzenec,
Startovné: 50 Kč, děti zdarma
hřiště
Občerstvení zajištěno.
kopané
Přijďte zkusit přehodit našeho amatérského
rekordmana a hodit více jak 49.78 m

Nabízíme atraktivní pracovní místa v perspektivní spoleþnosti.

KNOW-HOW & SOLUTIONS
KS-Europe s.r.o. je již více než 40 let partnerem v oblasti marketingové logistiky a zasílání
reklamních tiskovin. Marketingová logistika v pojetí KS-Europe s.r.o. pĜedstavuje dlouholetou
zkušenost v oblasti Ĝízení vrácených zásilek, kompletování zboží, ful¿llmentu a rovnČž služeb
s pĜidanou hodnotou. Zasílání reklamních tiskovin poskytuje individuální návrhy zákaznických
Ĝešení pro oblast Lettershopu, šití katalogĤ a personalizaci zásilek, vþetnČ služeb s pĜidanou
hodnotou pro Vaše propagaþní materiály.
Jsme þlenem koncernu OTTO-GROUP, který s roþním obratem kolem 12 mld. € zamČstnává
pĜes 50.000 pracovníkĤ.

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
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Nepomucká 3, 326 00 Plzeň
IČ: 03228801
Orientační bod:
konečná tramvaje číslo 1, Slovany

Věříme, že si u Nás vyberete
kvalitně a levně

Nikola Fialová, DiS.
oční specialista

tel.: +420 775 682 632
e-mail: NikolaFialova29@seznam.cz
web: www.optika-violet.webnode.cz

Pro provoz ve ŠĢáhlavech hledáme pracovníky na pozici:
Skladník
Vedoucí stroje
Obsluha stroje
SeĜizovaþ

(3 smČnný provoz)
(3 smČnný provoz)
(3 smČnný provoz)
(3 smČnný provoz)
Pondělí • Úterý • Čtvrtek

14 - 18 hodin
Radka Pytlíková, Sedlec 116

Nabízíme:
• práci ve 3 smČnném provozu na hlavní pracovní pomČr nebo brigádu
• ¿remní autobusová doprava ze smČru Nepomuk, Blovice, Spálené PoĜíþí, Radnice
na všechny smČny zajištČna
• pĜíspČvek na stravování
• 5 týdnĤ dovolené
• širokou škálu dalších ¿remních bene¿tĤ
• odborné vzdČlávání
• možnost karierového rĤstu
• nástup možný dle dohody

OPRAVY ODĚVŮ

- zkracování
- zužování
- výměna zipů

ŠITÍ ZÁCLON A ZÁVĚSŮ
ŽEHLENÍ PRÁDLA
Tel.: 604 682 246
Zájemci se mohou hlásit na personálním oddČlení spoleþnosti
KS-Europe, s.r.o.
Komenského 598, ŠĢáhlavy, tel.: 377 862 128
personal@ks-europe.com, www.ks-europe.com

Půjčovna
svatebních
a maturitních
šatů
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INZERCE Z KUPONU

HLEDÁME POSILY DO SVÉHO TÝMU!
PL Z EŇ

EVROPA realitní kancelář Plzeň
hledá posily do svého týmu.
Nabízíme:
zázemí prestižní a stabilní společnosti
zajímavou práci s klienty
výhodné platební podmínky
ﬁremní telefon a služební automobil
vzdělávací program Business Academy Evropa
Požadujeme:
SŠ vzdělání
uživatelskou znalost PC
živnostenský list
řidičský průkaz skupiny B

Přidejte se k týmu úspěšných!
371 008 008 | plzen@rkevropa.cz

■ Prodám letní slunečník (na zahradu). Cena
dohodou (levně). Tel.: 377 538 291 (večer po
20.00 h).
■ Kdo zapůjčí polohovací invalidní vozík?
Prosím, ozvěte se na tel. č.: 730 631 604.
■ Koupím jakoukoli tahací harmoniku - heligonku, chromatiku či akordeon. Tel: 723 126 011.
■ Koupím Škodu Felicii od roku 99 nebo Fábii
i horší stav. Tel: 728 209 526.
■ Prodám přívěsný vozík, platný TP, ložná
plocha 1500 x 1312, nosnost 300 kg, plachta,
2 náhr. kola, výborný stav, garážovaný, STK
do XI/2015. Info v knihovně.
■ Prodám sbírku zvonků, cca 80 ks, cena dohodou. Tel.: 728 576 916.

Výroční jubilejní závěsný
kalendář města Starého
Plzence na rok 2016
vydaný u příležitosti 1040 let
od první písemné zprávy
o Staré Plzni
se současnými
a historickými
fotografiemi zajímavých
míst Starého Plzence
a Sedlce bude v prodeji v K-Centru
a městské knihovně, Smetanova 932
v listopadu 2015 za cenu 100,- Kč/ks.

V nabídce je pouze omezené množství!
Vhodné jako vánoční dárek.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST !!
SÝKORA KOVO s.r.o.
Luční 778, 332 02 Starý Plzenec
přijme:
z důvodu rozšíření výroby
pro pracoviště Starý Plzenec
pracovníka na přípravu výroby jako

obsluhu pásové pily
- znalost výrobních výkresů podmínkou
- samostatnost, flexibilita

lakýrníka
- praxe v oboru
- samostatnost, flexibilita

Informace na tel: 777 88 11 22, 777 759 763
Email: martina.sykorova@centrum.cz
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Zlom a DTP: KIRSCH CZ s.r.o., Skladová 24, Plzeň
Tisk: KIRSCH CZ s.r.o., Skladová 24, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
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Vychází: 1. 10. 2015
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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