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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
slunečních dní ubývá,
poslední květy odkvétají,
na keřích rudě září šípky,
zelené listy mění barvu
do ruda, žluta a hněda,
zkrátka podzim je tady
se všemi krásami i rozmary.

DEN STARÉ PLZNĚ
První říjnovou sobotu se ve Starém Plzenci
konal Den Staré Plzně, který přenesl návštěvníky zpět o více jak tisíc let do historie. Dopoledne začalo připomínkou proslulého staroplzeňského tržiště s farmářským trhem u kostela sv. Jana Křtitele. Odpoledne se odebral historický průvod v čele s knížetem Boleslav II.
na koni doprovázeným rytíři, vozy taženými
koňmi s měšťany, vlajkonoši, bubeníky, tanečnicemi, kejklíři a velkou družinou k opevněnému táboru u řeky Úslavy, kde více jak 1500
návštěvníků bylo svědky zajímavého programu. Divácky nejatraktivnějším bodem
byla komentovaná rekonstrukce skutečné bitvy římského císaře Oty II a českého knížete Boleslava II. pod hradem Plzní v roce 976. Po celou dobu
byla v táboře v provozu také mincovna knížete Jaromíra, kde si každý návštěvník mohl razit vlastní pamětní denáry z cínu. Závěr programu byl věnován všem, kteří mají rádi

Počasí bylo přívětivé i v den, kdy jsme v našem městě pořádali Den Staré Plzně. I to jistě přispělo k velkému úspěchu této akce, kterou navštívilo více než 1500 diváků, mezi
nimiž nechyběli hejtman Plzenského kraje
pan Václav Šlajs, náměstek primátora města Plzně Mgr. Martin Baxa, programový ředitel společnosti Plzeň 2015 Ing. Jiří Sulženko. Za úspěchem této akce je téměř půlroční práce na přípravě, organizaci a shánění finančních prostředků z různých dotací a finančních darů, kdy jsme se s Mgr. Denisou
Brejchovou, předsedkyní komise strategicképohádky. Při souboji rytířů s 3,5 metru vysokým drakem chrlícím oheň a kouř tajili dech
nejen děti, ale i dospělí.
Generálním partnerem celého dne byla
Česká spořitelna, a. s., dále se na akci finančně
podílely Plzeňský kraj, Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 a BOHEMIA SEKT,
s. r. o. Všem donátorům patří velké poděkování. Odpolední program byl v rukou Rytířů
Koruny České, také jim děkujeme. Na zajištění
celé akce se kromě K-Centra, městské knihovny podílely desítky lidí - jednotlivci i organizace, bez jejichž pomoci by akce zdárně neproběhla. Jmenovitě děkujeme Denise Brejchové,
Marcele Bardounové, Janě
Toušové, Haně Stýblové,
plzeneckým hasičům,
pracovníkům oddělení údržby města pod vedením

Na staroplzeneckém náměstí se odehrála scénka k připomenutí postavy
knížete Boleslava II. a jeho vztahu ke Staré Plzni.

Zahájení farmářských trhů vybubnoval biřic za dohledu paní starostky.

ZDARMA

ho rozvoje a prezentace památek snažili využít maximum možností, tak abychom co nejméně zatěžovali rozpočet města. Moje poděkování tedy patří zejména Mgr. Denise Brejchové a všem, kteří se podíleli na organizaci
a bezproblémovém průběhu akce, a to Mgr.
Marcele Bardounové, předsedkyni školské
a kulturní komise a dalším členům této komise Mgr. et Bc. Haně Stýblové, Mgr. Janě
Toušové, dále členům OSHR Jitce Sutnarové,
Josefu Sutnarovi, Evě Vackové, Haně Benešové, tajemníku MěÚ ing. Radku Hrochovi,
Pokračování na straně 2

V opevněném táboře u řeky Úslavy se uskutečnila komentovaná rekonstrukce bitvy římského císaře Oty II. a českého knížete Boleslava II.
Luboše Lence a členům Občanského spolku
Hůrka a Radyně. Zvláštní poděkování patří
také paní starostce Vlastě Dolákové, panu místostarostovi Václavu Vajshajtlovi a tajemníkovi městského úřadu Radku Hrochovi.
Věříme, že v příštím roce oslaví město Starý Plzenec 1040 let od svého vzniku neméně
velkolepou akcí.
redakce RL, Foto: Eva Vlachová

Historický průvod Boleslava II prošel majestátně bývalou Starou Plzní.
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dále Václavu Podroužkovi, staroplzeneckým
hasičům a pracovníkům oddělení údržby
města pod vedením pana Luboše Lence, ve-
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doucí K-Centra Evě Vlachové, Mgr. Mileně
Benediktové a všem ostatním, kteří nám obětavě pomáhali. Poděkovat bych chtěla dále
panu Františku Ulčovi, který celý den natáčel. Již nyní se můžete těšit na další zajímavé akce, které připravujeme pro rok 2016, kdy
naše město bude slavit významná výročí, a to
1040 od první písemné zprávy a 700 let od
narození Karla IV. Z iniciativy kulturní komise je již připraven kalendář 2016 s historickými a současnými fotografiemi našeho města, který je od listopadu k prodeji v K-Centru.
Jsem ráda, že v komisích máme zastoupeny „nováčky-zastupitele“, kteří svůj volný čas
a energii věnují ve prospěch města a již je za
nimi vidět kus práce. Tato iniciativa pak ostře
kontrastuje s kroky některých zastupitelů, též
„nováčků“, kteří svoji „iniciativu“ omezují
jen na kritiku, ale sami ruku k dílu nepřiloží.
Jak jsem již avizovala v zářijových Radyňských listech, připravili jsme pro lepší komunikaci s úřadem aplikaci „hlášení závad“,
která je již spuštěna na webových stránkách
města. Více informací je na http://www.staryplzenec.cz/obcan/titulni-strana/hlaseni-zavad/
A ještě jednu, méně potěšující, informaci. Na
základě rozhodnutí Rady města Plzně, které
naše město nemůže nijak ovlivnit, dochází od

1. 1. 2016, ke změnám v dopravě pro seniory nad 70 let na linkách MHD, tj. linka 51,
32 a N11 Plzeňských městských dopravních
podniků. Již nebude možné, aby se senior
nad 70 let prokazoval pouze občanský průkazem. Je nutné si pořídit Plzeňskou kartu, kterou Vám vyřídí v Plzni na Denisovo nábřeží
čp. 12, tel. 378 037 486, provozní doba pondělí – pátek 7 - 18 h. Pokud již máte Plzeňskou kartu, tak se pro Vás nic nemění, jen stačí na ni nahrát „bezplatný tarif “. Pokud byste si nechtěli pořizovat Plzeňskou kartu, pak
byste museli zaplatit plnohodnotné jízdné.
Závěrem si Vás dovoluji pozvat 11. 11. na svatomartinský lampionový průvod k rotundě
sv. Petra a Pavla, který pořádá rodinné centrum Dráček. Dne 23. 11. se na Vás těší žáci
základní umělecké školy od 18 hodin v Lidovém domě, kde se bude konat muzikál Červená Karkulka. A na první adventní neděli 29. 11. jsme po Vás připravili od 14 hodin vánoční trh u kostela sv. Jana Křtitele a od
18 hodin pak tradiční rozsvícení vánočního
stromu před radnicí s vánočními koledami.
Těším se na setkání s Vámi.
Vlasta Doláková
starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
27. schůze – 2. září 2015
RM
■ vzala na vědomí oznámení Václava Vlacha o pořádání kulturní akce spojené s promítáním celovečerního filmu Adolfa Formana a vystoupení spřízněných hudebních souborů v přísálí Lidového domu ve Starém Plzenci dne 26. 9. 2015 od 17:30 hod do 01:00 h
dne 27. 9. 2015 a žádost o povolení výjimky
pro ukončení této akce po 24:00 h a rozhodla
o vydání správního rozhodnutí o udělení výjimky, podle ustanovení čl. III odst. 1 obecně závazné vyhlášky města č. 1/2015, a to na
základě žádosti Václava Vlacha podané dne
27.8.2015 na kulturní akci spojenou s promítáním celovečerního filmu Adolfa Formana a vystoupení spřízněných hudebních souborů konanou dne 26. 9. 2015 v přísálí Lidového domu ve Starém Plzenci tak, že konec
akce je stanoven do 01:00 h dne 27. 9. 2015;
■ schválila na návrh ředitelky Mateřské školy
ve Starém Plzenci, Vrchlického 853 navýšení kapacity školní jídelny ze stávajícího počtu
strávníků 112 na 140 od 1.9.2015 a zaslání
žádosti na Odbor školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Plzeňského kraje o mimořádný zápis v údajích školy do rejstříku škol
a školských zařízení z důvodu zrušení provozu odloučeného pracoviště v budově Základní školy Starý Plzenec Masarykovo náměstí

54 a rozšíření kapacity o jednu třídu v dokončené přístavbě budovy MŠ ve Starém Plzenci
Vrchlického 853;
■ vzala na vědomí žádost o prodej části pozemku v k. ú. Starý Plzenec na základě dokončení prací na dopravní infrastruktuře
v lokalitě „Pod Hřištěm“ za účelem zlepšení ochrany nemovitostí nacházejících se pod
úrovní sousední komunikace - ulice Andrejšky a uložila provést před rozhodnutím místní šetření za účasti žadatelů, členů stavební
komise a rady města;
■ vzala na vědomí žádost o pronájem části
pozemku v k. ú. Starý Plzenec, za účelem zajištění bezpečnosti občanů při provádění rekonstrukčních prací na střeše domu v jeho
vlastnictví a souhlasila s požadovaným pronájmem na dobu určitou, tj. na dobu provádění rekonstrukčních prací s podmínkou zajištění bezpečnosti chodců a splnění všech
legislativních podmínek, za nájemné ve výši
500 Kč za 30 dnů užívání;
■ vzala na vědomí žádost o souhlas s úpravou povrchu části pozemku v k. ú. Starý Plzenec v Erbenově ulici přiléhající k domu zámkovou dlažbou, za účelem zlepšení přístupu
k nemovitosti a jeho zvelebení a souhlasila
s dočasnou úpravou povrchu části pozemku města za podmínky závazku o neprodleném uvedení pozemku do původního stavu,
bude-li se v budoucnu v této ulici realizovat
stavba chodníku;
■ vzala na vědomí žádost o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení v roce 2015 na
zřízení kanalizační přípojky na základě zveřejněné výzvy k podávání žádostí ve smyslu usnesení ZM č. 03.18/2011 a dle Statutu

Fondu rozvoje bydlení v platném znění (RM
č. 7/2015) a souhlasila s poskytnutím úvěru
žadateli v požadované výši 40.000 Kč;
■ souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
dle stanovených podmínek na pronájem části pozemku v k. ú. Starý Plzenec, za účelem
umístění sezónní zahrádky;
■ vzala na vědomí žádost o prodej pozemků v k. ú. Starý Plzenec, tj. louky mezi řekou
Úslavou a silnicí vedoucí do Koterova, kterou hodlá žadatelka využívat pro pastvu ovcí
a koz a nesouhlasila s prodejem těchto pozemků;
■ souhlasila s výkonem autorského dozoru
v rámci realizace „Centra služeb pro turisty
– předhradí zříceniny hradu Radyně“ společností Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o. Plzeň,
IČ 25229869 dle předložené nabídky;
■ souhlasila se zpracováním stanoviska
k projektovému záměru koupě Restaurace u hradu Radyně Regionální rozvojovou
agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. dle předložené nabídky a s vypracováním znaleckého
posudku - stanovení ceny obvyklé pozemků
p.č. 576/1, 576/2, 576/3, 298/16 a stavby č.p.
538 v k.ú. Starý Plzenec soudním znalcem
Milanem Bláhou dle předložené nabídky;
■ souhlasila se zpracováním projektové dokumentace na opravu místní komunikace v ulici
Kollárova ve Starém Plzenci společností Area
Projekt s.r.o. Praha dle předložené nabídky;
■ souhlasila se zajištěním technického dozoru investora stavby „Starý Plzenec – Prodloužení vodovodu v ulicích Nepomucká, Sládkova, 28. října a Hálkova společností PILSTAV
s.r.o., Plzeň dle přeložené nabídky;
Pokračování na straně 3
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■ souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku „Provozovatel sběrného dvora odpadů Starý Plzenec zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
na služby a se zpracováním výběrového řízení společností Mazeppa s.r.o. Plzeň za částku
22.000 Kč bez DPH;
■ stanovila návrh programu jednání 6. zasedání ZM dne 14. 09. 2015;
■ vzala na vědomí předložené návrhy na
zpracování inženýrsko - geologického průzkum pro posouzení základových poměrů
v místě přístavby ZŠ a MŠ Sedlec a souhlasila se zpracováním inženýrsko - geologického
průzkumu společností Agrogeologie Praha 7
dle přeložené nabídky;
■ vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši 2.091.819 Kč na akci „Centrum
služeb pro turisty – Předhradí hradu Radyně,
Starý Plzenec“ včetně podmínek čerpání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj;
■ souhlasila na žádost ředitele Základní školy Starý Plzenec, s navýšením kapacity školní
družiny školy se stávajícího počtu 110 na 125
žáků pro školní rok 2015/2016;
■ schválila protokol o otevírání obálek, protokol o posouzení a hodnocení nabídek podaných na zakázku malého rozsahu na zpracování „Programu rozvoje města Starý Plzenec“ a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
ve znění přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek
se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Plzeň, jejíž nabídka
byla dle doporučení hodnotící komise ekonomicky nejvýhodnější;
■ vzala na vědomí rozbor hospodaření města
za I.-VII./2015 v předloženém znění a schválila návrh rozpočtového opatření č. 6/2015
zpracovaný vedoucím FM-odboru;
■ schválila smlouvu o poskytování hostingových služeb mezi městem a společností TMAPY spol. s r.o., jejímž předmětem je spuštění a provozování softwarové aplikace „Hlášení závad a nedostatků na majetku města“ ve
znění předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí došlé žádosti o dotaci
subjektů: Asociace pro pomoc handicapovaným dětem, Křimická 756, Vejprnice ve
výši 10.000 Kč a Kvetoucí stromy z.s., Starý
Plzenec ve výši 10.000 Kč, schválila poskytnutí dotace subjektům v upravené výši z důvodu omezeného množství finančních prostředků: Asociace pro pomoc handicapovaným dětem, Křimická 756, Vejprnice ve výši
5.000 Kč a Kvetoucí stromy z.s., Starý Plzenec ve výši 5.000 Kč a souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto osobám v upraveném znění;
■ vzala na vědomí žádost společnosti Berdych plus spol. s r.o., Rokycany, IČ 26373611
o odkup pozemků v lokalitě „průmyslová
zóna při Bezručově ulici“ v katastrálním území Starý Plzenec o celkové výměře 41 711 m2
a pověřila starostku města jednat o podmínkách prodeje zájmových pozemků v uvedené
lokalitě;
■ souhlasila s nákupem nového štěpkovače
pro potřeby městských lesů za předpokladu
získání dotace a se zpracováním žádosti o dotaci a administraci projektu z Programu rozvoje venkova na projekt „Technika a technologie pro lesní hospodářství“ společností
DOMOZA Projekt s.r.o. dle předložené na-

Strana 3
bídky a schválila uzavření příkazní smlouvy
mezi městem a společností DOMOZA Projekt s.r.o. ve znění předloženého návrhu;
28. schůze – 9. září 2015
RM
■ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP s.r.o. na 36. – 40. týden 2015,
přehled pohledávek a Cash Flow s výhledem
na další období;
■ schválila uzavření smlouvy mezi městem
a společností Wavelit s.r.o. Praha 5 v předloženém znění, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace zeleně v okolí kostela Narození Panny
Marie ve Starém Plzenci“;
■ souhlasila se zadáním zpracování dokumentace pro stavební povolení ve stupni realizační projektové dokumentace na investiční akci Chodníky – Starý Plzenec – Sedlec dle
nabídky Jany Přibáňové;
■ jmenovala komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací a jejich částí ve Starém Plzenci a v Sedlci“
ve složení: Ivo Hruška, Mgr. Iveta Bočanová,
Bc. Filip Hrubý, Petr Křížek, Bc. Václav Podroužek a náhradníky: Ing. Stanislav Nesnídal
Ing. Radek Hroch, Ing. Josef Koželuh, Luboš
Lenc, Bc. Václav Vajshajtl;
■ vzala na vědomí informaci stavebního
technika o odcizení a demontáži částí zpomalovacích prahů instalovaných dle schválené projektové dokumentace v ulici Lipová
a dle vyjádření Policie ČR o nemožnosti dočasného demontování těchto prahů v dané
lokalitě z důvodu narušení funkčnosti zóny
a uložila a)zajistit v horní a dolní části ulice Lipová doplnění chybějících částí prahů
a ve střední části této komunikace nahradit
stávající zbytek prahů novými mohutnějšími
zpomalovacími prahy navrhovaného typu za
účelem zajištění maximálního snížení rychlosti projíždějících vozidel b) zjistit možnosti a výši nákladů na stavební vybudování zpomalovacího retarderu v ulici Lipová, případně zvýšení celého křižovatkového napojení
s ulicí Na Klínu;
■ vzala na vědomí informaci místostarosty
o nevyhovujícím technickém stavu zařízení
skateparku ve Dvořákově ulici ve Starém Plzenci a rozpis materiálu potřebného na opravu povrchu jednotlivých prvků zpracovaný
Romanem Lindauerem a souhlasila s pořízením materiálu dle předloženého rozpisu na
náklady města a se zajištěním nezbytné opravy, kterou podle návrhu provedou svépomocí
sami uživatelé skateparku;
■ souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Kanalizace Luční ulice – Starý Plzenec SO1b“;
■ souhlasila na žádost ředitelky Mateřské
školy Starý Plzenec s přijetím finančních
darů poskytovaných škole společností SERW,
spol. s r.o. ve výši 3.000 Kč a Ing. Romanem
Pavezy ve výši 3 000 Kč;
■ souhlasila se zpracováním dokumentace
pro územní rozhodnutí a dokumentace pro
stavební povolení na vybudování chodníku
na pozemcích města parc. č. 1411/20,1411/58
a 1411/59 v k.ú. Starý Plzenec ve Smetanově ulici v úseku mezi místními komunikace-

mi Rašínova a Mánesova v délce cca 70 metrů
dle předložené nabídky Bc. Jana Touše;
■ souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení části ploché střechy budovy radnice Masarykovo náměstí 121, Starý Plzenec“;
■ vzala na vědomí informaci o ukončení
3 měsíčního bezplatného střežení vybraných
objektů v majetku města Bezpečnostním centrem JABLOTRON a souhlasila s užíváním
služby ke střežení vybraných objektů v majetku města dle předložené cenové nabídky
společnosti JABLOTRON SECURITY a.s.
dle varianty d);
■ schválila uzavření smlouvy s Plzeňským
krajem č. 192/OHE/2015 o poskytnutí účelové dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje
ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu „DEN
STARÉ PLZNĚ“;
■ schválila dodatek č. 1 k mandátní smlouvě s názvem projektu „Nastavení provozní smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě Starý Plzenec dle
podmínek OPŽP“ uzavřené dne 16. 4. 2010
se společností Allowance s.r.o. v předloženém znění;
29. schůze – 15. září 2015
RM
■ Schválila protokol o otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu: „Oprava povrchů místních
komunikací a jejich částí ve Starém Plzenci
a Sedlci“ a souhlasila na doporučení hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění přílohy č. 4 zveřejněné výzvy k podání nabídky s vybraným
uchazečem ROBSTAV stavby k.s. Praha 6, IČ
27430774, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku při dodržení všech zadávacích podmínek;
■ souhlasila s mimořádným zpřístupněním
hradu Radyně 18. 09. 2015 v době od 11:30 h
do 15:30 h pro workshop vedoucích pracovníků v rámci kulturní akce firmy Duvenbeck
Logistik s.r.o. Volduchy za podmínky dodržení platného návštěvního řádu a úhrady
vstupného ve výši 200,- Kč/osobu a uložila
zařadit navýšení výdajů K-Centra, městské
knihovny o částku z vybraného vstupného na
hrad Radyně ze dne 18.09.2015 do nejbližšího rozpočtového opatření;
30. schůze – 23. září 2015
RM
■ schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace v rámci dotačního titulu „Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2015“ ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Sanace zdiva prostoru šaten
v prvním podzemním podlaží Základní školy ve Starém Plzenci“;
■ schválila Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2015/2016 ve
znění předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí zápis školské a kulturní komise ze dne 31. 8. 2015 a návrh kulturního kalendáře na rok 2016 a souhlasila s nákupem
osvětlení stánků na vánoční trhy dle předloženého návrhu školské a kulturní komise
Pokračování na straně 4
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Pokračování ze strany 3
a se zajištěním uzavírky Masarykova náměstí v době konání rozsvícení vánočního stromku
dne 29. 11. 2015 za podmínek jako v roce 2014;
■ vzala na vědomí neuspokojivý hospodářský výsledek společnosti PRONAP s. r. o za
měsíc srpen 2015 včetně porovnávacích tabulek roku 2014, informaci místostarosty
o současném stavu přípravy a průběhu zakázkového krytí a připravovaném jednání
s vedením společnosti k vývoji ekonomické
situace v dalším období, které se uskuteční
v měsíci říjnu 2015;
■ schválila uzavření smlouvy o sponzorské
spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. v předloženém znění, jejíž předmětem je akce s názvem Den Staré Plzně, která se koná ve Starém Plzenci dne 03.10.2015;
■ souhlasila v souvislosti se změnou názvu
společnosti GA Energo technik s. r. o. na
OMEXON GA Energo s. r. o., která zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a. s. při uzavírání smluv, s úpravou smlouvy schválené
v předloženém znění usnesením RM v tomto smyslu;
■ schválila uzavření třístranné smlouvy
o zřízení věcného břemene na pozemku města v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností RWE GasNet, s. r. o. a investorem stavby v předloženém znění;
■ schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města v k. ú. Starý Plzenec se
společností ČEZ Distribuce, a. s. v předloženém znění,
■ uložila ve smyslu usnesení ZM a dle Statutu Fondu rozvoje bydlení v platném zně-

ní zveřejnit výzvu k podávání žádostí o úvěr
na zřízení kanalizační přípojky s termínem
do 31.12.2015 a předložit ZM k rozhodnutí uvolnění omezení v poskytování úvěrů na
všechny tituly s účinností od 01.01.2016;
■ vzala na vědomí oznámení o pojistném
plnění poškozeným u 2 pojistných událostí, při kterých došlo činností zaměstnance
města při sekání městské zeleně k poškození skel u osobních vozidel odlétnutím kamene a schválila prominutí úhrady spoluúčastí v souhrnné výši 2.000,- Kč za škodu, která byla způsobena neúmyslně při plnění pracovních povinností;
■ vzala na vědomí žádosti o souhlas s úpravou části pozemku přiléhajícího k domu na
Malostranském náměstí ve Starém Plzenci zámkovou dlažbou dle předložené situace,
souhlasila s dočasnou úpravou povrchu části
pozemku města za podmínky závazku o neprodleném uvedení pozemku do původního stavu, bude-li se v budoucnu v této lokalitě realizovat stavba komunikace a chodníku
a uložila uzavřít se žadateli příslušnou dohodu v tomto smyslu;
■ vzala na vědomí cenové nabídky na zhotovení elektroinstalace v bývalých kancelářích,
které budou dále využívány jako byt a výměnu rozvaděče včetně rozfázování a přepojení
bytů v budově DPS Havlíčkova 194 ve Starém
Plzenci a souhlasila s provedením prací dle
cenových nabídek Michala Metličky Elektroinstalace, klimatizace, chlazení Starý Plzenec;
■ souhlasila s prodloužením a uzavřením nájemních smluv na dobu určitou, od 1.10.2015
do 30.9.2016, na byt na adrese Sedlec 99 a na
byt na adrese Svatopluka Čecha 1143;
■ souhlasila s výkonem Technického dozoru

investora při realizaci akce „Oprava místních
komunikací a jejich částí ve Starém Plzenci
a Sedlci“ dle předložené nabídky společnosti Pilstav s.r.o. Plzeň;
■ souhlasila na žádost odboru ŽP s provedením bezpečnostních a zdravotních opatření
v dubové jednostranné aleji v Sedlci Na Vršku dle nabídky společnosti Ekoles Hajšman
Karel, spol. s.r.o. Blovice a s vyřezáním náletových dřevin a křovin na pozemcích města
o rozloze cca 1 000 m2 v k. ú. Starý Plzenec
v rámci péče o významný krajinný prvek Ostrá Hůrka a zachování funkčnosti tohoto krajinného prvku dle předložené nabídky Občanského sdružení Ametyst Nebílovy;
■ vzala na vědomí zprávu o revizi plynového spotřebiče umístěného v bytě na adrese Žižkova 50 a souhlasila s provedením výměny plynového spotřebiče (kotle) a s vystavením objednávky p. Liboru Honomichlovi
IČ: 01377167 dle jím předložené ekonomicky příznivější varianty č. 2 v cenové nabídce
ze dne 23. 9. 2015;
■ schválila protokoly o otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Pořízení dvou pětimístných
osobních automobilů“ pro potřeby města
a souhlasila na doporučení hodnotící komise, s uzavřením Kupní smlouvy ve znění přílohy č. 4 zveřejněné výzvy k podání nabídky
s vybraným uchazečem Autoservis Nedvěd
s.r.o. Plzeň;
■ schválila přijetí účelové neinvestiční dotace
na výdaje jednotek dobrovolných hasičů Starý Plzenec z dotačního programu Plzeňského
kraje „Podpora jednotek dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015“ ve výši
1.502 Kč;

INFORMACE
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

■ vzalo na vědomí Rozhodnutí o zrušení za-

■ souhlasilo s koupí pozemků v souvislosti s realizací stavby „III/180 26 Průtah Starý
Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce” parc.
č. 335/99, parc. č. 2112/6 a parc. č. 2112/7
v k. ú. Starý Plzenec od společnosti České
dráhy, a. s., za celkovou kupní cenu 35.000 Kč
stanovenou znaleckým posudkem včetně
ostatních nákladů souvisejících s prodejem;

6. zasedání – 14. září 2015
Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozího zasedání;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-7/2015 Města Starý Plzenec;
schválilo rozpočtové opatření č. 6/2015
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2015 k navýšení celkových příjmů o 4.237.372,80 Kč a k navýšení
celkových výdajů o 1.460.860,83 Kč a ke změně financování ve výši -2.776.511,97 Kč;
■ vzalo na vědomí usnesení finančního výboru č. 5/2014 - 2018 ze dne 04.09.2015;
■ schválilo uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy
o úvěru č. 2798/05/LCD ze dne 27.09.2005
s Českou spořitelnou, a. s.;
■ vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
o stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí;
■ schválilo vydání dodatku č. 7 ke zřizovací
listině příspěvkové organizace Mateřská škola Starý Plzenec v předloženém znění;
■ schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
úvěru 40.000 Kč z Fondu rozvoje bydlení za
účelem zřízení kanalizační přípojky;

dávacího řízení zadávaného dle zákona č.
139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, v platném znění a dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Starý Plzenec“, vyhlášeného ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem 404819 v předloženém znění;
■ vzalo 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;
■ souhlasilo s koupí pozemků parc. č. 1185/3
a parc. č. 1187/11 v k. ú. Starý Plzenec od společnosti Jehličnan CZ, s.r.o. za celkovou kupní cenu pozemků 23.978 Kč pouze za podmínky výmazu omezení vlastnického práva;
■ nesouhlasilo s prodejem pozemku parc.
č. 462/13 v k. ú. Starý Plzenec z důvodu zachování uceleného vlastnictví celé lokality,
o jejímž budoucím využití nebylo dosud rozhodnuto;
■ souhlasilo s bezúplatným nabytím nemovitosti určené pro rodinnou rekreaci postavenou zčásti na pozemku města a zčásti na pozemku jiného vlastníka v k.ú. Starý Plzenec;

Reakce na článek Jana Martínka
s názvem „Dobré zprávy“ zveřejněného
v Radyňských listech 10/2015

OPRAVDU DOBRÉ ZPRÁVY?
V říjnových Radyňských listech byl uveřejněn článek DOBRÉ ZPRÁVY, kde se uvádí, že
„dobrou zprávou nepochybně je, že v Plzenci s ukončením nájmu „Žluťáku“ neskončila
prodejna potravin, ale obchod se jen o kousek
přesunul.“ Je to skutečně dobrá zpráva, je toto
řešení adekvátní náhradou za zavřený „Žluťák“? Další uváděnou dobrou zprávou je i to,
že zájemce o výstavbu obchodního střediska na místě „Žlutáku“, pravděpodobně změnil svůj postoj k architektonickému řešení zamýšlené stavby. Je to skutečně dobrá zpráva
a zájemce bude chtít čekat s realizací další cca
3 roky? A poslední uváděnou dobrou zprávou
je nakonec i to, že se referendum bude konat
až s krajskými volbami …a bude možné rozhodovat s chladnou hlavou..“. Je to skutečně
dobrá zpráva a bude ještě za rok referendum
vůbec aktuální?
Jaroslav Novák
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Reakce na článek Jana Ereta s názvem
„Město jako služba a zdvojnásobení daně
z nemovitosti“ zveřejněného v Radyňských
listech 10/2015

PANE ERETE, VY MNE ....,
neustále překvapujete, kam až jste se svým
populismem a hlásáním obecných klišé ochoten zajít. Myslel jsem, že vrcholem bylo mediální, ničím nepodložené obviňování ve věci našeho nákupního střediska. Spolu s Vašimi kamarády panem Kotorou a panem Šimánou se Vám
podařilo zhatit pouhý záměr projednat možné řešení a výsledkem je zavřený krám.
Překonal jste to ale svým říjnovým článkem
v RL, kde úspěšně "melete páté přes deváté"
a žonglujete fakty. Před rokem jsem si myslel, že
dotacím opravdu rozumíte. Po Vašem emailovém dopisování s paní starostkou před 3 měsíci
jsem znejistěl (kvůli Vaší neodbornosti) a nyní
už s jistotou vím, že jste úplně naivní. Kritizovat získání multifunkčního vozidla v hodnotě
1,8mil, kde byla 10% spoluúčast města a náklad na její zpracování 20.570 Kč + provize (při
úspěšném získání) 79.061 Kč - může s odpuštěním pouze nepřemýšlivý člověk. Já to naopak
beru jako dobrou práci úřadu. K Vaší další kritice: v minulém období se zrevidovalo celé veřejné osvětlení a nyní instalujeme pouze led-žárovky. Výdaje na činnost místní správy (platy
úředníků) se nemění od roku 2010 a s nárůstem
práce se zvyšuje produktivita úřadu. Úspěšně se
šetří od roku 2011 a nepotřebné činnosti byly
osekány. Přál bych Vám moje několikahodinové diskuze s paní Rybářovou, panem Coufalem
nebo panem Kuglerem. Vy úplně bez znalosti problematiky ušetříte prý 10% nákladů. Jak?
Propouštěním nebo vezmete peníze našim školám, údržbě nebo uberete kontejnery ve městě
či linky autobusů?? Tvrdím, že v rozpočtu nenajdete zbytečně vynaložených 100.000 Kč, ale
rád se nechám od Vás překvapit.
Vrcholem Vaší nabubřelosti je ale věta:
"Chápu, že je snazší a bez práce pouze zvednout
ruku....", kterou se pasujete na jediného pracovitého zastupitele. Já naopak vidím zastupite-

STARÝ PLZENEC
ÚVAHA O OBCHODĚ
V CENTRU MĚSTA
Ač se starám převážně o památky, nemohu se vyhnout urbanistické problematice fungování měst a vesnic. Mezi to patří i obsluha
obcí obchodními jednotkami. Myslím, že by
v každém městě a tedy i ve Starém Plzenci, měl
být zajištěn odpovídající sortiment potřebného zboží i pestrá úroveň obchodních zařízení.
To znamená, měly by být k dispozici jak malé
obchůdky pro zrychlený nákup, tak i středně velké prodejny potravin. Ta by zde asi stačila jediná s dobrou docházkovou vzdáleností
a možností parkování. Problém takového zajištění se otevřel po zániku prodejny v tzv. Žlutém domě, kterou nahradil malý obchod v poloze již trochu mimo ohnisko docházky. Pokud nechceme rezignovat na zajištění širšího
sortimentu zboží a nahánět vlastní obyvatele
do hypermarketů na kraji Plzně, je nutné zajistit obchodní jednotku střední velikosti i pro
Starý Plzenec.
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le v komisích, výborech či spolcích. Paní Burešovou (projektování, architektonické dozory),
pan Nesnídal (výběrové řízení, dozory), paní
Zikmundová (docházky za staršími spoluobčany či sociálně slabšími), pan Kopřiva (Pronap, kontrola), slečna Lencová (vedení skautů,
včetně oprav budovy), paní Sobotová (územní plán), paní Bardounová (školská komise),
pan Ouhrabka (Pronap, kontrola), paní Císařová (školská komise), paní Brejchová (památky nebo náročná organizace úspěšného Dne
Staré Plzně 3.10.), pan Meduna (Pronap, Sedlec, dozor komunikací). Vy naopak na finanční výbor skoro nechodíte a všechny Vámi slibované změny jste se nikdy ani nepokusil projednat. Vámi slibovaná úspora 10% z rozpočtu
111mil. je líbivá, ale zcela nereálná. Máme reálný rozpočet pouze kolem 80mil, kde jsou vázané (mandatorní)výdaje kolem 65mil. Což by
jste zjistil, když by jste alespoň jednou jedinkrát
přišel za úředníky nebo se s rozpočtem pořádně seznámil. Nemám rád Vaše prázdné tlachá-

ní a slibování. Daň z nemovitosti mají nyní vyšší v Černicích a stejnou ve Šťáhlavech. Dopadá
na chataře, lidi s trvalým pobytem jinde, podniky i nás, kteří mají to štěstí a mají nemovitosti.
Netýká se sociálně slabších, mladých lidí v pronájmech atd. Díky tomuto příjmu opravíme
komunikace k našim nemovitostem, což jedině zvýší jejich cenu. Pochopili to ve Šťáhlavech
a jinde. Vy naopak populisticky slibujete šetření, když se o něj již rok můžete snažit a konkrétně upozorňovat na nedostatky, či předkládat návrhy. To ale vyžaduje pracovat a ne
jen nekonečně mluvit do prázdna.
Jsem otevřený a přímý. Tuto odpověď jsem
Vám poslal již 2.10. a věřil jsem v nějakou Vaší
reakci – odpovědi na otázky, náměty na úspory či návštěvu úředníků na úřadě. Bohužel opět
nic. Dobře hospodařící město občané opravdu poznají. Proto také loni znovu volili úspěšné a pracovité vedení města - paní Dolákovou
a pana Vajshajtla.
Ing. Pavel Hrouda

UPOZORNĚNÍ MĚÚ
NA NOVÝ POSTUP
VYMÁHÁNÍ DLUHŮ NA
MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

V praxi to znamená, že dlužníci již neobdrží poštou do schránky žádný platební výměr
v „obálce s modrým pruhem“, jak byli zvyklí.
Hromadný předpisný seznam bude k nahlédnutí u správce poplatku na obecním úřadě; při
nahlédnuté budou poplatníkovi zpřístupněny pouze jeho údaje týkající se jemu stanovenému poplatku. Proti takto stanovenému poplatku mohou poplatníci uvedení v HPS podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před doručením (pozn.: den doručení = 30. den od vyvěšení).
Vytvoření HPS je posledním krokem před
exekučním vymáháním.
Apelujeme na všechny, kteří mají nedoplatky na poplatku za odpad a ze psů, aby nejpozději v době, kdy bude HPS k nahlédnutí,
své nedoplatky uhradili, a vyhnuli se tak exekučnímu vymáhání, kdy je poplatek navýšen
o exekuční náklady!!!

Městský úřad upozorňuje všechny občany,
kteří dosud neuhradili místní poplatek za odpady (celý název: „místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů“) a místní poplatek ze psů, že v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád,
již městský úřad nebude tyto místní poplatky
vyměřovat platebním výměrem, ale hromadným předpisným seznamem (HPS). HPS se
nedoručuje každému poplatníkovi zvlášť doporučeně s dodejkou, jak byly dříve platební
výměry doručovány, ale bude doručen tzv. veřejnou vyhláškou, tj. vyvěšením na úřední desce po dobu 30 dnů a po uplynutí této doby se
30. den od zveřejnění považuje za doručený.
Problémy k řešení jsou dva. Jak jednoduše a bez zbytečného obtěžování dojet k obchodu autem a za druhé, jak překonat odpor řetězců, které nejčastěji takový obchod provozují, k tvarování objektu jinak, než jako jednoduché krychle, periferijního výrazu. Vytypované
místo nad radnicí před železničními závorami
patří k těm místům vhodnějším, nikoliv jedinému. Je dosažitelné jak ze středu města, tak
z vilových čtvrtí za závorami a i pro cestující,
kteří se vrací domů vlakem. Dá se říci, že je to
místo totožné, jako umístění obchodu ve Žlutém domě. A také se dá předpokládat, že úroveň dopravy bude zřejmě stejná. Množství zájemců o tento obchod nestoupne oproti původnímu stavu.
Jistě svízelnější je vzhled obchodu a jeho začlenění do přirozené struktury města. Lze konstatovat, že právě tato struktura středu města je
značně poničena, ať zde nad radnicí, tak podél
Smetanovy ulice. Výsledkem je vcelku nevábný
a jakoby děravý vzhled centrální části. Takový
obchodní objekt by mohl přispět k opětné zástavbě, pravda, nikoliv v podobě, jakou řetězce
nabízejí. Muselo by se jednat o stavbu integro-

Za MěÚ Starý Plzenec
Mgr. Iveta Bočanová
vanou s jinými aktivitami, aby se vytvořila uliční fronta, aby stavba měla alespoň dvě podlaží
s fasádou, která by ji přiblížila okolní zástavbě.
Zdá se, že se to podařilo v Dobřanech, kde takový obchod byl vloni postaven. Dobré příklady lze vidět v Litomyšli, ve městě dobré současné architektuře zaslíbeném.
Mohlo by se zdát, že vybouraná místa ve
městech se dají lehce zacelit. Jak lze vidět i Plzenci, není to ale pravda, jde obvykle o cestu zdlouhavou, protože se střetávají potřeby a možnosti protichůdných hodnot. Jde to
ztěžka i ve městech, které mají velký ekonomický potenciál, například v Plzni, kde dosud
jsou nezastavěné proluky přímo v historickém
jádru, tedy na místech více, než atraktivních.
Myslím, že by se aktivity, které mohou taková místa oživit, měly spíše vítat, než se uzavírat
do stanoviska, že vše bude určitě jen špatné.
Je dobré vyjednávat a hledat cesty, nenechat si
vnutit první nápad s cílem aby centrum města Starý Plzenec bylo atraktivní pro jeho obyvatele a co nejvíc potřeb bylo nasyceno z vlastních zdrojů. Aby bylo domovem.
Říjen 2015
Ing. arch. Jan Soukup
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KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci

KALENDÁŘ
LISTOPAD 2015
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
08:00-12.00 13:00-17:00 h
St
08:00-12:00 13:00-18:00 h
Út, Čt 08:00-12:00 13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00 13:00-17:00 h
St
09:00-12:00 13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00 13:00-14:00 h
Pá
zavřeno

Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Výstava potrvá do 19. listopadu 2015.
www.staryplzenec.cz
3. listopadu 2015
Jan Kanyza – Druhý poločas
Místo: BOHEMIA SEKT Centrum,
Smetanova 220
Čas: 18:00 h
Výstava potrvá do 3. prosince 2015.
www.bohemiasekt.cz
11. listopadu 2015
Lampionový průvod k rotundě
sv. Petra a Pavla
Místo: sraz u Lidového domu
Čas: 17:00 h – 18:00 h
Pořadatel: RC Dráček a OSHR
www.rcdracek.cz
18. listopadu 2015
Koncert žáků ZUŠ
Místo: sálek ZUŠ, Raisova 2
Čas: 16:30 h
www.zusstaryplzenec.cz

Hrad Radyně - uzavřen
Rotunda sv. Petra a Pavla -uzavřena
Nepál – kolem Annapuren
výstava cestopisných fotografií
Ladislava Mansfelda

21. listopadu 2015
Lucie Revival
Místo: Music club, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h

23. listopadu 2015
Červená Karkulka - muzikál
účinkují žáci ZUŠ St. Plzenec
Místo: Lidový dům St. Plzenec, Raisova 2
Čas: 18:00 h
www.zusstaryplzenec.cz
24. listopadu 2015
Maxim Averkiev – klavírní recitál
I. abonentní koncert 31. sezóny
Kruhu přátel hudby
Koncert se uskuteční za podpory
Nadace Český hudební fond.
V programu zazní skladby:
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského, B. Martinů a F. Liszta.
Místo: obřadní síň radnice,
Masarykovo nám. 121
Čas: 18:00 h
Jednotlivé vstupné: plné 150 Kč,
snížené 50 Kč (prodej vstupenek na
místě před koncertem).
Cena jedné abonentky je 600 Kč.
Prodej abonentních vstupenek
v K-Centru, Smetanova 932
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
25. listopadu 2015
Jaroslava Štětka - dřevořezby
Marie Janečková – obrazy
-vernisáž výstavy

Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 14. ledna 2016.
www.staryplzenec.cz
29. listopadu 2015
Adventní trh
Místo: Masarykovo náměstí St. Plzenec
Čas: 14:00 h – 18:00 h
www.staryplzenec.cz
29. listopadu 2015
Rozsvícení vánočního stromu
Místo: Masarykovo náměstí St. Plzenec
Čas: 17:00 h
www.staryplzenec.cz
Hasičské muzeum v Sedlci
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel.
domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil,
tel.: 606 608 187
Kulturní akce připravované
na začátek prosince 2015
5. prosince 2015
Mikulášská zábava
k tanci a poslechu hraje skupina SIFON
Místo: Music club, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
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Město Starý Plzenec
K – Centrum, městská knihovna
Vás zvou na výstavu

Jaroslav
Štětka
– dřevořezby
Marie
Janečková
– obrazy
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, Starý Plzenec
Vernisáž výstavy se uskuteční 25. 11. 2015 v 17:00 h.
Otevřeno:

Po
St
Út, Čt
Pá

08:00 – 12:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00
08:00 - 12:00

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

Výstava potrvá do 14. 01. 2016.

Město Starý Plzenec a K-Centrum, městská knihovna
pořádá

v neděli 29. listopadu 2015
na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci

Adventní trh
od 14:00 do 18:00 hodin

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
od 17:00 hodin
V programu zazní vánoční písně a koledy v podání
dětského pěveckého sboru ZUŠ Starý Plzenec.

Strana 8

Radyňské listy - listopad 2015

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 23. listopadu
je tomu 15 let, co
od nás odešel pan
Otakar Vykouk.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka
a dcera s rodinou.

Inzerujte v měsíčním zpravodaji

Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz

NAŠE ŠKOLY
MŠ SEDLEC

Foto: Petra Koňaříková

Výtvarný projekt v MŠ Sedlec
Loňského školního roku se naše mateřská
škola zúčastnila projektu „Hajánek a Ospalka“. Hlavním cílem této akce byla tvořivá
spolupráce dětí na základě společného seznámení s tématem knihy Hajánek a Ospalka.
Základem výtvarně vzdělávacího projektu
s knihou byla společná četba „knihy pro nespavce“, na jejíž téma děti malovaly obrázky.
Vyvrcholením projektu Hajánek a Ospalka bylo tiskání triček, které se uskutečnilo
v naší mateřské škole 21. září 2015. Odměnou pro děti bylo vlastnoručně natištěné tričko. A nejen to. Děti si mohly vybrat motiv
potisku. Jelikož jsme třídy berušek a včelek,
volba obrázku byla jasná. Děti nejdříve nakreslily obrázek berušky a včelky. Z nakresle-

PODZIMNÍ PROCHÁZKA
Všude kolem padá listí, příroda se zabarvuje a připravuje na zimu. Vyrábíme koláže,
obrázky, navlékáme korále z jeřabin a šípků,
hrajeme si s listy, sbíráme přírodniny a ukazujeme si v knížkách
houby. Podzim je
prostě krásné roční
období. A tak jsme
se vydali na procházku do lesa, cestou dalekou a větrnou, až k samotnému stromu "Frňákovníku". Děti cestou sbíraly spoustu
krásných listů, větviček, šišek, kamínků, kaštanů i žaludů,
ze kterých si pozdě-

ných obrázků samy vybraly nejhezčí berušku
a včelku, kterou jsme později tiskly na trička.
Děti si zahrály na tiskaře. Každé dítě si
samo tričko připravilo a potisklo. Práce spo-

čívala v urovnání trička, nabarvení tiskátka
a samotného otisku. Děti byly ze samostatné a nevšední práce velmi zaujaté, nadšené
a zručné.
Ivana Michálková

ji vyrobíme ve třídě svého společného skřítka Podzimníčka. A aby nebyl Podzimníček
v naší školce jediný, vyrábí mu naše šikovné
děti s rodiči barevné kamarády, kteří zdobí
naši zahradu a chodby.
Eva Nováková

MŠ STARÝ PLZENEC

Foto: archiv MŠ

Brekeke
Dne 22. 9. k nám do 2. třídy MŠ zavítala
vzácná návštěva. Byli to žáci 3. B, Mach a Šebestová. Hezky si s námi pohráli a přinesli
nám dárek – utržené sluchátko. Můžeme si ho
nechat a zažívat s ním neuvěřitelné věci. A tak
jsme ho hned 25. 9. vyzkoušeli a dostali jsme
se do pohádky o Víle ,,Úslavě“. Víla Úslava, která žije v naší řece, nás přivítala ve své vodní říši
i s vodníkem ,,Brekeke“. Museli jsme splnit deset úkolů a pak nás čekala sladká odměna přímo z mušle. Protože ale naše děti byly hrozně
šikovné, dostaly ještě jeden dárek – kamaráda,
vlastně dva. Dvě krásné červené akvarijní rybičky, které jsme si odnesli do školky a o které
se teď s radostí staráme. Děkujeme víle Úslavě a Machovi a Šebestové za krásné babí léto
v naší mateřské škole.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová
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ŘÍJEN V ZŠ SEDLEC
Začátek října patřil v naší škole dopravní výchově. Žáci 3., 4. a 5. ročníku navštívili dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Blovice.
Než děti nasedly na kolo, prošly si teoretickou přípravou, která se konala ve třídě. Pak
získané vědomosti uplatnily při praktických
jízdách na kole, kde je čekala světelná signalizace, dopravní značky, přechod pro chodce
a dokonce i kruhový objezd.
Hlavní akcí měsíce října byla návštěva
ZOO Plzeň. Počasí bylo sice chladné, ale nepršelo. Nejvíce děti zaujali plazi. Byli jsme svědky toho, jak tučňáci útočili na holuby, kteří
jim létali na krmení. Nosorožci se zase vzorně koupali. Lev se před námi promenádoval ve
svém výběhu (naštěstí za silným sklem) a při
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našem odchodu ze ZOO vyběhl ven a hlasitě řval. Asi na rozloučenou. Medvědi také ještě
nespali, ale byla už na nich vidět velká únava.

Děti si kromě zážitků a nových poznatků odvezly domů i drobné suvenýry.
Helena Malá

Děti ze sedlecké základní školy navštívily ZOO Plzeň.

Foto: Emanuela Vávrová

SKAUT
HON S ČARODĚJNICÍ
Každý z nás zná pohádky a příběhy o zlých
čarodějnicích, které loví na košťatech malé děti
a pro své hříchy bývají upalovány na hrani-

uličky, jež byla domovem pana Hlavičky. Najít však samotného kouzelníka nebylo lehké,
neboť byl v přestrojení a odmítal se odhalit ze
strachu, že by se prozradil veřejnosti. Hledali
jsme tedy všude možně, až to skončilo men-

lečenské místnosti, ani v kuchyni, koupelně či
spací místnosti, a tak zbyl jedině sklep. Tam
jsme nalezli plný pytel sladkostí v domnění,
že jde o Hedvičin ztracený poklad, avšak čarodějnice ve svém telefonátu namítla, že toto
je pouze její past na myši, ale že si to můžeme
nechat, pokud to my lidé jíme, a už si i vzpomněla, že ten poklad je hromada staré suti,
ze které chce se svým budoucím manželem
postavit svatební přístavek k domu. Pomohli
jsme tedy vše vynosit ze sklepa ven před klubovnu a nakonec nás čekala ona sladká odměna. Naše dobrodružství skončilo zpáteční
cestou vlakem do Starého Plzence, a ptáte se,
jestli bylo skutečné? To si pište!
Lukáš Trykar

PO LETECH
VE SLUNEČNÍM ÚDOLÍ
Skautské ráno ve Slunečním údolí
cích. Existuje však i hrstka těch hodných a přátelských čarodějnic a my jsme se o tomto víkendu s jednou setkali a dokonce jí i pomohli...
Ubytovaní jsme byli v nově zrekonstruované a především krásné skautské klubovně, co by kamenem dohodil od hřbitova sv.
Jiří u soutoku Úslavy a Berounky. Měli jsme
na naše říjnové dobrodružství sice jen sobotu a neděli (17. a 18.), ale i tak stálo za to. Kolem oběda jsme do našeho útočiště dorazili
a hned tam na nás čekal vzkaz od čarodějnice Hedviky - tak se totiž jmenovala - ve kterém nám sdělila obavy ze ztráty svého pokladu a prosila nás o jeho nalezení. Pro začátek
nám poradila kontaktování pana kouzelníka
Hlavičky, který prý zná kouzlo na odhalení
onoho pokladu a jehož najdeme v nejmenší
uličce Plzně, někde v centru. Po dopra-vení
autobusem na náměstí jsme započali s procházkou po podzimních trzích a poté jsme se
vydali do informačního centra, odkud jsme
podle darované mapy dorazili až do Malé

Foto: Jaroslava Lencová
ším konfliktem s kolegyní Kudrnatou, která
byla v přestrojení za lampu a moc se jí nelíbilo, že jsme ji prozradili. Nakonec se nám
ale podařilo dotyčného Hlavičku najít a získat od něj seznam ingrediencí pro nalezení
pokladu. Pro inspiraci jsme ještě navštívili tamější muzeum strašidel, včetně zhlédnutí čarodějného divadla. Dvě z uvedených ingrediencí jsme získali ještě ten den, a to kouzelnou
hůlku, již si každý nabarvil podle své nálady
a k tomu upletenou pavučinku. Večer jsme se
někteří dívali na pěknou a vtipnou kou-zelnou pohádku a pak šli všichni na kutě. Druhý
den nás čekalo spoustu práce, neboť jsme se
museli ještě naučit magickou formuli a najít
list ze zlatého stromu. Po dosažení toho všeho jsme provedli rituál pro vyvolání kouzla
odhalení a vyšel nám z toho vzkaz, hlásající:
Pod svícnem je největší tma. Z toho jsme vyvodili, že máme hledat na místě, kde bychom
normálně nehledali, což byla podle většiny
sama klubovna. Poklad ale nebyl ani ve spo-

Těžko bychom dopočítávali kolik dní, měsíců a let náš oddíl nevyužíval zázemí Otýsova lomu ve Starém Plzenci, námi zvaného
Sluneční údolí. Přitom byly doby, kdy zde
skauti trávili vět-šinu družinových schůzek,
zažívali mnohá dobrodružství, kdysi zde postavili dnes již zaniklý srub nebo na nejvyšším vrcholku skály žlutě vyobrazili junáckou
lilii. To všechno vzal čas...
Pomyslný prach těchto vzpomínek jsme
s dětmi oprášily jednoho zářijového víkendu
při za-hajovací výpravě letošního skautského
roku. Vystavěli jsme několik stanů do řady,
rožnuly táborák, dali do kotlíku vařit hrachovku a po zbytek večera si užívali hru na
kytaru a jasnou oblohu nad námi. Omladina
vydržela štěbetat do ranních hodin, ti mladší
se brzy schoulili k čekajícím plyšákům a drnkající akordy poslouchali ze svých spacáků.
Víkend jsme trávili především stavěním
lesních domečků, házením šišek, hraním vybíjené a Ti starší si odskočili na Radoušovy
hry, vypomoci OSHR s disciplínami.
Jaroslava Lencová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
PODZIM V DRÁČKU
V neděli 18.10.2015 proběhla opět tradiční Dráčkiáda.
Jako vždy se na pořádání akce
podílel Pionýr Starý Plzenec,
Plzenecká železnice a RC Dráček. Finančně akci podpořil Plzeňský kraj, a
tak se děti mohly vyřádit ve výtvarné dílně,
kde se vyráběli pavouci, netopýři a duchové. Stejně jako každý rok nefoukal vítr, ale my

VĚTRNÁ VÍLA
Odkrývej své kouzlo, pohádko, odkrývej
je, už je čas. Zima bude vládnout za krátko,
podzim už ztrácí svůj medově zvonící hlas.
Ježek v bodlinách nosí zralá jablka. Na dalekou cestu už dávno vydala se vlaštovka. Vyprávěj podzimníčkový příběh dětem všem,
které jej odmění kouzelným dětským úsměvem. Nestraš je a nebuď marnivá, ať dobro
v tobě vyhrává a lež ať krátké nohy má. Tak
začni, my prosíme Tě, ať jsme zpátky v teplém
babím létě, kdy náš příběh začíná.
Byl klidný podvečer, po dešti i vítr ulehl
a ztich. Nebylo slyšet pronikavý křik a smích.
Jen u cesty v listnatém háji tam, kde žaludy dozrávají, seděla uplakaná odložená panenka. Po tvářích jí korálkové slzy stékaly
a naříkala, že jí zmokla sukýnka. Kdy jí teď
uschne, když je večer za dveřmi a slunce už
dávno ulehlo do červánkových peřin? Plakala a mokla ještě víc. Nebylo komu svůj smutek říct. Nebyl by to však příběh pohádkový, kdyby nebylo kouzel, co napoví. Najednou, nikdo nevěděl, odkud se vzal. Přisedl si k panence pták ohnivák a vrzavým hlasem zazpíval: „Nesmutni, to ti nesluší. Popros
vítr, ať Tě vysuší. Ať Tvé kadeřavé vlasy lemují zas obličej bezmezné krásy.“ Vrzavým hlasem, když vzal ji za ruku, zavolal vítr, který
spal v háji u tří buků. Probudili ho a tak byl
ospalý a mrzutý. Když k nim přiletěl, na volání svištivým hlasem odpověděl: „Chceš-li
mít sukýnku sušší, staneš se větrnou vílou, ať
to mému podzimu víc sluší. Tvé slzy se ztratí v ranní rose, a budou při tanci chladit Tvé
nohy bosé. Tvé zlaté vlasy kadeřavé, zapletu
v copánky u hlavy pevně uvázané. Neplač už,
Tvé oči proměním v hnědé žaludy a sukýnku spletu Ti ze suchých stébel trávy. Budeš mi
družkou a pomocníci, až mine podzim a přijde zima tichá a spící. Nebudeš už sama a odložená, protože budu šťastný, že jsi má. Souhlasíš-li, podej mi svou něžnou ruku. Staneš
se mou ženou ve větrném zámku u tří buků.“
A tak stalo se, jak vítr chtěl. A od té doby, děti
milé, není vítr sám. Když vracívá se po strništi domů, má dveře i okna dokořán. To větrná
víla se o něj ve větrném zámku stará a věřte,
dělá to z lásky a velmi ráda.
Hanka a Eva Svobodovy

Výtvarná dílna.

Foto: Světlana Jiránková

ZÁŘÍ PLNÉ
KYNOLOGICKÝCH
SOUTĚŽÍ
Výběrová soutěž pro MR mládeže stopařů
V sobotu 19.září uspořádala kynologická organizace z pověření předsednictva Českého kynologického svazu kvalifikační soutěž pro Mistrovství republiky mládeže stopařů,která byla jednou ze tří,které se uskutečnily napříč republikou.
Této soutěže se zúčastnilo devět soutěžících, shodou náhod samých děvčat, jednak
z Plzeňského, ale i z dalších krajů, Karlovarského, Středočeského, Královéhradeckého
a Pardubického, začleněných podle věku do
kategorií mládeže a juniorů.
Stopy, které museli soutěžící se svými psy
vypracovat, byly pokládány na loukách poblíž Žákavé.
V kategorii mládeže se stala vítězkou Kristýna Vodrážková z Plzně Doubravky s fenou
velkého knírače Helou Radinie,odchovanou chovatelkou z naší organizace Helenou
Glänznerovou.
Kategorii juniorů, mládeže ve věku 1821 let vyhrála naše členka Pavlína Kyrianová s fenkou bordercolie Colettou Dark Jewel
od další naší chovatelky Sáry Kufnerové,která si svým výkonem taktéž zajistila účast na
mistrovství konaném v Žamberku a tam taktéž nezklamala a skončila na stupních vítězů
na třetím místě.
Díky za skvělou reprezentaci plzenecké
kynologie.
Závod pod Radyní
Tradičního, v pořadí již 45. ročníku kynologického Závodu Pod Radyní se za příznivého
počasí sjelo na naše cvičiště 24 soutěžících převážně z Plzeňského kraje, ale zastoupení závodníky ve všech čtyřech výkonnostních kategoriích měla samozřejmě i naše domácí organizace
a ti se v závěrečném účtování neztratili.

jsme za ty roky na to již připraveni, a tak proběhla soutěž v házedlech. Byli ohodnoceni
nejkrásnější doma vyrobení draci a mašinka
se nezastavila celé odpoledne. Na závěr jsme
nakrojili tři nádherné dorty.
Protože v mateřské školce ve Starém Plzenci začínají zdobit zahradu skřítci, zveřejňujeme další pohádku ze série Pohádka pro
Podzimníčka.
Dráček je nyní otevřen od pondělí do středy. Poslední volná místa jsou v pondělí na
Dráčatech a ve středu na Šikulkách. Více info
na www.rcdracek.cz .
Ve středu 11.11.2015 vás zveme na lampionový průvod na sv. Martina. Na rotundu vyrážíme v 17:00 h od Lidového domu.
Adéla Vorlíčková
V kategorii ZZO vyžadujících na soutěžících nejméně náročné požadavky skončila na
5. místě se svým psem, německým ovčákem
Berem, naše mladá závodnice Andrea Přerostová,v kategorii ZM skončil s mladou fenkou
německého ovčáka Hindy třetí Vlasta Štork.
V kategorii I. stupně se umístil těsně pod
stupni vítězů na 4. místě Pavel Honzík s bernským salašnickým psem Kubou.

Nejúspěšnější v kategorii juniorů.
Foto: Helena Glänznerová
V kategorii nejvyšší IPO3 mezinárodního
zkušebního řádu, v níž probíhá i Mistrovství
České republiky dospělých a následně Mistrovství světa, kde má každoročně zastoupení i Česká republika, stanula na nejvyšším
stupínku závodnice naší organizace Helena
Kovš s fenou belgického ovčáka Bascou. Není
to náhoda, ale výsledek dlouholeté práce, které ji umožňoval řadu let účastnit se mistrovství republiky a před dvěma lety i reprezentovat na mistrovství světa v Itálii. Na druhém
místě skončil Jiří Mochán z Dobříše a třetí
Petr Pokorný z Hrádku u Rokycan.
Nejúspěšnějším v jednotlivých kategoriích byly na závěr předány poháry, hodnotné
věcné ceny a krmivo pro psy a všem účastníkům upomínkové předměty, připomínající
60 let trvání naší organizace.
Poděkování za příjemný průběh zdařilé
soutěže si zaslouží i rozhodčí a všichni členové organizace, podílející se na její přípravě.
Josef Zábranský
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Spolek - Sedlec v akci! pořádá
v sobotu 12. 12. 2015 od 12:00 h

Pozvánka
Vánoční jarmark

SETKÁNÍ S BYLINKAMI
Dne 19.10.2015 se sešla v obřadní síni staroplzenecké radnice zhruba třicítka zájemců
o pěstování bylinek. Obě přednášející, Ing. Tomanová a Ing. Gajdůšková, se perfektně doplňovaly nad krásnými promítanými obrázky bylinek. Zároveň sdělovaly jak byliny pěs-

v Sedlci na návsi
Na první Vánoční jarmark v Sedlci zveme všechny
občany Sedlce, Starého Plzence i okolních obcí.
Dovolujeme si Vám oznámit, že Spolek - Sedlec v akci! byl založen skupinou občanů obce
Sedlec s cílem rozvíjet a podporovat kulturní, společenské i sportovní akce v úzké spolupráci
s kulturní komisí města Starý Plzenec.
Náš ochotnický soubor vystoupí jako každý rok na Štědrý večer na akci pořádané SDH Sedlec v hasičce v Sedlci v kostýmním představení živého Betléma, jakož i v Plzni na Slovanech dne
29. 11. a na vánočním trhu dne 13. 12. 2015 na návsi v Koterově.
Rádi mezi námi přivítáme i další zájemce o společenské, kulturní a sportovní vyžití v našem městě!

Za spolek Sedlec v akci!

STALO SE
Dne 19. 10. 2015 se konalo pravidelné setkání bývalých zaměstnanců v BOHEMIA
SEKT Centru ve Starém Plzenci. Sešlo se cca
70 účastníků, kteří si s velkým zájmem prohlédli zmodernizované výrobní prostory a poté
shlédli prezentaci, jež všem přiblížila současnou výrobu a historii nejen v BS Starý Plzenec, ale i ve všech dceřiných společnostech.
Přijetí, příjemná atmosféra, výborné občerstvení a přítomnost vedení společnosti s bývalými
zaměstnanci až do samého závěru v přátelském
duchu ocenili přítomní s velkým díkem. Na rozloučenou každá žena obdržela kytičku s dárkem
a ani muži neodešli s prázdnou. Všichni přítomní si skvěle popovídali a zavzpomínali na pracovní léta. Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení společnosti BS, že na nás nezapomínají a v tak uspěchané době nám věnují svůj volný čas. Po celé odpoledne byl přítomen fotograf,
který průběh setkání zdokumentoval.
Za bývalé zaměstnance Miluše Chrastilová
a Marie Šimková
Foto: archiv společnosti BOHEMIA SEKT

Inzerujte v měsíčním zpravodaji

Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
Po neuvěřitelných 60 letech se v hojném počtu
17. října 2015 sešli absolventi základní školy ve
Starém Plzenci a vzpomínali na uplynulá léta.
Text: Jiřina Vopalecká, Foto: Ivana Janská

Mirka Vyskočilová

Foto: Vladimír Sedlák
tovat, využívat v kuchyni i v kosmetice a zkrášlovat jimi své zahrady. Všichni zúčastnění dostali jako bonus malou bylinkovou kuchařku
a mnozí projevili zájem o další pokračování.
Na závěr přednášející odpověděly na několik
otázek a zájemci si prohlédli několik odborných knih.
Za OSHR Jitka Sutnarová
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SPORT
„CHCEME BÝT SILNÝM
SOUPEŘEM……“
I tohle přání zaznělo z úst trenérů malých
plzeneckých fotbalistů před začátkem podzimní části fotbalové sezóny. Dosažení stanovených cílů byl přizpůsoben i program letošního letního fotbalového soustředění, které se konalo poslední prázdninový týden.
Oproti minulým dvěma ročníkům se změnila nejen lokalita, ale i způsob organizace sou-

Mladí fotbalisté nad lomem.

ské skupiny. Mladí fotbalisté, kteří se soustředění zúčastnili, mohli využít ubytování v již
zmíněném táboře nebo si zvolili tzv. příměstskou variantu. Zvláště druhá možnost přilákala i menší děti. „Takový zájem jsme opravdu nečekali,“ říká trenér mladších žáků a jeden z hlavních organizátorů pan Tomáš Děkanovský.
Denní režim malých fotbalistů začínal
ráno krátkou rozcvičkou a následným kondičním během, při kterém si s ohledem na
místní kopcovitý terén mnozí ověřili své fy-

Foto: Tomáš Děkanovský

dy a také večeře do tábora dováželi pracovníci místní jídelny Kohout. Do nabitého programu vyplněného především nácvikem herních situací a práce s míčem se vešla i návštěva oddílu TJ Spartak Sedlec, při které si děti
vyzkoušely také jízdu na lodích na sedleckém
rybníku. Velký ohlas vzbudilo večerní promítání filmu pod širým nebem, zejména menší děti pak ocenily také projížďku plzeneckou
železnicí v areálu tábora.
I přesto, že se soustředění zúčastnilo více
než 50 převážně místních malých fotbalistů,
mohou být organizátoři celé akce s jejím průběhem maximálně spokojeni. K úspěšnému
průběhu soustředění přispělo samozřejmě
i počasí, které bylo celý týden, stejně jako celé
letošní prázdniny, úžasné. Zajímavostí určitě
byla i účast šestileté dcery světově známého
házenkáře a plzeneckého rodáka Filipa Jíchy.
„Teď už na soustředění jen vzpomínáme
a doufáme, že nám forma získaná těsně před
začátkem sezóny přinese očekávané výsledky,“ říká trenér Tomáš Děkanovský. Mladí
fotbalisté mají za sebou již 3 týdny nové sezóny a výsledky rozhodně nejsou špatné. Budeme jim tedy přát, aby letošní sezóna vyšla
podle jejich přání a stali se skutečně silným
soupeřem.
Jitka Suchá

středění. Trenéři využili podmínek, které jim
ke konci srpna poskytl domácí areál SK Starý Plzenec s výborně připraveným travnatým
hřištěm a rovněž nově vybudovaným hřištěm s umělým povrchem a ubytování zajistili v areálu chatového tábora místní pionýr-

zické možnosti. O to větší radost pak děti
měly, když se jim podařilo zdolat některý
z výškových bodů. Běh na Radyni zaujal děti
natolik, že ho chtěly opakovat téměř každý
den. Děti měly zajištěnou 5 x denně vydatnou stravu včetně pitného režimu, teplé obě-

P.S. Chtěl bych poděkovat celému realizačnímu týmu za pomoc a čas strávený nejen na soustředění, ale i přípravou a organizací této akce. Bez těchto „nadšenců“, kteří se
bez nároku na odměnu věnují dětem, by realizace soustředění nebyla možná.
Tomáš Děkanovský

POSLEDNÍ TENISOVÝ
TURNAJ LETOŠNÍ
SEZÓNY PATŘIL MLÁDEŽI

ský a třetí místo obsadili Tomáš Klepač – Michal Štrauch.
Naše tenisová škola probíhala po dobu
celé letní tenisové sezóny s výjimkou prázdninových měsíců. Celkem se jí letos zúčastnilo čtyřiačtyřicet dětí, které střídavě vyučovali
čtyři trenéři. Všechny tenisové akce pro mlá-

dež byly podporovány městem Starý Plzenec
a Českým svazem rekreačního sportu. Zahájení dalšího ročníku připravujeme na duben roku 2016, informace se dovíte v Radyňských listech a na našich webových stránkách
http://www.skdolistaryplzenec.banda.cz/.
Text a foto: Milan Doležel

SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec neorganizuje turnaje pouze pro dospělé hráče, ale
také pro mládež. Poslední takovou akcí byl
turnaj ve čtyřhře pro starší žáky a dorostence.
Soutěž byla pořádána v rámci podzimní části naší tenisové školy, jejíž nedílnou součástí jsou další doplňkové akce. Na začátku září
si mladší děti zasportovali na zábavném dětském tenisovém dni, kde se soutěží v netradičních tenisových soutěžích v družstvech.
Samotné tenisové školy se také na podzim
zúčastnilo téměř čtyřicet dětí, které byly rozděleny do jednotlivých hodin dle věku a zejména tenisové výkonosti. Také při turnaji ve
čtyřhře byly dvojice uspořádány tak, aby byla
soutěž co nejvyrovnanější. V soutěži viděli
diváci (rodiče) hodně zajímavých a pohledných zápasů. Vítězem se stal pár Karolína Záhrubská – Pavel Šesták, na druhém místě se
umístili Pavlína Pirnerová – Lukáš Děkanov-

Vítězné páry s cenami.
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ZATÍM ÚSPĚŠNÝ PODZIM
FOTBALOVÝCH
MUŽSTEV
SK STARÝ PLZENEC
V 8 odehraných podzimních kolech se
velice daří mužstvům mužů SK Starý Plzenec.“Áčko“ po pomalejším rozjezdu nabírá
obrátky a v I. B třídě je již na třetím místě
(v posledních třech kolech nasázelo soupeřům 14 branek). Hlavně „mladé pušky“ Brejcha a Šindelář (oba věkem ještě dorostenci)
střelecky řádí, v posledních dvou kolech dali
8 branek. Z výše uvedených skutečností bude
následující kolo hodně zajímavé. Plzenečtí
zajíždějí na hřiště do Chlumčan, které zatím
suverénně vévodí tabulce. Zde se asi ukáže,
jak na tom Plzenečtí doopravdy jsou.“B“ tým
mužů – 1. místo v městské soutěži. Tento tým
zatím hodně překvapuje, vždyť za 8 kol ještě
neprohrál. Mladý tým pod vedením trenéra
Hodiny zatím „šlape“ a dokonce i pravidelně
trénuje. Jen tak dál.
Text a foto: P. Liška

XIV. ROČNÍK V HODU
OŠTĚPEM
Čas letí jako bláznivý, zpívá v jedné ze
svých písní mistr Karel Gott a je tomu skutečně tak. Máme tady podzim a s tím i naše
zápolení v hodu oštěpem, které mělo na pořadu již své čtrnácté dějství. V letošním roce
se tato staroplzenecká tradiční akce „musela“

Vítězové v hodu oštěpem v kategorii muži do
40 let.
Foto: Anna Ernestová
přestěhovat na neděli, neboť v sobotu se ve
Starém Plzenci konala akce „Den staré Plzně“. Možná, se tento netradiční čas podepsal i na slabší účasti, než bylo zvykem v letech minulých, ale uznejte, že 68 závodníků
a závodnic a desítky spokojených diváků není
zase až tak málo. Vzhledem k tomu, že letos
nebude v RL mnoho prostoru, vezmu svůj
příspěvek jen zpravodajsky. Jak již bylo řečeno, v letošním roce se na startu vystřídalo
celkem 68 závodníků, z toho 24 dětí do 10 ti
let, 9 v kategorii 10-15 let, ve stejném počtu se
dostavily ženy. Mužů se přihlásilo celkem 26,
z toho 14 v kategorii elite a 12 těch starších,
tedy těm kterým je už čtyřicet pryč.
Scénář našich závodů je již několik let stále stejný a tak jako každoročně se na start závodů postavili naši nejmenší. V kategorii

"A" mužstvo mužů před zápasem s Merklínem 10.10.2015 - výhra 5 : 2.
mladších zvítězil Viktor Šlechta za hod dlouhý 20.83m, druhé místo obsadil Vojtěch Děkanovský výkonem 19.64m a třetí místo obsadil za hod dlouhý 19.20 Tomáš Grossman.
U starších dětí se jednalo o podobně vyrovnaný závod a vítězství v této kategorii si vybojoval Petr Vlásek výkonem 25.41m, druhé
místo patřilo Janu Vrbovi, jenž poslal oštěp
vážící 500g do vzdálenosti 24.52m a na bednu jej doprovodil Dominik Hrabě za pokus
dlouhý 20.65m. Ihned po závodu dětí se na
svůj start postavili ženy, muži v kategorii nad
40 let a muži do 40 let, a to k hodům kvalifikace, kde se určovala finálová osmička každé kategorie.
Po kvalifikaci dospělých bylo přistoupeno k dekorování těch nejmenších a ocenění všech zúčastněných. Nejprve tedy nastoupila děcka, která se neumístila, jak se říká
„na bedně“ a z rukou starostky města paní
Bc. Vlasty Dolákové převzala dárkové tašky,
které měli pořadatelé připraveny pro každého účastníka. Poté byly oceněny děti na prvém až třetím místě a to včetně poháru pro vítěze, medaile, diplomu a věcných cen. Myslím,
že děcka si za své výkony zaslouženě užila potlesku, podle mého názoru početného publika.
Na závěr nedělního odpoledne tedy
jako první absolvovaly své finále ženy. Svoji kategorii ovládla Hana Vašková a za výkon 22.19 m po právu zvítězila. Druhé místo obsadila Iva Slapničková za pokus dlouhý 18.47 m a 15.16m stačilo Zlatuši Bejčkové na třetí místo. V kategorii mužů nad 40 let
se nejvíce dařilo Hynkovi Benetkovi, který
zvítězil pokusem dlouhým 39.42 m, druhý
se umístil Daniel Šik výkonem 38.22 m a na
stupně vítězů je doprovodil Jaroslav Fremr za
hod dlouhý 36.34m. Samotný závěr nám obstarala finálová osmička mužů kategorie elite
a loňské prvenství obhájil výkonem 46.08 m
Ondřej Šotola. Na stupně vítězů jej doprovodil druhý Jiří Stašek 42.62 m a Jan Chochola-

tý za výkon 41.34 m. Ceny vítězům jednotlivých kategorií předávala starostka města
Bc. Vlasta Doláková.
Přestože nepadl žádný rekord, obloha se
na nás občas mračila a spadlo i několik kapek, myslím, že se jednalo o povedené odpoledne, které nám reprodukovanou hudbou
zpříjemnil Marcel Dvořák. Již dnes se můžeme těšit na jubilejní patnáctý ročník.
Závěrem mě dovolte poděkovat všem, kteří v letošním roce přiložili ruku k dílu a zasloužili se tak o zdárný průběh akce. Ještě jednou Vám všem děkuji.
Za to, že akce mohla proběhnout v tomto
rozsahu, je nutné především poděkovat všem
našim sponzorům, a to ať již pomohli finančními prostředky nebo věcnými cenami. Jsem
rád, že jim není lhostejný tento náš recesistický závod a jsou nám stále nápomocni. Ještě jednou obrovské díky Vám všem: MĚSTO
STARÝ PLZENEC, MRAKNET MRAČEK
JIŘÍ, METLIČKA JOSEF BOHEMIA SEKT
STARÝ PLZENEC, KRABIČKY-PLZEŇ.
CZ LOUDA JIŘÍ, CHODORA JIŘÍ, STAVEBNÍ FIRMA ŠAŠEK MIROSLAV, HEJL
TOMÁŠ, REJŠEK PAVEL, VARVAŘOVSKÝ KAREL, KVĚTINÁŘSTVÍ HEJLOVÁ
LENKA, PAPÍRNICTVÍ ŠILHÁNEK.
Rekordní výkony:
děti do 10 let: 22,18 m – Dominik Voves,
2010 (IX. ročník)
děti 10 – 15 let: 40,29 m – Jiří Stašek, 2014
(XIII. ročník)
ženy: 33,51 m – Vendula Eismanová, 2007
(VI. ročník)
muži nad 40 let: 42,80 m - Michal Pavel,
2012 (XI. ročník)
muži ELITE: 49,78 m – Ondřej Šotola,
2012 (XI. ročník)
nejpočetnější účast: 108 – 2013 (XII. ročník)
Zdeněk Ernest
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Zavedený výrobce nábytkových polotovarů
PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
přijme

DĚLNÍKY DO VÝROBY
NÁBYTKOVÝCH POLOTOVARŮ
na dvousměnný provoz
• práce vhodná
pro muže

• na plný úvazek
• nástup možný ihned

Požadujeme:  vyučen, nejlépe v oboru truhlář

 manuální zručnost, zodpovědnost
Informace: PRONAP s.r.o., Jiráskova 1142, Starý Plzenec,
personální oddělení – pí. Štěchová
tel.: 377 923 311 – 312, e-mail: info@pronap.eu

INZERCE Z KUPONU
■ Nabízím doučování pro žáky 1. st. ZŠ. Tel.:
734 215 097.
■ 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 přívěs. vozík, platný TP, lož. plocha
1500 x 1312, nosnost 300 kg, plachta, 2 náhr.
kola, výbor. stav, garážov., STK zajistím XI/15.
Tel.: 602 251 460.
■ Prodám mladé andulky vhodné na ochočení. Výběr ze 3 ks, zelená, zelenožlutá a žlutá.
Cena 100 Kč: E-mail: hz.sp@seznam.cz.
■ Čištění sedacích souprav, koberců, čalouněného nábytku mokrou technikou - prof.
strojem. Tel.: 775 285 102.

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.

KVĚTINY
ZAHRADNICKÉ
POTŘEBY
Lenka Hejlová
Smetanova 482, Starý Plzenec
tel.: 603 844 254
lenkahejl@centrum.cz
facebook.com/KvetinyHejlovaLenka

www.kvetinyhejlova.wbs.cz
Otevírací doba:
Po – Pá
08:00 h – 18:00 h
So
08:30 h – 11:00 h
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332 02 Starý Plzenec
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Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
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
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
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Uzávěrka čísla 12/2015
je 20. 11. 2015 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 11. 2015
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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