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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
přehoupli jsme se do posledního měsíce v roce,
vůně skořice, vanilky
a vánočního cukroví se
line v našich domácnostech. I příroda již naznačuje, že se nacházíme
v zimním období. Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista a každý rok si připomínáme vlastně jeho narozeniny. Vzájemná úcta, láska, přátelství, ozdoby
a dárky, to jsou symboly, které spojují vánoční svátky na celém světě. I když v každé zemi
je oslavují různým způsobem. V naší republice se tradičně zdobí vánoční stromek a lidé
usedají k tradiční štědrovečerní večeři, kterou je rybí polévka, bramborový salát a sma-

žený kapr. I když současné české Vánoce jsou
čím dál více uspěchanější a zapomínáme, jak
to mohlo být kdysi krásné, a už si neužíváme
tu dokonalou atmosféru svátečních dní.
Konec roku je časem bilancování a plánování
nových úkolů do roku nadcházejícího. V letošním roce jsme dokončili některé další zásadní investice – přístavbu mateřské školy
ve Vrchlického ulici, nový sběrný dvůr bude
uveden do provozu od ledna 2016 poté, co
byl vybrán ve výběrovém řízení nový provozovatel, 1. etapu výměny oken a novou regulaci topení v základní škole na náměstí, práce
na zateplení střechy a výměnu oken v obřadní síni, zahájili jsme vybudování nového centra služeb pro turisty u hradu Radyně, opravili jsme další místní komunikace, je dokončená projektová dokumentace na 1. etapu rekonstrukce Nepomucké ulice, je rovněž dokončena projektová dokumentace na přístavbu a rekonstrukci ZŠ a MŠ Sedlci,… Jednoznačně nejdiskutovanějším tématem v tom-
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to roce byl „supermarket“. Toto téma rozpoutalo mnoho vášnivých debat. O osudu zavřeného nákupního střediska budeme rozhodovat v říjnu příštího roku v místním referendu, kdy budeme také volit zástupce do Zastupitelstva Plzeňského kraje a zástupce do Senátu ČR.
A co nás ještě čeká v příštím roce. Zásadní
investicí by měla být přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec, kde chceme požádat o dotaci, stejně tak jako na přístavbu MŠ ve Vrchlického ulici, dále vybudování nového vodovodního řadu v Sedlci v ulici Příční a dokončení centra služeb pro turisty. Zastupitelé by také měli rozhodnout o osudu restaurace u hradu Radyně. A samozřejmě budeme
pokračovat v opravách dalších místních komunikací. Vodné a stočné zůstává pro příští
rok na stejné výši – dochází k mírnému nárůstu stočného a současně drobnému poklesu vodného, takže v součtu se částka nemění.
Pokračování na straně 2

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2016 Vám přeje
redakce Radyňských listů a K-Centrum, městská knihovna.
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Pokračování ze strany 1
Stejný bude i poplatek za popelnice včetně
výhod pro osoby nad 75 let a studenty ubytované na studentských kolejích, nemění se ani
částky za dopravu, jen senioři musí mít Plzeňskou kartu. Dražší bude daň z nemovitos-
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tí – tuto částku celou navrhujeme investovat
do oprav místních komunikací rovnoměrně v celém městě, a to jak v Sedlci, tak i na
Malé Straně. Podmínkou oprav komunikací
je napojení nemovitostí na vodovodní a kanalizační řad. Jsme si plně vědomi, že se jedná „pouze“ o opravy, nikoliv celkové rekonstrukce, tj. včetně podkladních vrstev a chodníků. Tou by měly projít páteřní komunikace. Na tomto záměru chceme spolupracovat se SÚS (správou a údržbou silnic), protože příjezdové komunikace (např. Bezručova, Tymákovská) jsou krajskými komunikacemi. V příštím roce nás čeká také vybudování nového veřejného osvětlení v ulicích Sládkova, Dr. Beneše, Gorkého, Smrková, Modřínová, kde ČEZ bude ukládat elektriku do
země a tím budou zrušeny sloupy ČEZu, na
kterých má město v současné době umístěna
světla veřejného osvětlení. Projektová dokumentace na nové VO se již připravuje.
V příštím roce čekají naše město dvě významná výročí – 1040 let od první písemné
zprávy a 700 let od narození Karla IV, které
chceme oslavit důstojným způsobem. Již se
také pracuje na přípravě programu rozvoje
města do r. 2022, který zajišťuje Regionální
rozvojová agentura Plzeňského kraje.
Závěrem mi dovolte Vás pozvat dne 12.12.
od 14 hodin do Sedlce na vánoční jarmark,

dne 14.12. od 16:30 hodin do Lidového domu
na koncert pěveckého sboru ZUŠ, dále pak
20.12. od 18 hodin do kostela na Malé Straně na Českou mši vánoční J. J. Ryby a 24.12.
se budu těšit na setkání s Vámi - od 14 hodin
na tradiční Živý betlém členů Římskokatolické farnosti na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele a od 20 hodin na Vánoční příběh o narození Ježíška v podání sedleckých ochotníků
v Sedlci v areálu hasičárny, dne 25.a 26.12. na
vánoční otevření hradu Radyně a 1.1.2016 na
tradiční setkání u rotundy.
Dále bych chtěla poděkovat zastupitelům,
členům rady, pracovníkům městského úřadu,
výborům, komisím, spolkům a sdružením za
celoroční obětavou práci.
Ne všude mají to štěstí prožívat Vánoce
v míru, klidu a pohodě. Vážení spoluobčané, važme si toho, že žijeme v demokratické
zemi, v našem malebném poklidném městě
a nekažme si život drobnými půtkami, oprostěme se od všech malicherností, chovejme
k sobě vzájemnou úctu, toleranci a pochopení. Přeji Vám všem z celého srdce krásné
prožití vánočních svátků v kruhu Vašich blízkých, rozzářených očí těch nejmenších a do
nového roku Vám přeji pevné zdraví, klid,
pohodu a hodně optimismu.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
31. schůze – 7. října 2015
RM
■ vydala, ve smyslu ustanovení čl. II odst. 1
vnitřní směrnice č. 2/2011 příkaz k provedení
inventarizace majetku, závazků a pohledávek
města k 31.12.2015,
■ jmenovala ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení: předseda Bc. Václav Vajshajtl, členové: Ing. Pavel Hrouda a Josef Sutnar. Předsedy a členy dílčích inventarizačních komisí (DIK) pro provádění inventur na
jednotlivých inventarizačních úsecích jmenuje tajemník MěÚ ze zaměstnanců města,
■ schválila osnovu školení členů DIK k provedení inventarizace v předloženém znění
a uložila:
a) nejpozději do 20.11. 2015 jmenovat DIK
výše uvedeným způsobem,
b) před zahájením inventarizace provést proškolení členů DIK podle schválené osnovy,
c) zajistit provedení roční inventarizace v souladu s ustanovením platných vnitřních a právních předpisů a nejpozději do 15.03.2016
předložit RM inventarizační zprávu;
■ souhlasila s bezúplatným nabytím 5 ks použitých počítačů včetně monitorů od statutárního města Plzeň dle předložené nabídky
pro potřeby města;

■ souhlasila, na základě žádostí občanů s osazením dopravní značky b20a – omezená rychlost na 30 km/h - v Sedlci v ulici zvané Na potocích za odbočkou Ke kolonii a v ulici zvané
Za dvorem na pozemcích ve vlastnictví města
Starý Plzenec dle předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí žádost Ing. Romana Šaloma, jednatele společnosti Mraknet Starý Plzenec o souhlas s úpravou povrchu části pozemku města před domem v ul. Žižkova ve
Starém Plzenci dle předložené situace, souhlasila s dočasnou úpravou povrchu části
pozemku města na náklady žadatele 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 došlou žádost o dotaci
subjektu: Diakonie ČCE - středisko Západní
Čechy ve výši 10.000 Kč, schválila poskytnutí dotace subjektu v upravené výši z důvodu
omezeného množství finančních prostředků:
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy ve
výši 5.000 Kč a souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace tomuto subjektu v upraveném znění;
■ vzala na vědomí finanční zprávu společnosti PRONAP s.r.o. k 30. 9. 2015 zpracovanou Ing. Martinem Blažkem, předložený stav
závazků a pohledávek a přehled zakázek na
40. – 44. týden 2015,
■ zřídila pracovní skupinu pro řešení problematiky společnosti PRONAP s.r.o. ve slože-

ní členů RM a Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, Vladimír Ouhrabka, Ing. Jan Mašek a Ing. Pavel Gregorič a uložila jednateli společnosti
Karlu Sokolovi zajistit ve spolupráci s vedením společnosti PRONAP s.r.o. a Ing. Martinem Blažkem zpracovat Bussines Plán na
období 2016 – 2018/2020 a předložit RM do
30.11.2015;
■ vzala na vědomí oznámení VK Radouš
s.r.o. Druztová 50 o pořádání koncertů v Lidovém domě ve Starém Plzenci ve dnech
24.10., 6.11., 14.11., 11.12., 19.12. 2015
a 19.3. 2016 od 20:00 do 02:00 h a žádost
o povolení výjimky pro ukončení této akce
po 22:00 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 VK Radouš s.r.o. Druztová 50 podané dne
5.10.2015 na kulturní akci pořádání koncertů v sále Lidového domu ve Starém Plzenci konaných ve dnech 24.10., 6.11., 14.11.,
11.12., 19.12. 2015 a 19.3. 2016 tak, že konec jednotlivých koncertů je stanoven do
02:00 h;
■ souhlasila s pořízením 10 kusů pivních
setů (2 lavice +1 stůl) pro potřeby města dle
předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí informaci o uvolnění 1
pokoje v DPS v Havlíčkově ul. č. p. 194 a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na
dobu určitou, od 15.10.2015 do 30.9.2016, na
byt v DPS na adrese Havlíčkova č. p. 194;
Pokračování na straně 3
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■ vzala na vědomí žádost o prodloužení
smlouvy o nájmu bytu na adrese Raisova 96
a souhlasila s prodloužením a uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1.11.2015
do 31.10. 2016, na byt na adrese Raisova 96,
Starý Plzenec;
■ jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Kanalizace Luční ulice – Starý Plzenec SO1b“ ve složení členové: Ing. Stanislav
Nesnídal, Ivo Hruška, Petr Křížek náhradníci: Ing. Radek Hroch, Ing. Josef Koželuh,
Bc. Václav Podroužek;
■ vzala na vědomí informaci o možnosti ukončení nájemní smlouvy se společností
Mraknet s.r.o., jejímž předmětem je umístění stožáru pro komunikační vedení na střeše
objektu v ulici Raisova 96,
■ souhlasila s ukončením stávající nájemní smlouvy se společností Mraknet s.r.o. uzavřené dne 10. 11. 2010, jejímž předmětem
je umístění stožáru pro komunikační vedení na střeše objektu v ulici Raisova 96 a souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy po
řádném zveřejnění záměru na úřední desce a uložila zveřejnit na úřední desce záměr
pronájmu části objektu v ulici Raisova 96 za
účelem umístění stožáru pro komunikační
vedení na střeše objektu;
■ vzala na vědomí žádost o prodej části pozemků v k. ú. Starý Plzenec, na základě dohody při převodu pozemku městu, souhlasila předběžně s požadovaným prodejem částí předmětných pozemků s tím, že o skutečné
výměře může být rozhodnuto až po dokončení a skutečném zaměření stavby rekonstrukce
Nepomucké ulice v návaznosti na rozhledové
poměry v křižovatce Nepomucká-Sládkova
a uložila informovat žadatele o výše uvedené podmínce prodeje, a po dokončení stavby
a jejím skutečném zaměření předložit znovu
k projednání RM;
■ vzala na vědomí oznámení společnosti Investice Pubec, s. r. o., o dokončení stavby infrastruktury v lokalitě Pod Hřištěm ve Starém Plzenci a informaci o zamýšleném převedení této infrastruktury do vlastnictví města a současně předložení návrhu městu na zrušení předkupního práva ke zbývajícím 14 pozemkům podle ustanovení uzavřené smlouvy
kupní a o zřízení předkupního práva a uložila v případě předložení návrhu smlouvy o převodu infrastruktury včetně potřebné dokumentace, a o zrušení předkupního práva touto společností podle podmínek stanovených
ve smlouvě předložit návrh na převzetí infrastruktury a zrušení předkupního práva ke
schválení ZM;
■ 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 a dle Statutu Fondu
rozvoje bydlení v platném znění a souhlasila s poskytnutím úvěru žadateli v požadované výši 30.000 Kč;
■ schválila, na základě usnesení ZM, uzavření dvoustranné kupní smlouvy o prodeji spoluvlastnického podílu ve výši ½ k celku po-
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zemku a celého pozemku v k. ú. Starý Plzenec v předloženém znění;
■ vzala na vědomí změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Přístavba MŠ Vrchlického 853, Starý Plzenec“ spočívající ve
změně platebních podmínek Přílohy MSMT;
■ vzala na vědomí žádost o rozšíření cesty o 0,75 m v ulici Pod Hůrkou, dále o prodloužení vodovodního řadu a prodloužení
veřejného osvětlení a nesouhlasila, na základě stanoviska správce městských lesů s rozšířením cesty o 0,75 m v ulici Pod Hůrkou, dále
s prodloužením vodovodního řadu a prodloužením veřejného osvětlení z důvodu velkého zásahu do stávajícího lesního porostu
podél celé cesty, kdy by musela být vykácena
první řada lesa, čímž by byl porušen ochranný plášť porostu a v budoucnu by hrozilo nebezpečí vývratů;
■ schválila uzavření dohody o možnosti využití sběrného dvora ve Starém Plzenci mezi
městem a obcí Tymákov v předloženém znění;
■ schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi
městem a Atelier Soukup OPL Švehla s.r.o.
Plzeň, jejímž předmětem je zpracování studie záměru s pracovním názvem „Pohledy
do historie hradu Stará Plzeň“ v předloženém
znění;
■ schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace jako vyrovnání platby za poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu mezi městem a Plzeňským krajem, jehož předmětem je navýšení
finančních prostředků na Pečovatelskou službu o 67 105 Kč na celkovou částku 564 541 Kč
poskytnutou městu v rámci dotačního titulu
101a v předloženém znění (RM č. 123/2015);
■ schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí v celkové výši 1.554.514,15 Kč
mezi městem a SFŽP na realizaci projektu
„Zkvalitnění nakládání s BRO ve městě Starý Plzenec“;
■ vzala na vědomí informaci nájemce společnosti Miracle Network, spol. s.r.o. Praha
10 o změně počtu antén umístěných na hradu Radyně a schválila technickou specifikaci upravující výši nájemného v předloženém
znění;
32. schůze – 14. října 2015
RM
■ schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení části ploché
střechy budovy radnice Masarykovo náměstí
121, Starý Plzenec“ a souhlasila, na doporučení hodnotící komise, s uzavřením smlouvy
o dílo na stavební práce „Zateplení části ploché střechy budovy radnice Masarykovo náměstí 121, Starý Plzenec“ s vybraným uchazečem COVERMONT s.r.o., Alej Svobody
881/56, 323 00 Plzeň, IČ: 028 24 558 ve znění
přílohy č. 3 zveřejněné výzvou k podání nabídky;
■ schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Kanalizace Luční ulice
- Starý Plzenec SO1b“ (RM č. 478, 516/2015)
a souhlasila, na doporučení hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o dílo na stavební práce „Kanalizace Luční ulice - Starý Plzenec SO1b“ s vybraným uchazečem STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, IČ:
608 38 744 ve znění přílohy č. 3 zveřejněné
výzvou k podání nabídky;
33. schůze – 21. října 2015
RM

■ vzala na vědomí informaci

o vyúčtování
akce „Radoušovy hry“ konané dne 19.09.2015
na hradu Radyně a zábavní akce pro děti s názvem Piráti konané dne 29.08.2015 na koupališti ve Starém Plzenci;
■ jmenovala komisi pro otevírání obálek
a hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení na akci „Provoz a správa sběrného dvora odpadů ve městě Starý Plzenec“ ve složení členové: Ing. Michal Cvikl, Mgr. Iveta Bočanová, Ing. Jan Meduna,
Bc. Václav Podroužek, Helena Šašková a náhradníky: Ing. Martin Bolek, Bc. Filip Hrubý,
Ing. Pavel Hrouda, Bc. Václav Vajshajtl, Petr
Křížek;
■ vzala na vědomí zápis z jednání kulturní
a školské komise a uložila prověřit dodržování podmínek nájemní smlouvy v Lidovém
domě;
schválila poskytnutí dotace Mysliveckému
spolku Starý Plzenec ve výši 7.000 Kč;
■ souhlasila s rozšířením optické sítě v lokalitě u hradu Radyně dle předložené nabídky
společností Mraknet s.r.o., Starý Plzenec;
■ vzala na vědomí cenovou nabídku na výměnu střešních oken na adrese Žižkova
49 předloženou firmou FENESTRA střešní okna s.r.o. a nesouhlasila s navrhovanou výměnou střešních oken, výměna oken
včetně opravy bytového domu bude provedena komplexně;
■ vzala na vědomí žádost nájemníků bytového domu č. p. 49 a 50 Žižkova ulice ve Starém
Plzenci o provedení výměny oken a zateplení
pláště budovy a navrhla využít možnost dotace v rámci snížení energetické náročnosti
v sektoru bydlení;
■ souhlasila se zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení křižovatky Jungmannova, Fričova, K Lomu, Kpt. Jaroše do ulice Ke Hřišti
dle nabídky projekční kanceláře ing. Daniela
Škubalová, Plzeň;
■ vzala na vědomí zápis z prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedené na
základě požadavku města společností BEZPO Plzeň s.r.o. v objektech města,
■ vzala na vědomí žádost občanů Sedlce
k řešení nebezpečné křižovatky v ulici Školní v Sedlci a uložila provést před rozhodnutím místní šetření;
■ souhlasila s pořízením závaží na zadní kola
traktoru KIOTI z důvodu zabránění prokluzu v zimních měsících při údržbě komunikací a chodníků;
Pokračování na straně 4
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■ vzala na vědomí hospodářský výsledek
společnosti PRONAP s.r.o. k 30. září 2015
včetně komentáře a přehledových grafů
a přehled závazků a pohledávek;
■ schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se společností ROBSTAV stavby k. s. ze
dne 05. 10.2015, jejíž předmětem je prodloužení termínu ukončení díla „Oprava místních
komunikací ve Starém Plzenci a Sedlci“;
■ vzala na vědomí informaci o zahájení příprav na zpracování Programu rozvoje města
a jmenovala řídící skupinu a odborné skupiny dle předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí informativní zprávu
o provozu objektu sokolovny ve Starém Plzenci, Smetanova 70;
■ souhlasila s provedením ošetření dubů
před budovami společnosti PRONAP s.r.o.
společností PROSTROM Bohemia s.r.o. Plzeň dle předložené nabídky;
■ vzala na vědomí Výroční zprávu Mateřské
školy Starý Plzenec za školní rok 2014/2015;
■ stanovila termíny pro uzavírání občanských sňatků v roce 2016 pro období leden
– srpen na dny: 16.01., 20.02., 12.03., 16.04.,
21.05., 11.06., 23.07., 06.08.;
■ schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
na pozemcích města se společností ČEZ Distribuce, a. s.;

MLÝNY ARGUMENTŮ,
PRAVD A NEPRAVD
BĚHEM ROKU OD VOLEB
Dne 18.11.2015 se na mne telefonicky obrátila paní Jana Wunsche, společník firmy
W+K invest s.r.o. (vzniklá 27.2.2014), která tvrdila, že jedná na základě plné moci od
společnosti A+R s.r.o., přičemž tato společnost je prý dcerou společnosti Penny Market s.r.o. s tím, že paní Wunsche se chce sejít a jednat se mnou a poté i s kolegy – organizátory referenda plánovaného na podzim
2016. Paní Wunsche mi do telefonu tvrdila,
že jejich společnost W+K invest s.r.o. provedla ve Starém Plzenci určitou investici a musí
to tedy řešit. Z toho mi vychází, že společnost W+K invest s.r.o. zainventovala již během roku 2014 nějaké prostředky do pozemků a asi i nemovitosti (asi část obchodního
střediska Radyně) neboť si byli jistí, že prosazující skupina v Zastupitelstvu města Starý
Plzenec v novém volebním období od roku
2015 prosadí výstavbu PENNY MARKETU.
Uvědomil jsem si nyní, že vedení města
Starý Plzenec doposud nepředstavilo občanům další řešení projektu PENNY MARKET
jak to slibovalo na jaře 2015. Také jsem si
uvědomil, jak vhodné řešení vymysleli mladší kolegové, kteří mně na jaře 2015 přizvali
do organizace referenda, a kteří navrhli, ať
je referendum o PENNY MARKETu co nejlevnější a s určitým odstupem času, aby pracovaly tak zvané mlýny času, a navrhli referendum až na dobu spolu s volbami do Krajských zastupitelstev.
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Žádáme přispěvatele Radyňských listů, aby
z omezených kapacitních důvodů a stále rostoucích nákladů na vydávání uvedeného zpravodaje dodržovali stanovený rozsah příspěvků (cca
2000 znaků včetně mezer, tj. cca ½ str. A4).
Redakční rada RL

■ souhlasila s ukončením nájemní smlouvy
na byt na adrese Sv. Čecha 1143 dohodou ke
dni 31.10.2015;
■ vzala na vědomí kolaudační souhlasy pro
stavbu vodního díla Vodovod a kanalizace
v rámci stavby „Infrastruktura – lokalita Pod
hřištěm, s užíváním stavby St. Plzenec, Infrastruktura – lokalita Pod hřištěm, účel využívání komunikace, s užíváním stavby Plynovodu a veřejného osvětlení – lokalita Pod
hřištěm, Smlouvu o úplatném převodu infrastruktury mezi společností Investice Pubec s.r.o. Plzeň a městem a Smlouvu o zrušení předkupního práva mezi společností Investice Pubec s.r.o. Plzeň a městem;
■ schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře

informačního systému HELIOS FENIX mezi
městem a společností Asseco Solutions a.s.;
■ schválila rozpočtové opatření č. 7/2015
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2015 k navýšení celkových výdajů o 200.000,- Kč;
■ souhlasila s vybudováním veřejného
osvětlení v části ulice Luční na pozemcích
města od křižovatky ulic Žižkova - Luční až
k domu č.p. 562 v souvislosti s plánovanou
demontáží vzdušného vedení společností
ČEZ a.s.;
■ schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
městem a Petrem Pacandou, Radyňská 271,
Starý Plzenec, IČ: 62658603, jejíž předmětem
je realizace výměny oken v části budovy radnice ve Starém Plzenci;

I nadále podporuji, aby proběhlo referendum a občané Starého Plzence a Sedlce se
mohli svobodně vyjádřit, zda ano či ne velké
nákupní středisko (to je i PENNY MARKET)
před Základní školou. Během letošního roku
se k tomuto tématu vyjadřovali občané Plzence a dokonce i Ti, kteří občany Plzence
nejsou. Některé bych níže připomenul, zvlášť
ty, kteří v prosazování PENNY MARKETU
některé podstatné věci opomněli, či psali nepravdy a v případě radního Ing. Hroudy i lež.
V Radyňských listech z 11/2015 na straně
5 se pan Ing. arch. Jan Soukup ( není občanem Starého Plzence) zamýšlí v úvaze o obchodě v centru města Starý Plzenec. Ač se
jedná o úvahu určitě významného architekta Plzeňského kraje, konstatuji, že jeho vyjádření je tendenční. Pan Ing. architekt se při své
úvaze vůbec neohlíží na druhou část okolí od
osy komunikace. To není jeho chyba, to je
jeho záměr. Jako blízké okolí tzv. obchodního
centra Radyně pan Ing. architekt určitě nemusí uvádět ty objekty na jejichž úpravě pro
město Starý Plzenec na základě smlouvy pracuje. Ale budova doposud fungující Základní
školy pro architekta nemůže být nevýznamná maličkost. Nevím, co pro pana architekta
znamená pojem domov, kterým uzavírá svůj
článek, ale pro mne to určitě nemůže být prostor, kde určitá skupina svým projektem zvýší
dopravní složitost a nebezpečnost, zvýší hluk
a zhorší ovzduší. V části domova, kde by se
obyvatel mohl vzdělávat, má být klid, čistý
vzduch a tiché prostředí. To samé by mělo být
v Základní škole a před ní. Nevěřím tomu, že
by pan Ing. architekt chtěl, aby budoucí Ing.
architekti navštěvující nejprve Základní ško-

lu ve Starém Plzenci hned vedle historického centra města měli zažité, že je správné, aby
přímo proti vchodu do ZŠ byl vjezd pro zásobování velkého obchodu nákladními vozidly a vjezd na rozsáhlé parkoviště. Nevěřím tomu, že v Německu, odkud je PENNY
MARKET, by v současné době povolili stavbu
PENNY MARKETU a s parkovištěm a vjezdem na něj přímo před vchodem do Základní školy a že by s tím němečtí rodiče žáků Základní školy souhlasili. To určitě ne.
Určitě dobrá zpráva je, že prodejnu potravin, která musela skončit z důvodu výpovědi, kterou dal pan Ing Tetzeli na jaře
2015 panu Půtovi, dokázal pan Půta přesunout k vlakovému nádraží do prakticky nevyužívané budovy. Pan Půta tak vyřešil i obavy pana radního Ing. Hroudy popsané v článku „ BUDE FUNGOVAT NÁKUPNÍ CENTRUM I V LÉTĚ ? (RL 05/2015 ). Kdyby pan
Ing. Tetzeli nedal panu Půtovi výpověď, určitě by v OS Radyně pan Půta provozoval obchod dále.
Zcela výraznou postavou pro prosazování PENNY MARKETU blízko centra historického města a hned u Základní školy svými články v RL radní Ing. Hrouda, který
dříve pracoval jako šéf expanze nových obchodních středisek v jihozápadních a severních Čechách, má velké zkušenosti v prosazování zájmů obchodních středisek a používá
k tomu zajímavé postupy pro potlačení osob
s jinými názory. Místo, aby hledal argumenty proč ano či ne PENNY MARKET blízko
centra historického města a hned u Základní školy, tak v článku v RL 06 píše koho všeho
Pokračování na straně 5
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jsem urazil a uvádí nepravdivé informace. Je
pravda, že ve Starém Plzenci se před cca 17
lety opravdu urazili golfisté a golfistky spolu se zastánci po té zkrachovalého hotelu Diplomat, když oni chtěli pod Radyní vykácet
cca 20 hektarů lesa a udělat tam golfové hřiště, přes které se samozřejmě nesmí přecházet. A tehdy jsem se sousedy organizoval petici, která zamezila takové „golfové akci“. Ano
z cca 20 sousedících domů mne v současné
době dvoje rodiny mladších sousedů nezdraví, jsou to ti, z jejichž komínů šel strašný kouř
a tak jsem je na to několikrát upozornil, měl
jsem je snad chválit? Co však toto má společného s PENNY MARKETem. Jen to, že
pan radní Ing. Hrouda se snaží diskreditovat občany s jiným názorem, tedy i mne. Nemůže být pravda, že jsem urazil pány Tetzeliho, Vajshajtla a Medunu. Jestliže jsou zapsáni
na seznamech SNB, já jsem je tam nezapsal,
a když zveřejněním co je spojuje, tak tím se
přece nemůžou urazit.
Úplná lež ze strany pana radního Ing.
Hroudy je, že kvůli mně se měla významná
společnost Bohemia Sekt, která se pravidelně umísťuje mezi prvními 30 firmami v žebříčku soutěže „ Českých 100 NEJlepších“ stěhovat na jižní Moravu. Na společnost, která
má každoroční obrat nad 1 miliardu korun
a roční zisk kolem 200 milionů korun nějaká
fyzická osoba jako jsem já nemůže mít vůbec
žádný vliv. Když se pan Ing. Hrouda, zastu-

pitel Starého Plzence a dokonce radní města sníží k takovéto směšné lži, pak ať si občan Starého Plzence sám zváží, zda vyjádření pana radního Ing. Hroudy odpovídají jeho
před rokem zvolené pozici v zastupitelstvu
a radě města. Pokud vedení města Starý Plzenec a organizace v Plzenci budou předkládat

NEPRAVDIVÉ INFORMACE
O MÍSTNÍM KOEFICIENTU
PRO VÝPOČET DANĚ
Z NEMOVITOSTI

Černice mají stanoven základní koeficient 3,5
nebo 2,5 dle mapy města (tato mapa je součástí vyhlášky). Místní koeficient MO Černice žádný nemají. Město Starý Plzenec má v
současné době vyhlášku č. 1/2002, kde je stanoven základní koeficient 1,6 (také již navýšený) a nově vyhlášku č. 2/2015, kde se upravuje místní koeficient z 1 na 2 od roku 2016.
Takže od nového roku se u nás bude platit
za 1m2 stavebního pozemku nebo zastavěné plochy 2*1,6*2 = 6,4 Kč/m2, ve Šťáhlavech
2*1,4*2 = 5,6 Kč/m2, v MO Černice 2*3,5 = 7
Kč/m2. Z toho jednoznačně vyplývá, že budeme mít vyšší daň než ve Šťáhlavech a rozhodně ne poloviční než v MO Černice, ale skoro
srovnatelnou. V Plzeňském kraji je 21 měst
s počtem obyvatel vyšším než 4000. V letošním roce pouze dvě města (Stříbro, Tachov)
měla upravený místní koeficient. Je tedy zřejmé, že většina měst volí jinou cestu, než je
další zatěžování peněženek majitelů nemovitostí, jak je vidět z následující tabulky.

Vážení spoluobčané, rád bych tímto reagoval na nepravdivé údaje, které šíří pan Hrouda ohledně místního koeficientu, kterým se
upravuje výše daně z nemovitosti. Uvedu několik citací, kterými pan Hrouda ospravedlňuje zvýšení místního koeficientu ve Starém
Plzenci na dvojnásobek.
Pavel Hrouda: V Černicích je koeficient 4,
ve Šťáhlavech 2.
Pavel Hrouda: U nás byla daň od počátku na koeficientu 1. Považuji nás za město a
Šťáhlavy za obec. To, že mají sportovní halu
a většinou opravené silnice je jejich zásluha a
pouze naše prohra. Měnit to je nevděčné a u
nás asi i nemožné.
Pavel Hrouda: O zvýšení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitosti se u nás diskutuje už více jak 3roky, kdy to bylo poprvé zamítnuto v zastupitelstvu (zástupci Volby o tom samozřejmě vědí). Včera jsme ji po dlouhé diskuzi opravdu zvýšili na úroveň, která je již několik let ve Šťáhlavech a je zhruba poloviční než v
Černicích. Prostředky od firem, chatařů i obyvatel našeho města půjdou pouze do oprav komunikací.
Vážený pane Hroudo, Černice nejsou
město, jedná se o městský obvod (MO) Statutárního města Plzně. Statutární město Plzeň
má pro všechny své obvody vydanou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 pro rok 2015
a vyhlášku č. 5/2015 pro rok 2016 kde MO

občanům maximum pravdivých informací
k připravované výstavbě PENNY MARKETu,
pak se pravdivě informovaní občané v příštím roce v podzimním referendu určitě rádi
sami svobodně vyjádří.
Vít Soušek

Č
Čtyřicet
kronik soutěžilo o tu nejlepší v Plzeňském kraji. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo
24. listopadu v Měšťanské besedě v Plzni. Fanfára pro první místo mezi městy a obcemi s více
než 1500 obyvateli zněla pro město Starý Plzenec, kde se o kroniku stará Věra Fenclová.
Děkujeme za skvělou péči o plzeneckou kroniku a naší kronikářce moc blahopřejeme!

Město
Blovice
Bor
Dobřany
Domažlice
Holýšov
Horažďovice
Horní Bříza
Horšovský Týn
Kdyně
Klatovy

počet
obyvatel
4141
4153
6113
11110
4995
5502
4305
4994
5242
22367

místní
koeficient
2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Město

počet
obyvatel

Nýrsko
Nýřany
Planá
Plzeň
Přeštice
Rokycany
Starý Plzenec
Stříbro
Sušice
Tachov
Třemošná

4978
7112
5465
168034
7165
14002
4955
7769
11277
12570
4935

místní
koeficient
2015
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

Myslím, že by bylo vhodné informovat
občany také o tom, že životnost takových
„oprav“ komunikací, jaké realizujete v současné době, je cca 10 let. A tedy až dokončíte
opravy všech místních komunikací, bude třeba začít od začátku a Starý Plzenec se pořádně zrekonstruovaných komunikací (včetně
veřejného osvětlení, chodníků, odvodnění,
spodních vrstev vozovky, infrastruktury) jen
tak nedočká. Podle mého názoru by měl existovat seznam komunikací určených k celkové rekonstrukci. Město by pak každý rok jednu komunikaci včetně veřejného osvětlení,
chodníků, odvodnění, infrastruktury rekonstruovalo. V takovém případě by prostředky
získané navýšením daně z nemovitosti byly
alespoň efektivně investovány.
Nyní bych ještě rád reagoval na články pana Nováka a pana Ing. arch Soukupa ohledně Penny marketu. Pane Nováku,
Pokračování na straně 6
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já mám dojem, že vše vidíte až moc černě. Pokud společnost A+R s.r.o. doopravdy ztratí zájem o nemovitost pana Tetzeliho,
neznamená to, že se nenajde jiný vhodnější
pozemek, případně jiný investor. Naše město patří k velkým městům Plzeňského kraje a i díky své poloze je a bude pro investory lukrativním. Nově otevřený obchod u nádraží možná není úplně adekvátní náhradou
za prodejnu ve „žluťáku“, ale myslím, že jako
dočasné řešení a to i na několik let je dostatečný.
Vážený pane architekte, souhlasím s Vámi,
že místo OD Radyně není jediným vhodným
místem pro výstavbu supermarketu. Zároveň však nesouhlasím, že úroveň dopravy
bude stejná. Lidé, kteří jezdili nakupovat do
OD Radyně, většinou parkovali v ulici Nerudova, případně u zeleniny v ulici Smetanova
a část nakupujících parkovala na parkovišti
u Radyňské ulice. V případě vybudování par-

koviště u supermarketu by jezdili všichni na
toto parkoviště. Zároveň by nový supermarket nesloužil pouze obyvatelům Starého Plzence, ale i dalším spádovým obcím. Je tedy
jasné, že by došlo k nárůstu dopravy v ulici Radyňská před základní školou. To plyne
i z faktu, že současné parkoviště OD Radyně má kapacitu 8 osobních automobilů, navrhované parkoviště by mělo kapacitu 48 osobních automobilů. Můj názor je, že domov
dělá útulné prostředí a pocit bezpečí, nikoliv to, zda budu mít obchod u souseda nebo
o dva bloky dál.
Závěrem bych chtěl dodat, že jsem rád,
že obyvatelům Starého Plzence není lhostejný osud, vzhled a bezpečnost města, nebojí se
diskutovat a vyjádřit svůj názor. I přes některé neshody si vážím práce a některých projektů realizovaných městem, jako je přístavba MŠ, budování informačního centra u Radyně, rozšíření kanalizace a vodovodu, koncesní řízení na provozovatele VaK, Vize roz-

voje města a další. Jen myslím, že některé věci
je prostě možné dělat lépe.
Přeji všem krásné Vánoce a vše nejlepší
v novém roce.
Ing. Jan Kotora

DOPRAVA
NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
Dnem 13. prosince 2015 dochází ke změně jízdního řádu
Aktuální jízdní řád bude k dostání v KCentru, městské knihovně Starý Plzenec,
v trafice na Masarykově náměstí naproti základní škole a také bude k dispozici ke stažení na www.staryplzenec.cz.
red. RL

SERIÁL
PRELÁTSTVÍ
V Plzenci ve „městě“ (část jižně od řeky) je
nápadným stavení č. p. 84. Je kryto šindelem
a starobylých tvarů, takže náleží mezi nejstarší obytná stavení v celé obci. Ačkoliv tento jednopatrový dům není valně ohnivzdorně vystavěn, nýbrž z velké části a ačkoliv celé
jeho sousedství, po pravé i levé straně, vpředu
i zezadu již několikrát lehlo popelem, „prelátství“ zůstalo jako zázrakem ušetřeno.
O příčině toho vypravuje následující pověst. Jednou před dávnými lety přišla pozdě
navečer, když už se silně setmělo, do Plzence stará nemocná cikánka a prosila o přístřeší. Všude ji tady odmítali, jenom na „prelátství“ se nad ní ustrnuli a poskytli jí nejen nocleh, ale i večeři a v její nemoci také potřebné
ošetření. Když druhého dne cikánka trochu

zotavená odcházela, z vděčnosti předpověděla obyvatelům „prelátství“, že Plzenec bude
několikrát stižen velkými požáry, ale „ prelátství“ že nikdy neshoří, nýbrž že vždy zůstane
od požáru ušetřeno.
(podle vyprávění staroplzeneckých občanů Herejka z r. 1882 a Fábery z r. 1920 zapsal
J. Schiebl)
Poznámka: Budova prelátství je jednou
z nejtajemnějších staveb Plzence. Nedochovalo
se k ní nic písemného. Jisté je pouze to, že má
renesanční tvary. Podle její výstavnosti a podle názvu se dá usoudit, že si jej dali vystavět
preláti, tj. církevní hodnostáři. Zda zde bydleli celoročně či jen v době náboženských slavností, konaných ve staroplzeneckých kostelích včetně kostela sv. Blažeje, není jisté. Jisté je pouze
to, že prvním nájemcem či civilním vlastníkem
byl Bernard Šolar, zapsaný v Robotním sezna-

Foto Vladimír Sedlák
mu v r. 1770. Není vyloučeno, že prelatura byla
postavena na troskách nějaké starší budovy, archeologický průzkum zde nebyl nikdy proveden.
Anna Velichová

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci

KALENDÁŘ
PROSINEC 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
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 13:00-14:30 h
Pá
09:00-12:00 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
V prosinci bude knihovna uzavřena:
14.12.-15.12.; 23.12.; 28.12-31.12.
HRAD RADYNĚ - uzavřen
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
- uzavřena
Jaroslava Štětka - dřevořezby
Marie Janečková – obrazy
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 14. ledna 2016
6. a 13. prosince 2015
Pohádkový advent s RC Dráček

vánoční výtvarné dílny
divadelní představení
Pořadatel: Rodinné Centrum Dráček
www.rcdracek.cz
12. prosince 2015
Vánoční jarmark
Místo: náves v Sedlci
Čas: od 12:00 h
Pořadatel: Spolek Sedlec v akci
14. prosince 2015
Adventní koncert pěveckého sboru
ZUŠ Starý Plzenec
benefiční koncert pro staroplzenecké varhany
Místo: kostel Narození P. Marie
Čas: 16:30 h
Pořadatel: Staroplzenecké varhany, o.s.
a Římskokatolická farnost St. Plzenec

20. prosince 2015
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
„Hej mistře“
benefiční koncert pro staroplzenecké varhany
Místo: kostel Narození P. Marie
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Staroplzenecké varhany, o.s.
a Římskokatolická farnost St. Plzenec
24. prosince 2015
ŽIVÝ BETLÉM
Místo: Masarykovo náměstí u kostela
sv. Jana Křtitele
Čas: 14:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec
24. prosince 2015
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Pokračování na straně 7
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Pokračování ze strany 6
Místo: areál hasičky v Sedlci
Čas: 20:00 h
Pořadatel: SDH Sedlec
25. a 26. prosince 2015
VÁNOCE NA HRADĚ
RADYNI
Místo: hrad Radyně
Čas: 14:00 h – 16:00 h

Strana 7
Kontakt: František Chrastil, tel.:
606 608 187

Pořadatel: Občanský spolek
Hůrka a Radyně
www.oshr.cz

1. ledna 2016
Nový rok na Hůrce u rotundy
Místo: rotunda sv. Petra a Pavla
Čas: 14:00 h
Pořadatel.: Občanský spolek
Hůrka a Radyně
www.oshr.cz

HASIČSKÉ MUZEUM
V SEDLCI
Výstava historických
šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel.
domluvě v průběhu celého roku.

NÁVŠTĚVNOST
KULTURNÍCH PAMÁTEK
VE STARÉM PLZENCI
V ROCE 2015
Hrad Radyni navštívilo v letošní turistické sezóně celkem 20.504 osob, což je rekordní návštěvnost tohoto turistického
cíle. Návštěvnost na hradu Radyni se v roce
2015 v porovnání s loňskou sezónou zvýšila o 1.869 osob. Znamená to, že hrad Radyni navštívily během turistické sezóny v období od dubna do října 2015 v průměru bezmála tři tisíce lidí za měsíc.

Interiér rotundy sv. Petra a Pavla na Hůrce
ve Starém Plzenci zhlédlo letos celkem 1.013
lidí. To je o 153 návštěvníků více než v roce
2014.
Uvedené statistické údaje svědčí o tom, že
o památky v našem městě je rostoucí zájem.
Eva Vlachová
K-Centrum, městská knihovna

z<>h^<KEZdp

z<>h^<KEZdp
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STAROPLZENECKÝ ŽIVÝ BETLÉM NA
CESTÁCH PO ZÁPADNÍCH ČECHÁCH
V adventním čase, ale tradičně i na Štědrý den, proběhnou jako
každý rok vystoupení Staroplzeneckého Živého Betléma s příběhem
o narození malého Ježíška v dalekém městě Betlémě. Tentokrát navštívíme s dětmi z Plzence a okolí Bečov nad Teplou, Litvínov a Plasy. Samozřejmostí jsou pak vystoupení na Štědrý den na náměstí Republiky
v Plzni a potom také ve Starém Plzenci od 14 hodin. Je pravděpodobné, že náš Staroplzenecký Živý Betlém bude provázet zahájení Tříkrálové sbírky ještě před Novým rokem v Kladrubech a dne 4. 1. 2016 potom společně s plzeňským biskupem Františkem v plzeňské katedrále
sv. Bartoloměje. Je před námi ještě spousta příprav a zkoušek. Doufáme však, že to společně zvládneme a všechna naše vystoupení pomohou připomenout, zvláště pak v těchto vypjatých dobách, pravou podstatu křesťanských Vánoc.
Díky všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem na vystoupeních podílejí. Nejen letos,
ale také celých
dvacet tři let, kdy
Staroplzenecký
Živý Betlém nese
svoji tradici.
Zároveň bychom vás chtěli pozvat do kostela Narození Panny Marie na vánoční bohoslužby, které se budou konat 24. 12. od 22 hodin,
25. 12. dopoledne od 9.30 hodin a na sv. Štěpána 26. 12. pak na setkání u jesliček s koledami a cukrovím, které se uskuteční od 15 hodin.
Za Staroplzenecký Živý Betlém
Josef Švéda a Pavel Kilbergr
(více na http://mujweb.cz/zivybetlem/)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 5.12.2015 to bude 10 roků, co zemřel
pan Vladimír Ouhrabka. Vzpomínají
manželka a syn Vladimír s rodinou.

Dne 8. 12. 2015
oslaví staroplzenecký rodák, historik a dlouholetý správce kostela Narození Panny Marie pan
Karel Kilbergr
životní jubileum
osmdesáti let.
Pevné zdraví a elán
do dalších let přeje Římskokatolická farnost Starý Plzenec.

Dne 21. 11. 2015 oslavil duchovní správce
Římskokatolické farnosti Starý Plzenec
pan Petr Franta životní jubileum šedesáti let.
Za jeho téměř dvacetileté působení ve
farnosti, všechnu práci pro lidi, které má
kolem sebe, bychom mu chtěli tímto poděkovat a popřát hodně síly, moudrosti
a také zdraví. To vše a mnohem víc mu ze
srdce přejí jeho farníci.

NAŠE ŠKOLY
ZŠ STARÝ PLZENEC
Jazykový pobyt v Německu
Týdenního jazykově-vzdělávacího pobytu
hrazeného projektem EU se zúčastnili vybraní žáci 9. tříd: Havlová Tereza, Lišková Alice,
Mahdalík Tomáš, Misařová Nikola, Procházka Martin, Pruner Tomáš, Regner Tomáš,
Skutková Karolína, Šebková Tereza, Špelinová Denisa, Vaicová Anna, Vavřičková Eliška
a pí učitelka Holoubková Irena.
V pondělí 19.10. ráno jsme vyjeli vlakem
z nádraží ze Starého Plzence. Do německého Zwieselu jsme dorazili okolo poledne. Byli
jsme ubytování v AWO Feriendorf Zwiesel
v krásných patrových domcích.
Hned v úterý brzy ráno jsme jeli školním
autobusem do Staatliche Realschule Zwiesel.
Jízdné pro žáky a studenty je zdarma. Vyučování začíná v 7,45 hod.
Byli jsme rozděleni po čtveřicích do třech
devátých tříd, kde jsme se celý týden seznamovali s výukou a novými spolužáky. Vyučovací hodiny probíhají interaktivně. Vybavení tříd je k tomu přizpůsobeno. Žáci mají
v hodinách větší možnost vyjádřit svůj názor. Celý týden jsme nikde neviděli psát testy. Velké překvapení pro nás bylo, že nikdo
z žáků nepoužívá po celé dopoledne mobilní telefon. Přestávky mají vždy po dvou vyučovacích hodinách, při nichž nesmějí být ve
svých třídách. Pro přestávky mají vyhrazený
prostor v přízemí. Dozor má jen jeden učitel,
žáci mají možnost jít na školní hřiště nebo si
zahrát stolní tenis. Svačinu si kupují ve školním bufetu. První přestávka je 20 minut, druhá 10 minut. Každý den mají žáci 6 vyučovacích hodin a končí ve 12,45 h. Tiše jsme našim novým spolužákům záviděli, že nemají
odpolední výuku a mohou se věnovat svým
zálibám. Na žáky čekají před školou opět
školní autobusy.

DRAKIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve středu 11. listopadu jsme ve školní družině pouštěli draky. Skoro všichni si přinesli
svého draka, někdo si přinesl motýla, někdo velkého orla, někdo chobotnici nebo draka, co
vypadal jako rogalo se smajlíky. Drakiáda probíhala ve středu a ve čtvrtek. Disciplínu "kdo
vyletěl nejvýš" vyhrála Anežka Borová, "kdo letěl nejdéle" vyhrála také Anežka Borová.
Vlastně se dá říct, že Anežka Borová byla celkovým vítězem.
Aneta Mertlová, Foto: Jana Hermanová
Po vyučování nás čekal v AWO restauraci
výborný oběd. Odpoledne jsme strávili v nedalekém městě Regen.
Ve středu po vyučování a obědě jsme
jeli autobusem na projížďku po okolí Zwieselu. Pak jsme celé odpoledne strávili v Erholungsbad. Užívali jsme si teplých bazénů
a saun. Bylo to zpříjemnění týdne. V bazénu
jsme se setkali se skupinou uprchlíků, a nebyl
to příjemný pocit, protože nás (hlavně děvčata) neustále pozorovali.
Ve čtvrtek jsme se vypravili na celodenní výlet do Passau. Na nádraží v Pasově jsme

se setkali s velkým davem imigrantů a množstvím německých policistů. Dopoledne jsme
se prošli překrásným starým Pasovem, navštívili Dóm sv. Štěpána a přístav. Pak jsme nakupovali v obrovské Stadtgalerii. Celý den hrozně rychle utekl, ale v Pasově se nám moc líbilo.
V pátek jsme jeli naposledy do školy. Smutné bylo loučení s německými spolužáky i učiteli. Zabalili jsme zavazadla, utratili poslední eura
a vydali se na nádraží. Domů jsme přijeli v půl
osmé večer. Už jsme se těšili na rodiče, sourozence, domácí mazlíčky a další členy rodiny.
Pokračování na straně 10
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Pokračování ze strany 9
Pobyt se nám moc líbil, byla to skvělá zkušenost a rádi bychom si ho zopakovali. Chtěli bychom, aby to u nás ve škole bylo stejné
nebo alespoň podobné. Došlo nám, jak důležité pro život je učení cizím jazykům.
Děkujeme vzdělávacímu projektu EU, vedení Realschule Zwiesel a pí učitelce Holoubkové za báječný týden.
Anna Vaicová 9.A a Tereza Šebková 9.B

Inzerujte v měsíčním zpravodaji

Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
ZŠ STARÝ PLZENEC
Bobřík informatiky 2015
Ve dnech 9.–13. 11. 2015 se konal již 8. ročník celostátní soutěže Bobřík informatiky
(www.ibobr.cz). Tato soutěž je určena pro žáky
základních a středních škol, kteří jsou rozděleni do 5 věkových kategorií. Naše škola se účastnila v kategorii Mini (4. a 5. ročníky), Benjamin
(6. a 7. ročníky) a Kadet (8. a 9. ročníky).
V kategorii Kadet se pokusilo získat "Bobříka" 12 395 žáků z celé republiky, z toho
53 žáků z naší školy. A dva z nich byli úspěšní!
Josef Hrubý (9. A) získal 168 bodů, a umístil
se tak na 1409. místě. Druhým úspěšným řešitelem byl Tomáš Tlustý (8. A), který se svými
164 body skončil na 1613. místě.
Nejobsazenější kategorií byl letos Benjamin, zúčastnilo se ho 15 058 soutěžících. Na
naší škole tuto kategorii zastupovalo 57 žáků
a měli jsme hned 3 úspěšné řešitele. Se 156
body se na pomyslném 3. místě naší školy
(1241. místo v ČR) umístila Karolína Hajso-

Žáci 9. tříd před školou ve Zwieselu.
vá (7. B). Na druhou příčku vystoupala Elen
Hudečková (6. A) se 164 body (981. místo celkem). Velmi milým překvapením byl potom
výsledek Jiřího Loukoty (6. A), který se se ziskem 184 bodů vyšplhal na 481. Místo, a nechal
tak za sebou 14 a půl tisíce soupeřů.
Úspěšná pro nás byla také kategorie Mini.
Přesto, že se zúčastnilo pouze 14 žáků (10 987
v celé ČR), hned 4 z nich byli úspěšnými "lovci bobříka". Čtvrté místo obsadil Petr Leba se
121 body (2317. místo v celorepublikovém
pořadí). Bronzovou medaili si odnesl Jakuib
Valíček (125 bodů, 2037. místo). 144 bodů a
s nimi druhé místo v této kategorii u nás obsadila Kateřina Lindauerová. Celkově jí tyto
body stačily na 1010. místo v republice. A to
nejlepší na závěr, na 251. místě v České republice v kategorii Mini se se 184 body umístil Vojtěch Děkanovský.
Všem soutěžícím gratuluji a věřím, že
v příštím ročníku naše výsledky zopakujeme
či vylepšíme:).
Text a foto: Mgr. Lenka Benediktová

Foto:archiv ZŠ

Úspěšní řešitelé v kategorii "Kadet" Josef
Hrubý (9. A) a Tomáš Tlustý (8. A).

MŠ STARÝ PLZENEC
Návštěva u skřítků
Do naší školky přišel důležitý dopis. Dopis
od skřítků. Potřebovali totiž pomoct
s úklidem přírody a s přípravou na zimu.
Děti byly maskované do podzimních čepic,
aby se skřítci moc nepolekali. Postupně
se vydaly na chladnou cestu k rotundě,
kde na ně lesní skřítci čekali na několika
místech s úkoly, se kterými potřebovaly
poradit. Naštěstí do školky chodí jen samé
šikovné děti a zvládly vyřešit vše. Za
pomoc si všechny vybraly sladkou odměnu.
A kdo ví, třeba za rok přijde dopis znovu a
my se budeme moct těšit na další setkání
s našimi lesními kamarády…
Text a foto: Bc. Eva Nováková
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SKAUT
ZA PRASÁTKY
DO PŘEŠTIC
Zatímco Ti starší putovali při Kosím potoce, se světluškami a vlčaty jsme dojeli vlakem
do Lužan a odtud se vydali po žluté turistické
značce do Přeštic. Cesta vedla uprostřed luk,
mezi malými stromky při řece Úhlavě nebo

skrze vesnici Příchovice. Chůzi jsme prokládali hrami na zahřátí i zasmání. Téměř u cíle
jsme si obhlédli barokní kostel a kolem něho
nakonec vyběhli pozdravit prasátka k jejich
tzv. pomníku. Vlak nazpět nám jel na minutu přesně a vzhledem k tomu, jak ti malí výletníci zlobili, určitě se ostatním cestujícím ve
Starém Plzenci pořádně ulevilo
Text a foto: Jaroslava Lencová

U pomníku přeštických prasátek.

VANDR NA KOSÍ POTOK
První listopadový víkend jsme se my starší vydali na vandr ke Kosímu potoku. Sraz
byl v sobotních velmi brzkých ranních hodinách a před námi byla cesta vlakem do Plané. Za jízdy jsme dospali to, co jsme nenaspali doma a zahráli si nějaké hry. Za doprovodu zvuků šustícího listí jsme došli k jedné
rozhledně. Čekalo nás sedmdesát dva schodů nahoru a za odměnu nádherný výhled na
Planou. Počasí nám moc nepřálo a odpoledne začalo poprchávat. Viděli jsme opravdu
nádhernou přírodu a třeba ochutnali i cukrovou řepu. Naším cílem byla zřícenina hradu Volfštejn, kde následovalo stavění stanů.
Navečeřeli jsme se a kolem šesté se už vydali na kutě, jelikož nás opět čekalo brzké vstávání, abychom stihli vlak. Druhý den v šest
jsme vyrazili do Ošelína. Na cestu nám svítil měsíc a po rozednění vykouklo i sluníčko.
Ke snídani bylo, co komu zbylo a pak už jenom nasednout do vyhřátého vlaku. Cesta do
Plzně i čekání na spoj do Plzence utekla rychle a už před jedenáctou jsme stáli na místním
nádraží.
Anna Vačkářová

Jako vánoční dárek
jsme si pro Vás
připravili vzpomínkový
almanach, který
obsahuje informace
o skautingu v našem
městě od roku 1945
až po současnost.
Najdete v něm mnoho
fotografií z naší činnosti
a zajímavě zmapovanou
historii. Pro zájemce
jsou almanachy
k sehnání v K-Centru,
městské knihovně nebo
na tel. 721 653 568.

Sluneční údolí Vám přeje klidné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví, lásky a pohody do roku 2016!

Strana 12

Radyňské listy - prosinec 2015

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
8. ROČNÍK STAROPLZENECKÉ
VAŘEČKY

Chcete si užít letošní Vánoce v klidu a pohodičce?
Nelítat po přeplněných obchodních centrech, nehlídat
akce, nepatlat se s cukrovím a nemít byt plný větviček
od tvoření věnců a jiné vánoční výzdoby????

Pak přijďte na VÁNOČNÍ JARMARK
do Sedlce na náves, kde bude vše k
zakoupení - vše poctivé domácí !!!
• krabičky s vánočním cukrovím - více než 20 druhů
• vánoční věnce, svícny a jiná výzdoba
• sladké i slané dobroty a různé laskominy
• zabijačkové dobroty
• teplé i studené nápoje
• domácí keramika
• rozsvícení stromku
• vystoupení dětí ze ZŠ v Sedlci za doprovodu
ZUŠ Starý Plzenec v 17 hodin

• vánoční a kamarádská atmosféra
...to vše a mnohem víc
v sobotu 12.12.2015 od 12 hodin
v Sedlci na návsi na VÁNOČNÍM JARMARKU
Těšíme se na vás!!!
Spolek Sedlec v akci!

Vážení přátelé,
chci se s vámi podělit o několik zpráv týkajících se činnosti našeho sdružení a jejich členů. V minulém období se konalo několik akcí.
V září to byla tradiční klobouková zábava. V říjnu jsme poseděli na
Statku v Mirošově u výborné večeře a zatancovali a zazpívali jsme si
při písničkách pana Zapletala. Dále jsme v říjnu navštívili zámek Bečov a prohlédli si relikviář svatého Maura, následně jsme si byli prohlédnout Vánoční dům v Dubí u Karlových Varů.
V sobotu 14. listopadu se konal již osmý ročník Staroplzenecké vařečky. Tentokráte bylo téma soutěže ,,Tvarohový sen“. Zúčastnilo se
14 kuchařek se svými výrobky a v publiku bylo dále kolem 40 diváků, kteří také vyhodnocovali vítěze. Jako vždy odborná porota v čele
s paní starostkou V. Dolákovou vybírala nejchutnější a vzhledově nejhezčí první tři místa. Všechny řezy, koláče, koláčky, buchty, muffiny
aj. byly velice chutné. Opět se nám o hudební doprovod postaral pan
Zdeněk Zapletal, prostory nám zapůjčil pan Šilhánek v Music klubu.
Tato akce se stala již tradicí a už teď se těšíme na příští ročník. Pokud
budete mít jakýkoliv nápad co upéct nebo uvařit, dejte nám inspiraci. Jediné, co nás mrzí, je nízká účast diváků. Nemusíte všichni soutěžit, stačí, když nás přijdete podpořit a pobavit se s námi. Na prosinec je připravena Mikulášská zábava ve Chválenicích, a to 10. prosince od 16 h. Jako vždy je připraven autobus. Srdečně zveme všechny,
kteří mají náladu a chuť se s námi příjemně pobavit. K tanci a poslechu hraje pan Žákovec.
Tím bychom pro letošní rok měli náš plán akcí vyčerpaný a již pilně pracujeme na tom příštím. Hned v lednu se bude konat Výroční členská schůze, a to 13. ledna 2016. Chtěla bych také poděkovat
všem sponzorům, kteří nás v letošním roce podpořili a bez jejichž pomoci bychom nemohli pro naše členy i pro ostatní naše příznivce tolik akcí připravovat a uskutečnit. Děkuji celému výboru za jejich práci, bez které by se to vše neuskutečnilo. Doufám, že i nadále budeme
moci s pomocí všech počítat, a tak zpříjemňovat volné chvíle všem
svým členům i ostatním seniorům. Na závěr bych Vám všem chtěla popřát klidné a spokojené svátky vánoční. Hodně radosti a štěstí se
svými blízkými a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za výbor OSZP Patočková Jaroslava

ČTENÁŘI PÍŠÍ
PODĚKOVÁNÍ
chtěla bych touto cestou poděkovat panu Romanovi Keslovi.
Dne 20.10.2015 jsem po ukončení ordinačních hodin pospíchala
na noční směnu na záchranku do Kralovic, kde pracuji jako výjezdová lékařka. Při průjezdu viaduktem ve směru na Plzeň jsem pocítila, že
má auto poruchu. Zastavila jsem a zjistila, že mám ušlé kolo. Byla jsem
ráda, že nejde o závažnější poruchu, nicméně výměna kola není mojí
silnou stránkou. Představa, že do Kralovic dojedu včas, se začala rozplývat. Rozhodla jsem se, že zkusím požádat o pomoc v nedalekém servisu.
Při cestě k servisu jsem míjela mladý pár, který právě přijel domů. Mladý muž byl velice ochotný, během několika minut mi kolo vyměnil. Pan
Kesl odmítl jakoukoliv odměnu.
Ten den jsem odjížděla ze Starého Plzence s velice hezkým pocitem.
Nejenže se podařilo závadu rychle odstranit, ale potkala jsem velice
ochotného a slušného člověka.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat a popřát panu Keslovi mnoho
štěstí, zdraví a pracovních úspěchů.
MUDr. Milena Pechová
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STALO SE
KDYŽ HEREC MALUJE
(aneb ozvuky sladké Francie)
Třetího listopadu se reprezentativní prostory BOHEMIA SEKT Centra zcela zapnily návštěvníky… vlastně spíše návštěvnicemi,
z nichž většina patřila mezi obdivovatelky herce Jana Kanyzy. Přišly zčásti možná ze zvědavosti, co vlastně uvidí…….. Myslím, že byly
- jako já - překvapeni silou imaginace a zvláštního kouzla jeho tvorby. Rozhodně na ně zapůsobila nezvyklá kombinace jemné barevnosti ve spojení s razantními, až ostrými tóny
jeho abstraktních obrazů ve zvláštním spojení
s černou. Je na nich vidět, že Jan Kanyza žije ve
Francii, že je to jeho téměř druhá vlast. Z jeho
tvorby dýchá francouzská lehkost a esprit,
z obrazů svítí světlo Provence… a ten snový
svět, kdy vše je dovedeno s grácií do abstrakce:
jak fantastické krajiny s květinami a silně sty-

lizovanými tvory, tak i všední svět. Vše pluje
v prostoru, vpleteno s vášní i jemností do jednoho celku, kdy svět se zdá uchopitelný, celistvý a pochopitelný.
Autor sám dorazil mírně znechucen s hodinovým zpožděním díky dopravní zácpě
a začal vyprávět o svém životě ve Francii, kde
žije střídavě v kraji Languedoc (u Španělska)
a v Provence. Nechtěl vysvětlovat své obrazy
(však na celoplošné obrazovce svítil jeho výrok „Obrazu nemusíte rozumět… postačí,
když mu budet důvěřovat.“). Vysvětlil přehnané zprávy z bulváru o „své rezidenci“ a také

fakt, že nebude vyprávět o dalších osudech své
postavy, kterou hraje v Ordinaci v růžové zahradě (stotisícovou pokutu by se mu nechtělo
platit). Kurátor jeho výstavy prozradil, že maluje nejradši akrylem, protože rychle schne,
a může tak snadněji svá díla opravovat. Ve
Francii je prý ceněným a vyhledávaným malířem. Nedivím se. Na výstavu jsem přicházela
s představou, že uvidím díla Pana herce, který
občas a rád maluje….. a odcházela jsem s přesvěddčena, že jsem zhlédla výstavu Pana malíře, který občas a rád hraje.
Anna Velichová

ROZLOUČENÍ S ROKEM
KULTURY 2015
Letos zažila Plzeň jako Evropské hlavní město kultury více než 600 akcí. Divadlo,
koncerty, výstavy, akce ve veřejném prostoru,
nový cirkus... Do povědomí umělecké veřejnosti se vrátili plzeňští rodáci Jiří Trnka, Gottfried Lindauer i Ladislav Sutnar, v duchu loutkářské tradice se městem prošly obří španělské loutky, na které se přišlo do ulic podívat sto
tisíc lidí. Na industriální tradici navázal nově
otevřený areál Kreativní zóny DEPO2015,
propojující umění s podnikáním. Kultura se
stala každodenní součástí života města, které bylo dříve známé jako metropole průmyslu a piva. Přestože řada akcí bude mít pokračování i v příštím roce, v polovině prosince přijde čas se s titulem Evropského hlavního města kultury rozloučit.
„V rámci slavnostního zakončení projektu
nechystáme opulentní oslavy, ale chceme si společně připomenout zážitky z pestrého kulturního programu a poděkovat divákům, umělcům
i partnerům, kteří se na této výjimečné akci podíleli,“ vysvětluje programový ředitel Plzně
2015 Jiří Sulženko.
Rozloučení s kulturním rokem v týdnu od 7. do 12. prosince nebude jednou velkou akcí, naopak nabídne řadu akcí, které zaujmou různé skupiny diváků. Společně s Malým tanečním orchestrem Universal Divadla
Sklep oslavíme 140 narozeniny Adolfa Loose,
s Plzeňskou filharmonií a aktuálně nejzářivější hvězdou českého operního nebe Adamem
Plachetkou vás pozveme na operní gala do
DEPO2015, kde se ve spolupráci s plzeňskou
firmou Horsefeathers odehrají také snowboardové závody evropského formátu. Vyvrcholením rozloučení bude pokus o světový rekord
s nejdelším fotoalbem, do kterého vybereme
fotografie z akcí roku 2015 a které si pak budete moci odnést domů na památku.
Podrobný program najdete na
www.plzen2015.cz/zakonceni.

Snímkem se vracíme k výstavě obrazů známého českého herce Jana Kanyzy, kterou bylo možné
zhlédnout v BOHEMIA SEKT Centru od 3. listopadu do 3. prosince 2015.
Foto: archiv společnosti BOHEMIA SEKT

SPORT
DVĚ BRONZOVÉ MEDAILE
PUTOVALY DO PLZENCE
Dne 19.9. se konal v Bělé pod Bezdězem
celostátní turnaj v šermu kordem, kde nechyběla plzenecká šermířka Adéla Brandnerová
(12). Po dvou kolech skončila na 5. místě a do
eliminace šla s Černíkovou z Teplic, kterou
hladce porazila 15:3. O osmifinále si to rozdala s De Vincenzo z SC Praha, kterou taktéž
porazila 15:13. O finálový souboj Adéla vyzvala favorizovanou Havlínovou z SC Praha,
se kterou těsně prohrála14:15.
V sobotu 24.10. se v německém Ingolstadtu konal MT, ze kterého si Adéla přivezla slušné 6. místo.
Dne 7.11. se konal v německém Saaldfeldu mezinárodní turnaj, který pro Adélu začal
velmi dobře. Po prvním kole byla čtvrtá a po
druhém třetí. Do osmifinále šla s Morczyn-

Mladá šermířka Adéla Brandnerová v akci.
ski(GER), se kterou vyhrála 10:8, a ve čtvrtfinále si to rozdala se Štěpánovou z SC Praha,
se kterou smolně podlehla 10:9.
Text a foto: Tomáš Brandner
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Město Starý Plzenec přijme

pracovnici/pracovníka
obsluhy nového sběrného dvora
na zkrácený pracovní úvazek (DPČ)
Požadujeme: znalost práce na PC, schopnost
vedení evidence, spolehlivost, pečlivost, loajalitu
Nástup možný od ledna 2016.
V případě zájmu kontaktujte
tajemníka MěÚ na tel.: 725 046 572.
Více informací na www.staryplzenec.cz

Český rybářský svaz Šťáhlavy uskuteční
ve Starém Plzenci

prodej
vánočních kaprů
21.12.2015 od 10:00 h do 16:00 h
22.12.2015 od 10:00 h do 16:00 h
23.12.2015 od 10:00 h do vyprodání
Na Vaši návštěvu se těší prodejci.
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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 můžete zakoupit v K-Centru
a městské knihovně, Smetanova 932
za cenu 100,- Kč/ks bez DPH

Vhodné jako vánoční dárek.

INZERCE Z KUPONU
■ Prodám rotoped za 1000 Kč (PC 2400 Kč).
Tel.: 377 963 788.
■ Hledám ženu na mytí oken v RD (100 Kč/h).
Tel.: 377 963 788.
■ Sháním dlouhodobý pronájem garáže ve St.
Plzenci/Sedlci. Tel.: 777 997 367.
■ Mladý pár s dítětem (8 let) hledá pronájem
bytu 3+1 (3+kk) ve SP či Sedlci do 8-10 tis./měs.
vč. popl. Spěchá. Tel.: 733 792 305 (po 15. h).
■ 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.
■ Koupím dvourychlostní babetu nebo jiný
moped. Tel.: 722 615 183.
■ Daruji rozkládací lavici za odvoz, Starý Plzenec. Tel.: 737 601 854.
■ Pronajmu garáž vedle zdravotního střediska, cena 400 Kč/měsíc. Tel.: 725 931 203.
■ Pronajmu byt 2+1 v RD ve St. Plzenci se samostat. vchodem. Tel.: 604 208 544.
■ Prodám filodendron (vzrostlý 10 listů).
Cena dohodou. Info v knihovně.
■ Pronajmu byt 3 + 1 ve St. Plzenci. Tel. 728
610 613, volat po 15. h.

KVĚTINY
ZAHRADNICKÉ
POTŘEBY
Lenka Hejlová

Televize

Smetanova 482, Starý Plzenec

Internet

tel.: 603 844 254 • www.kvetinyhejlova.wbs.cz

Volání

SPOLEHLIVÝ
A RYCHLÝ
INTERNET OD
PlzenecNET
ZA 300 Kč
Reálná rychlost 20 Mb/s

řezané, hrnkové a umělé květiny
dárkovina, dřevní brikety
Otevírací doba:
Po – Pá
08:00 h – 18:00 h
So
08:30 h – 11:00 h

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.
Možnost zpětného
sledování pořadů
a jejich nahrávání
do paměti.

Internet první 2 měsíce
ZDARMA
Pro stávající členy nyní odměna 900 Kč
za každého nově přivedeného člena!
Podrobné informace na www.plzenec.net/pripojdalsiho

Na výběr z více než
40 televizních
a 25 rozhlasových
stanic.

w w w. p l z e n e c . n e t

tel.: 775 785 005

email: info@plzenec.net

Internet, který má omezenou pouze cenu...

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
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