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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
vánoční svátky utekly jako voda a vstoupili jsme do nového roku
2016. Dovolte mi, abych
Vás co nejsrdečněji pozdravila s přáním, aby
byl tento rok pro nás
všechny šťastný a úspěšný, abychom se všichni těšili pevnému zdraví, aby v našich srdcích
vládla pospolitost, vzájemný respekt, úcta
a láska, aby každý občan našeho města měl
pocit sounáležitosti a spoluodpovědnosti za
město, ve kterém žije.
Pokud Vám není lhostejné, kam se bude
ubírat naše město v příštích 7 letech, máte
nyní možnost se zapojit do přípravy Programu rozvoje města 2016 – 2022, který by
měl vzniknout za spolupráce široké veřejnosti. Jedná se o důležitý strategický rozvojový dokument, který ovlivní budoucí směřování města, navrhne, jakými směry by se
měly ubírat např. školství, doprava, veřejný
život,… Prvním krokem pro vytvoření tohoto rozvojového dokumentu je situační analýza Starého Plzence a Sedlce, kterou aktuálně zpracovává Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje ve spolupráci s Centrem pro
komunitní práci. Její součástí je zjišťování názorů veřejnosti, dotazníkové šetření a setkávání s veřejností, díky kterým budete mít příležitost osobně se vyjádřit k situaci ve městě. Zajímá nás Váš názor, co se Vám ve městě
líbí či co zde postrádáte, Vaše spokojenost či
nespokojenost se stavem poskytovaných služeb, veřejných prostranství, životního prostředí, bezpečnosti ve městě, možnosti trávení volného času a dalšími tématy. Informace
získané z dotazníkového šetření a veřejného
jednání budou zpracovány a budou sloužit
jako podklad pro návrh rozvojového plánu.
Jak nám můžete dát vědět? Vyjádřit se můžete prostřednictvím dotazníku, který je vložen
do tohoto čísla Radyňských listů. Formulář
dotazníku je k dispozici i v K-Centru a v podatelně městského úřadu. Vyplněný dotazník
můžete odevzdat do 29. 1. 2016 do sběrných
boxů umístěných v K-Centru, v klubovně SK

Starý Plzenec, v ZUŠ na Malé Straně, v ZŠ
a MŠ Sedlec, v pivním baru Bojo v Sedlci.
Dotazník můžete také vyplnit elektronicky na
webových stránkách www.staryplzenec.cz
Na toto šetření navazuje veřejné jednání
nad problémy a kladnými stránkami života
ve městě, které se uskuteční 11. 2. 2016 od
17 hodin v Lidovém domě. K této diskusi jste
všichni srdečně zváni!

ZDARMA

Závěrem mi dovolte popřát Vám, Vašim rodinám a bližním v novém roce zdraví a štěstí v osobním i pracovním životě, radost a spokojenost. Naší zemi přeji politickou
a ekonomickou stabilitu.

Šťastný a spokojený rok 2016
Vám všem přeje starostka
Vlasta Doláková
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
34. schůze – 11. listopadu 2015
RM
■ schválila protokoly o otevírání obálek
s nabídkami a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Výběr zhotovitele tisku Radyňských listů včetně předtiskové úpravy, Starý Plzenec“ a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na služby
s vybraným uchazečem SOS print, s.r.o., Švihovská 10, 301 00 Plzeň, IČ: 291 24 034;
■ vzala na vědomí Výroční zprávu Základní
školy Starý Plzenec za školní rok 2014/2015;
■ schválila realizaci rozšíření kamerového
systému ve města dle předloženého návrhu
a nabídky společnosti Mraknet s.r.o. a souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci
dotačního projektu Plzeňský kraj – bezpečný
kraj, vyhlášeného v roce 2016;
■ vzala na vědomí předložený stav závazků
a pohledávek, přehled Cash Flow s výhledem
k 31.12.2015 a přehled zakázek na měsíc listopad 2015 společnosti PRONAP s.r.o.;
■ vzala na vědomí žádost o zřízení a vybudování nového kanalizačního a vodovodního
řadu k pozemku v k.ú. Sedlec u Starého Plzence dle přiložených situačních plánků a uložila předložit přehled lokalit ve Starém Plzenci
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a Sedlci, kde není vybudován vodovodní a kanalizační řad;
■ vzala na vědomí písemné informace týkající se provozu LD a uzavřené nájemní smlouvy;
■ souhlasila s provedením výměny poškozených ochranných sítí oken ve velké tělocvičně sokolovny a s vystavením objednávky firmě
A-Z SPORTSERVIS s.r.o. na základě předložené cenové nabídky;
■ vzala na vědomí návrh na výši vodného
a stočného předložený společností VODÁRNA PLZEŃ, a.s. pro rok 2016;
■ schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Mraknet s.r.o., jejímž předmětem je
umístění stožáru pro komunikační vedení na
střeše objektu v ulici Raisova 96;
■ vzala na vědomí návrh na sjednocení termínů platnosti smluv o nájmu bytů ve vlastnictví města a souhlasila se sjednocením termínů platnosti smluv o nájmu bytů ve vlastnictví
města od 1. 1. 2017;
■ souhlasila s vybudováním nového odběrného místa instalací zásuvkového rozdělovače na
návsi v Sedlci dle předložené nabídky Michala Metličky;
■ vzala na vědomí zprávu o prověření aktuálních hodnot jističů el. energie u odběrných
míst ve vlastnictví města a uložila projednat
s distributorem el. energie (ČEZ) navržená
doporučení na změnu sazby případně výměny jističů;
■ vzala na vědomí žádost SDH Sedlec o posouzení možnosti rekonstrukce půdních prostor budovy hasičského muzea v Sedlci za
účelem vybudování prostoru ke konání kulturních a společenských akcí a uložila stavební komisi prověřit možnosti komplexního využití objektu;
■ souhlasila s uspořádáním setkání přátel
geocachingu na nádvoří hradu Radyně dne
12.12.2015;
■ schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města v k. ú. Starý Plzenec
se společností ČEZ Distribuce, a. s. v předloženém znění;
■ vzala na vědomí žádost Vlastimila Lagrona o povolení k hostování a zajištění tradiční
pouti ve Starém Plzenci v roce 2016 a rozhodla o žádosti a způsobu zajištění pouti po projednání jejího umístění ve městě;
■ vzala na vědomí žádost o prodej pozemku
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence sousedícího
s pozemky ve vlastnictví žadatele a souhlasila
předběžně s prodejem pozemku;
■ vzala na vědomí žádost o částečné zrušení výpůjčního práva k pozemku v k. ú. Starý Plzenec sousedícího s nemovitostí v jejich

vlastnictví a uložila jednat s vypůjčitelem části předmětného pozemku o uzavření dodatku
ke smlouvě;
■ vzala na vědomí informaci o možnosti bezúplatně převést pozemek v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence z vlastnictví ČR, Státního
pozemkového úřadu a souhlasila předběžně
s bezúplatným převodem;
■ vzala na vědomí informaci o projednání
žádosti města na úrovni SŽDC, s. o., o prodeji části pozemku v k. ú. Starý Plzenec městu v ulici Pod Tratí a souhlasila předběžně s jeho koupí za stanovených technických
podmínek;
■ vzala na vědomí žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení v roce 2015 na
zřízení kanalizační přípojky a doporučila
poskytnutí úvěru oběma žadatelům v požadované výši 50.000 Kč;
■ vzala na vědomí informaci o poškození domu na Masarykovo náměstí ve Starém
Plzenci a uložila prověřit na místě popsané
skutečnosti;
■ vzala na vědomí cenové nabídky na zpracování studie na akci: „Starý Plzenec – Sedlec, chodník pro pěší podél silnice III/180 23“
a souhlasila s vypracováním studie společností
D Projekt, s.r.o. Plzeň dle předložené nabídky;
■ schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
městem a Mysliveckým spolkem Starý Plzenec,
jejíž předmětem je bezplatná výpůjčka obrazu;
■ souhlasila s podáním žádosti o dotaci
z programu „Podpora územně plánovacích
činností obcí“ pro rok 2016 vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na územní plán města;
■ souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 12.11.2015 do
31.12.2016, na byt na adrese Svatopluka Čecha č. p. 1143;
■ souhlasila v rámci úsporných opatření
města s náhradou sodíkových žárovek za indukční, nebo s LED technologií v případě nevyhovujícího technického stavu světla veřejného osvětlení;
■ souhlasila vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu s pokácením 4 smrků na Masarykově
náměstí, 1 smrku u restaurace Český dvůr a 10
smrků u DPS Havlíčkova č. p. 194 a s náhradní
výsadbou v souladu s generelem zeleně;
■ souhlasila s nákupem 25 ks IP telefonů od
společnosti DIGITÁLNÍ CENTRUM s.r.o.,
Slovanská 34, Plzeň dle předložené nabídky;
■ schválila uzavření Smlouvy mezi městem
a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na úhradu finančních prostředků JSDH
Starý Plzenec spojených se zásahem mimo
územní obvod;
Pokračování na straně 3
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■ vzala na vědomí změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Výstavba sběrného dvora odpadů města Starý Plzenec“
schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR;
■ schválila zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na služby „Provoz a správa sběrného dvora odpadů ve městě Starý Plzenec“ a souhlasila s uzavřením
smlouvy s vybraným uchazečem AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,
102 00 Praha 10, IČ: 493 56 089;
■ souhlasila s otevřením hradu Radyně za
účelem prověřovacího cvičení Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň, konaného dne 16.11.2015 od
8:00 do 11:00 h;
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po roce se na Vás opět obracím s prosbou o podporu

Tříkrálové sbírky.

Trikralova

sbirka
Skupinky koledníků s pokladničkami označenými pečetí Městského
2016
úřadu, vedené dospělou osobou s průkazkou koledníka, budou v našem městě chodit od neděle 3. do neděle 10. ledna 2016. Výtěžek sbírky bude předán Domovu sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Čermákova 29, Plzeň.
Záměrem letošní sbírky je podobně jako loni pomoc matkám s dětmi v tísni. Tříkráloví
koledníčci navštívili 15. prosince 2015 azylový dům, aby se podívali, jak byly peníze, které v minulém roce vykoledovali, použity. Našim dětem se návštěva moc líbila a slíbili maminkám i dětem z domova, že se budou letos snažit získat pro ně ještě více peněz.
Pokud u Vašich dveří nezazvoníme, pošlete prosím svůj dar na účet číslo 66008822/0800
(VS 777 a SS vaše RČ nebo IČ pokud chcete potvrzení o daru) nebo darovací DMS ve tvaru DMS KOLEDA 87 777 (cena jedné DMS je 30,-Kč, na konto TS jde 28,50Kč).
Přeji nám všem otevřená srdce pro potřeby těch, kteří nemají často nic než důvěru v milosrdenství lidí, kteří mají více, než potřebují.
Srdečné Bůh zaplať,
Ing. Marie Laiblová, koordinátorka TS.

35. schůze – 25. listopadu 2015
RM
■ stanovila ve smyslu nařízení vlády č. 278/2015
ze dne 19. 10. 2015, novelizujícího nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platy řediteli ZŠ Starý Plzenec, řediteli ZUŠ Starý Plzenec, ředitelce ZŠ a MŠ Sedlec a ředitelce MŠ
Starý Plzenec s účinností od 01. 11. 2015;
a) vzala na vědomí zápis č. 10 z jednání
školské a kulturní komise ze dne 02. 11.
2015 v předloženém znění a souhlasila,
na návrh školské a kulturní komise s pořízením deseti prodejních stánků a vybudováním přípojného místa el. energie
u kostela sv. Jana Křtitele na Masarykově
náměstí v roce 2016,
b) s konáním farmářských trhů u kostela
sv. Jana Křtitele pravidelně každý první
čtvrtek v měsíci od dubna do listopadu
2016 dle předloženého návrhu,
c) se zajištěním součinnosti pracovníků
MěÚ dle požadavků v souvislosti s konáním Vánočního jarmarku v Sedlci dne
12. 12. 2015,
■ nesouhlasila s umístěním omezujícího
svislého dopravního značení v souvislosti
s konáním Vánočního jarmarku v Sedlci bez
projednání příslušnými orgány;
■ souhlasila na žádost OSHR, s výpůjčkou hradu Radyně o vánočních svátcích 25. a 26. 12.
2015 spolku OSHR a s otevřením hradu veřejnosti a schválila uzavření smlouvy mezi městem a OSHR;
■ vzala na vědomí hospodářský výsledek
společnosti PRONAP s.r.o., k 31. 10. 2015
včetně přehledových grafů;
■ schválila uzavření darovací smlouvy mezi
městem a statutárním městem Plzeň, jejímž
předmětem je bezúplatné nabytí 5 ks použitých počítačů;
■ vzala na vědomí informaci z provedeného
místního šetření k poškození domu na Masarykovo náměstí ve Starém Plzenci a sou-

hlasila s přemístěním rozvodné skříně veřejného osvětlení dle předložené nabídky
Elektroinstalace Petr Paum, Osek a s úpravou prostranství na pozemku města v dané
lokalitě;
■ vzala na vědomí informaci o změně zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 3/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
■ vzala na vědomí návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území
města Starý Plzenec v souvislosti s plánovaným stěhováním sběrného dvora;
■ souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo „Kanalizace Luční ulice - Starý
Plzenec SO1b“ se společností STRABAG a.s.,
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, IČ: 608 38 744;
■ schválila uzavření a podpis dohody se společností Skanska a.s. o zajištění přístupu a příjezdu k budově stojící na pozemku ve vlastnictví města Starý Plzenec a po pozemku ve
vlastnictví společnosti Skanska a.s.;
■ vzala na vědomí zprávu k žádosti společnosti VK Radouš o proplacení nákladů za
spotřebované energie při akcích pořádaných
městem za rok 2014 a souhlasila s proplacením nákladů ve výši 3.400 Kč za spotřebované energie při akcích pořádaných městem za
rok 2014;
■ schválila návrh rozpočtu města na rok 2016
včetně rozpočtů fondů a rozpočtového výhledu na období 2017-2021 v upraveném znění;
■ vzala na vědomí zveřejnění žádosti společnosti ČEPS, a.s. a upozornění nutnosti vyřezat dřeviny na pozemcích města pod vysokým
elektrickým vedením a souhlasila s podepsáním dohody o provedení údržby ochranných
pásem firmou ČEPS, a. s. na její náklady;

■ vzala na vědomí žádost na přemístění kontejnerů na tříděný odpad na pozemku města k. ú. Sedlec,
■ nesouhlasila s přemístěním kontejnerů do
jiné lokality a uložila zajistit dohled a pravidelný úklid v okolí všech kontejnerů na tříděný odpad ve městě;
■ jmenovala členy školské rady při ZŠ Starý Plzenec Bc. Václava Vajshajtla a Zdeňku Staňkovou a Bc. Václava Vajshajtla členem školské rady při ZŠ a MŠ Sedlec v jejich
funkčním období;
36. schůze – 3. prosince 2015
RM

■ vzala na vědomí Rozbor hospodaření města k 31.10.2015;
■ souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2015 v předloženém znění;
■ vzala na vědomí koncesní dokumentaci pro vyhlášení koncesního řízení na výběr
provozovatele vodohospodářské infrastruktury města vypracovanou společností Allowance, s. r. o. ;
■ doporučila úplatné nabytí pozemku parc.
č. st. 576/1 o výměře 65 m2, pozemku parc.
č. st. 576/2 o výměře 1 m2, pozemku parc.
č. st. 576/3 o výměře 166 m2 a stavby na nich
stojící čp. 538 a pozemku parc. č. 298/16
o výměře 90 m2 vše v k.ú. Starý Plzenec za
kupní cenu max. 4.500.000 Kč;
■ vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna) na projekt „Kanalizace Malá
Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ a schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR, jehož předmětem je prodloužení termínu předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ do
20.09.2016;
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PANE SOUŠKU,
PANE KOTORO,
BĚŽTE UŽ, PROSÍM,
KONEČNĚ DO DOBŘAN
Přímo na místě byste totiž zjistili kladný
názor občanů na jejich obchodní a zdravotní středisko u hlavní komunikace, těsně u panelových domů a cca 70m od základní školy.
Tam totiž nemají takové „všeználky“ jako jste
Vy. K čemu je názor pana architekta, který
napsal několik knih o Starém Plzenci? Proč
nepřekřičet právníka, který na zastupitelstvu
upozorňuje na jasné majetkové vztahy a zařazení v platném ÚP ?! Co mínění dopravních
inženýrů, či ředitele ZŠ, že současná dopravní situace je u školy kritická?! Či názor maminek nebo starších spoluobčanů, které nebaví
obíhat malé prodejny nebo jezdit jinam?!
My a naše Ego to přece víme lépe. My přece zastupujeme 950 občanů, kteří podepsali
petici. My se přece bijeme za veřejnost proti
zlovůli zastupitelů, kteří pouze zvedají ruce.
My přece víme, že nové asfaltové silnice budou do 10 let rozbité. My a naše Ego ….“jen

Vždy o něco lépe …

myslíme, že některé věci je prostě možné dělat lépe“ (citace pana Kotory z RL12/2015).
My přece můžeme zakázat vedení města referendem jakkoliv jednat ve věci OC Radyně
a pak je zkritizovat, „že doposud nepředstavilo
občanům další řešení projektu PENNY“ (citace pan Soušek z RL12/2015). My jsme totiž tak
veliká Ega, až nám celý Starý Plzenec a Sedlec
nestačí a necháváme se sponzorovat z Prahy.
Ale i tato veliká Ega se tiše vytrácela z červnového jednání zastupitelstva. Tam jim totiž
pan Zábranský od plic řekl, jak všem lhali,
když občané podepisovali petici. Celý půl rok
to potom trvalo, než tato Ega opět dorostla a projevila se v plné intelektuální šíři. Nevím, nevím, jestli by Egy hojně citovaní žáci
našich základních škol uspěli s jejich články
z RL12/2015 u našich češtinářek –paní Kristové, paní Levé, paní Císařové nebo paní Matouškové. Pochybuji také, že tato veliká Ega
budou mít odvahu zúčastnit se voleb v roce
2018. To totiž stojí dlouhodobou práci, vyžaduje odpovědnost vůči spoluobčanům, pokoru k sousedům a úctu k takovým autoritám,
jako je třeba Pan architekt Soukup.
Ing. Pavel Hrouda

www.plzenskesluzby.cz

Snížení ceny tepla pro rok 2016
Společnost Plzeňské služby s.r.o. zahájí v roce 2016 již čtvrtý kalendářní
rok, kdy bude dodávat tepelnou energii (teplo pro ústřední vytápění
a teplou vodu) do bytových domů na území města Starý Plzenec. Tato
služba navázala na činnost Bytového hospodářství města Starý Plzenec.
Od roku 2013 neeviduje společnost Plzeňské služby s.r.o jako dodavatel tepla
žádnou zásadní připomínku na poskytované služby, a proto lze konstatovat,
že Plzeňské služby s.r.o. plní smluvní závazky kvalitně a odpovědně.
Do plynových kotelen byly investovány významné finanční prostředky,
které v souhrnu dosáhly ke dnešnímu dni objemu téměř 600.000 Kč.
Pro letošní rok pro Vás připravila společnost Plzeňské služby s.r.o. „dárek
pod stromeček“ ve formě snížené ceny tepla od 1. ledna 2016 na 606
Kč/GJ (bez DPH).
Jedná se o významné snížení, snížení ceny představuje proti ceně
stávající 23 Kč/GJ. V přepočtu na průměrně veliký byt se jedná o roční
úsporu cca 40 GJ, což představuje roční úsporu Vašich topných nákladů
ve výši cca 1.000 Kč (včetně DPH).

PS: Neodpovídám na útoky z RL12/2015,
protože vše již bylo řečeno dříve v RL a diskuzním fóru na www.staryplzenec.cz a raději Vám všem popřeji úspěšný a klidnější Nový
rok 2016,. A pro nás fotbalisty Pod Tratí snad
trochu přijatelný výsledek v prestižním zápase 27. 4. 2016.

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
V souvislosti se stěhováním sběrného
dvora z ulice Husova do ulice
Nepomucké (u areálu SKANSKY)
sdělujeme, že od cca poloviny ledna bude
v provozu nový sběrný dvůr.
Otevírací doba bude obdobná,
tj. pondělí a středy od 10 – 18 hodin,
soboty od 9 – 13 hodin.
Konkrétní termíny prosím sledujte
na webových stránkách města
a na vstupech sběrných dvorů.

VELETRH PRÁCE
Již 4. ročník Veletrhu práce se uskuteční 21. ledna 2015 v kulturním domě Peklo
v Plzni za spolupráce partnerů: Úřadu práce - krajské pobočky Plzeň, Hospodářské komory ČR a Západočeské univerzity v Plzni.
Záštitu nad veletrhem převzal senátor Lumír
Aschenbrenner.
Nabízeno bude několik set pracovních
pozic. Pro absolventy firmy připravují nově
i trainee programy. Vystavovat budou i vzdělávací instituce, které se zabývají profesním
rozvojem dospělých, nabízet se bude i práce
v zahraničí (EURES). Mezi vystavujícími budou i střední školy a jazykovky.
Veletrh je určen všem, kdo hledají práci či
brigádu v ČR i za hranicemi - lidem bez rozdílu věku či vzdělání, studentům posledních
ročníků středních škol a jejich učitelům, vysokoškolákům i lidem registrovaným na úřadu práce. Všichni návštěvníci mají vstup v plném rozsahu zdarma.
Připraven je doprovodný program (přednášky, testování pracovních kompetencí
a znalosti cizího jazyka, bezplatné individuální poradenství v oblasti vzdělávání a trhu
práce, image a grafologické poradenství pro
personální rozvoj.
Další informace: http://praci.najdisi.cz
Ing. Andrea Králová, manažerka veletrhu, Grafia, s.r.o., tel. 774 484 861, e-mail:
kralova@grafia.cz

EKOLOGIE
UPOZORNĚNÍ
- PLATBA ODPADY
Zastupitelstvo města schválilo dne 14.12.2015
vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a vyhlášku č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Starý Plzenec. Celé znění
obou vyhlášek včetně případného osvobození

od poplatku je přístupné na stránkách města,
či je k nahlédnutí na městském úřadě.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává
v roce 2016 stejný jako v roce předešlém.
Pokračování na straně 5
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Pokračování ze strany 4
Poplatníkem je (zejména):
Fyzická osoba,
a) která má ve městě trvalý pobyt
– splatnost poplatku: nejpozději
k 1.3.2016 nebo ve dvou stejných
splátkách, k 1.3.2016 a k 1.7.2016
b) která má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
– splatnost poplatku: nejpozději
k 1.6.2016.
Výše poplatku: 600 Kč
Úlevy:
- osoby starší 75 let hradí 480 Kč
- žáci a studenti, kteří prokáží, že
jsou ubytovaní po celý školní rok
mimo území města hradí 300 Kč
Možnost úhrady:
1) V hotovosti na městském úřadě – odbor
životního prostředí:
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pondělí + středa od 7:00 h do 12:00 h
a od 13:00 h do 17:00 h (středa do 18:00 h).
2) Převodem na účet města číslo
19 - 725643329/0800, var. symbol - 200,
spec. symbol - datum narození ve tvaru
DDMMRRRR plátce (u poplatníků za
chaty a chalupy číslo popisné nebo evidenční ve tvaru 6XXX pro Starý Plzenec,
3XXX pro Sedlec), do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení poplatníka.
Po úhradě převodem bude občanům žijícím
v rodinných domech ve Starém Plzenci doručena samolepka na popelnici, případně
doklad o platbě. V případě platby na účet je
možno poslat doklad o platbě e-mailem –
svůj požadavek napište na e-mailovou adresu: saskova@staryplzenec.cz, případné dotazy zodpovíme na tel. čísle 377 183 651.
Důrazně žádáme občany, aby poplatek hradili výše uvedenými způsoby a především
v době splatnosti. Nebude-li poplatek uhrazen ve lhůtě splatnosti, může být vyměřen platebním výměrem nebo hromadným

předpisným seznamem až na trojnásobek,
přičemž hromadný předpisný seznam se
poplatníkům nedoručuje na adresu jejich
trvalého pobytu, ale veřejnou vyhláškou!
Helena Šašková
odbor ŽP MěÚ Starý Plzenec

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci

KALENDÁŘ LEDEN 2016
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:
Z důvodu nemoci omezen provoz knihovny.
Otevřeno:
Po a St 13:00 h - 17:00 h
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
Od 15. ledna 2016 galerie z technických důvodů dočasně uzavřena.
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
5. ledna 2016
II. koncert 31. sezóny Kruhu přátel hudby
ve Starém Plzenci

Lobkowicz trio
Koncert se uskuteční za podpory Nadace
Český hudební fond.
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám
121, Starý Plzenec
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Město St. Plzenec
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
9. ledna 2016
URIAH HEEP revival
Místo: Music club, St. Plzenec, Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h

23. ledna 2016
Maškarní rej
dětský maškarní karneval
Místo: sokolovna St. Plzenec
Pořadatel: Římskokatolická farnost St. Plzenec
www.mujweb.cz/farnostplzenec
23. ledna 2016
Masopustní průvod v Sedlci
Pořadatel: SDH Sedlec
www.sdh-sedlec.wz.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
www.sdh-sedlec.wz.cz
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Koncer t vokální hudební skupiny

SKETY
9. února 2015 od 18:00 hodin
BOHEMIA SEKT Centrum, Smetanova 220, Starý Plzenec
Mladí čeští jazzoví zpěváci a muzikanti,
se hudbě věnují naplno a profesionálně.
V roce 2014 získali Zlatý diplom a prestižní ocenění
The Ward Swingle Award v kategorii Jazz na mezinárodní
soutěži Vokal Total v rakouském Grazu.
Prodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932 od 11. 1. 2016.

1. března 2016
od 19:00 hodin
Lidový dům, Raisova 2, Starý Plzenec

Koncert známého českého písničkáře,
kytaristy, textaře a básníka
Koncert není vhodný pro děti do 12 let.
Prodej vstupenek v K-Centru,
Smetanova 932 od 11. 1. 2016.
Vstupné: plné 250 Kč, snížené 200 Kč.

KAREL PLÍHAL

Vstupné k sezení: plné 250 Kč, snížené 200 Kč
Vstupné k stání: plné 150 Kč, snížené 100 Kč
(Prodej vstupenek k stání pouze v případě vyprodání vstupenek k sezení!)
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

NAŠE ŠKOLY
ZŠ STARÝ PLZENEC

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 2. ledna 2016



oslavila 94. narozeniny
naše babička
a prababička paní
Věra Drahoňovská.
Do dalších let Ti
přejeme pevné zdraví a stále
dobrou náladu. Tvoje vnoučata
a pravnoučata.

ZÁVODY V PLAVÁNÍ
Dne 21. 11. 2015 se děti ze sportovního
kroužku zúčastnily závodů v plavání. Akci
pořádala ASPV. Do bazénu na Lochotín se
sjelo 62 závodníků. Děti z kategorie I. plavaly
25 metrů, ostatní 50 metrů. Novým zpestřením byl závod dvojic, kde plavalo dítě do 12
let (25 m) a jeden z rodičů (50 m). Naše výprava vyjela v počtu 9 závodníků, kteří vylovili z bazénu celkem 6 medailí. Po skončení

závodů si
zénu.
výsledky:
žákyně I.
žáci I.
žáci II
žáci III.

děti užily volného dovádění v ba-

3. místo
3. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo

Natálie Mikyšková
Bartoloměj Linda
Vojtěch Děkanovský
Vít Matas
Jan Diviš
Dvojice
Vojtěch Děkanovský
+ Lenka Děkanovská
Všem zúčastněným děkuji.
Jana Hermanová

Dne 3. ledna 2016
uplynul smutný rok,
co od nás navždy
odešel náš milovaný
manžel, tatínek,
dědeček a bratr
pan František Vodička.
Děkujeme za vzpomínku.
Dne 18. ledna 2016
je tomu 5 let, co nás
navždy opustila paní
Věra Kuchynková.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinami.

Účastníci plaveckých závodů.

Hana Mikyšková

Dne 22. ledna 2016 by
se dožil 84 let
pan Josef Kotora.
Zesnul náhle
20. října 2015.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a děti
s rodinami.
S hlubokým zármutkem oznamuji,
že dne 16.12.2015 prohrál boj se
zákeřnou nemocí staroplzenecký
rodák pan Rudolf Havlík,
zasloužilý mistr sportu v házené.
Věnujte mu, prosím, tichou
vzpomínku. Děkuje neteř Jolana.
Prosíme o tichou
vzpomínku na
Michele Angelik
Boskovič z Californie.
Její zklamané a bolavé
srdce, dotlouklo tiše a
nečekaně v pátek 20. listopadu ve
věku 14 let. Love you mom.
Foto: archiv Jana Boskovič

ZŠ STARÝ PLZENEC - ČERTÍ ŠKOLA VE 4. A
Dne 4. 12. jsme se sešli v naší škole jako malí čertíci. Rozdělili jsme se do pěti skupin po pěti
čertících. Každá skupina si vymyslela název pro své peklíčko. Například: „Zlobivá parta“,
„Čertí blechy“ a ještě spousta krásných nápadů. Ani z učení nesešlo, učili jsme se podle
rozvrhu, ale jiným způsobem. Každý z čertů si mohl připravit nějaký úkol. Neminula nás ani
návštěva svatého Mikuláše, čertů a andělů. Přinesli nám něco sladkého na zub, ale i zdravé
věci. Na konci jsme se fotili s našimi pracemi. Poslední čertí škola se nám všem líbila.
Aida Suljejmani a Anežka Skalová, žákyně 4.A, Foto: archiv ZŠ St.Plzenec
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ADVENT V ZŠ SEDLEC
Advent je období příprav na Vánoce.
V naší škole to platí dvojnásob – již od poloviny listopadu se každoročně děti věnují přípravě nejrůznějších vánočních dekorací a pochoutek. V období adventu totiž probíhají ve škole i v jejím okolí nejrůznější vánoč-

Výroba vánočních přáníček
ní trhy a akce, na kterých naše vánoční zboží nesmí chybět.
Děti vyráběly společně se svými učiteli nejprve adventní věnce – přírodní i perníkové. Nechyběly ani ozdobné větvičky, pečené čaje, jmenovky na dárky, přáníčka, andělé, čerti, betlémy
ze slaného těsta, vánoční cukroví…Kromě našich výrobků jsme měli i uháčkované sněhové
vločky, za které děkujeme paní Mirce Hákové.
Toto vše (a ještě mnoho dalšího) si mohli lidé
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koupit ve stánku, který reprezentoval naši školu
na vánočních trzích ve Starém Plzenci , které se
konaly na 1. adventní neděli 29.11. na náměstí.
To byl však jen začátek….
V prvním prosincovém týdnu navštívilo
naši školu divadélko s představením o životě svatého Martina a svatého Mikuláše. Pak
se ve škole objevil Mikuláš s andělem a čerty.

Foto: Helena Malá
Kromě předvánočních akcí jsme měli ve
škole i jednu z jiného soudku... Přišly k nám
studentky z PF ZČU a vedly ve 3. ročníku
dramatickou výchovu. Dětem se netradiční
vyučování velmi líbilo.
Následující dva dny jsme věnovali vánočním dílnám. Připravovali jsme se na naše tradiční trhy v tělocvičně, na kterých nesmí chybět zpívání koled u stromečku. V rámci dílen, pracovních činností a výtvarné výchovy

jsme tvořili zboží do našich "krámků". Zdobili jsme perníčky, vyráběli ohlodané kapří kostičky z klacíků, louskali oříšky, krájeli ovoce na pečený čaj, strouhali zázvor na
zázvorovou limonádu, kreslili originální vánoční přáníčka a jmenovky, tvořili anděly ze
všech možných materiálů, skládali stromečky
z papíru, zdobili svíčky voskovými plátky, vyráběli Betlémy papírové i z těsta a realizovali jsme spoustu dalších nápadů. Vlastnoručně
vyrobené zboží si potom děti prodávaly a trénovaly tak finanční gramotnost v praxi.
Pod vedením paní učitelky Nekolově
a Malé jsme v hudební výchově poctivě nacvičovali klasické koledy. Při samotném vystoupení nás doprovodil na akordeon p. Palát, za což mu ještě jednou děkujeme.
Se souborem Úslaváček, tentokrát pod vedením paní Palátové, jsme zazpívali koledy
i na Sedleckých vánočních trzích.
V posledním týdnu před Vánoci nás čekala ještě návštěva trhů v Plzni. Tentokrát jsme
si vyzkoušeli roli zákazníků my a ověřili si tak
znalost počtů. Kromě nákupu dárečků pro
blízké jsme zavítali i na radnici a do chrámu
sv. Bartoloměje.
V pátek před prázdninami si druháci a
třeťáci užili poslední lekci plavání v Rokycanech a po příjezdu do školy už všichni netrpělivě očekávali nadílku školní a v jednotlivých třídách. I letos byl Ježíšek štědrý a přinesl dárky nejen do družiny, ale i na zahradu
a do výuky. Štědří byli i někteří z řad rodičů
našich dětí. Chceme jim a všem dalším sponzorům poděkovat za hmotné i finanční dary,
zejména firmě Sládek Profi Climb.
Do nového roku 2016 přejeme všem jen to
nejlepší, hlavně hodně zdraví!
Emanuela Vávrová

EXKURZE 6. A
Ve středu 10. prosince odjela naše 6. A vlakem do Prahy. Zpoždění vlaku způsobilo, že
jsme na prohlídku Národního divadla vyrazili ostrým tempem, ale stálo to zato. Prošli jsme
ND od sklepa až na venkovní terasu. Obdivovali jsme hlavně hlediště a bohatou výzdobu divadla. Historie na nás dýchala z každého místa.
Dále jsme pokračovali na Pražský hrad. Cestou
jsme prošli Kampu, zašli jsme k Poslanecké sněmovně a po Nových zámeckých schodech jsme
vystoupali na nádvoří před Pražský hrad. Krátce jsme se posilnili a ve 12 hodin jsme zhlédli slavnostní střídání stráží. Následovala prohlídka chrámu sv. Víta, Valdštejnského paláce,
Zlaté uličky. Odtud jsme seběhli po Starých zámeckých schodech až na Staroměstské náměstí. Nedaleko odtud je Muzeum čokolády. Tam
jsme se všichni těšili. Průvodkyně nás seznámila s historií čokolády, zhlédli jsme film o pěstování kakaa, mistr cukrář nám předvedl výrobu belgických pralinek, které nám také nabídl.
Ochutnávka čtyř druhů čokolády nás uspokojila. Poznali jsme, jak čokoláda člověka rychle
nasytí. Pak už nás čekala jízda metrem – tři stanice a ocitli jsme se na náměstí Míru, kde byly
pěkné vánoční trhy. Většina z nás si nakoupila
dárky a šli jsme na vlak. Do Plzence jsme přijeli
v půl osmé. Exkurze se nám povedla, užili jsme
si to my i paní uč. Matoušková a pan uč. Florian. A už se těšíme na další akce.
Mgr. Lenka Benediktová

Účastníci exkurze ze 6.A v Praze.

Foto: archiv
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VÝLET DO PRAHY
Dne 1.12. se naše třída 9. B s p. učitelem
Florianem vydala na výlet do našeho hlavního města, do Prahy. V 6.30 h jsme měli sraz na
nádraží ve Starém Plzenci a do Prahy jsme dorazili v 8.45 h. Jako první jsme navštívili Pražský hrad, kde jsme mohli vidět katedrálu sv.
Víta, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku a Vladislavský sál. Poté jsme se vydali na Letnou do Národního technického muzea. Nejvíce nás zaujala chemie kolem nás, doprava, tiskařství a architektura. Bylo to tam hezké. Pak jsme šli do
Choco-Story-muzea čokolády. Dozvěděli jsme
se o původu, historii a pěstování kakaa a měli
jsme možnost ochutnat belgickou čokoládu a
podívat se, jak vznikají belgické pralinky, které
jsme mohli také ochutnat. Jako poslední jsme
navštívili Staroměstské náměstí, kde jsme se
byli podívat na vánoční trhy. Měli tam hezký vánoční stromek. V 17.15 h jsme jeli vlakem zpět a do Starého Plzence jsme se vrátili v
19.30 h. Výlet se nám moc líbil a byli jsme rádi,
že jsme se mohli do Prahy podívat.
Tereza Šebková a Kristýna Böhmová, 9.B

Výletníci 9.B v Praze

Foto: archiv ZŠ St.Plzenec

ZŠ SEDLEC-MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE TŘÍDÁCH

SKAUT
VÍKEND V "KAŠPERKÁCH"
Již tradičně koncem roku jezdívají vedoucí
na svůj víkendový výlet. Tentokrát jsme měli
možnost navštívit Kašperské Hory. V sobotu jsme si prošli kousek zlatokopecké stezky, dali si společný oběd v italské restauraci
a zbytek dne jsme strávili příjemným povídáním a hlavně výrobou dárků pro skautský

dobročinný vánoční stánek. V neděli jsme se
vydali na zasněžený Kašperk a Pustý hrádek.
Pavla Lencová

KE ZŘÍCENINĚ HRADU
SKÁLA
I přes mrazivou předpověď počasí jsme se
vypravili směr Přeštice a odtud nás čekala cca

15km dlouhá túra přes okolní lesy na zříceninu hradu Skála. Mrzlo nám, chvilku i sněžilo,
ale nikomu to nevadilo. Zahřáli jsme se cestou při různých hrách a u Skály jsme si rozdělali oheň. Někdo si k obědu opekl buřta, jiný
chleba nebo jablko. Při zpáteční cestě na vlak
jsme ještě s dětmi zašli do přeštické cukrárny pro sladkou odměnu v podobě zákusku
a horké čokolády.
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VÝLET SE PSÍM
KAMARÁDEM
Dne 12. 12. jsme vyrazili se psím kamarádem vlakem směrem na Mirošov. Zprvu
hezké počasí se po příjezdu změnilo v prudký déšť a nám tak nezbylo než pospíchat do
lesa. Tam jsme se jednak schovali před mokrem, zahráli hru a nakonec připravili krmení zvířátkům u krmelce. Poté jsme se pomalu
vypravili nazpět, cestou jsme si zahráli ještě
další hry a našli pro našeho pejska i kamaráda. Prošli jsme si hezkou, byť zablácenou naučnou stezku, která nás dovedla až do Kornatic. Tam jsme počkali na vlak zpět do Plzence a rozloučili se s družinou Tygřic, které jeli
prodávat do charitativního vánočního stánku, jehož se každoročně účastníme.
Pepa Vodička

VÁNOČNÍ ODDÍLOVKA
Nu a ve středu 16.12. jsme se sešli během
vánoční besídky. Naše klubovna praskala ve
švech, pod stromkem se kupily drobné dárky
a zvesela se zpívali koledy.

Členové oddílu během vánoční oddílovky

Foto: Jaroslava Lencová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE

Mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2016
přeje všem čtenářům Radyňských listů
Občanské sdružení zdravotně
postižených Staroplzenecko

HASIČI ZE STARÉHO
PLZENCE MAJÍ ZA SEBOU
JEDNO Z TĚCH
NÁROČNĚJŠÍCH OBDOBÍ
I v zimních měsících roku mají hasiči stále co dělat, i když by si někdo možná myslel opak. Většina organizací využívá právě
tyto měsíce na hodnocení uplynulého roku,
pro nás to znamená začátek nekonečných
hodin na údržbě techniky a vybavení, různé přestavby uložení ve vozidle, které se pro
nás zdají být vhodnější a v neposlední řadě
množství hodin školení a výcviku s technikou a vybavením, včetně stále se zdokonalováním v poskytování první pomoci. V rámci šetření přidělených finančních prostřed-

Občanský spolek Hůrka a Radyně,
společnost pro zvelebování historických a kulturních památek ve Starém
Plzenci, přeje svým členům i příznivcům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do roku 2016 a těší se na další spolupráci při společných akcích.

ků si většinu oprav a technických úprav provádíme sami a za ušetřené peníze obměňujeme technické prostředky a osobní ochranné
pomůcky. Jelikož valná hromada sboru bude
až v lednu, přesto je čas se podívat zpět a ve
stručnosti zhodnotit některá důležitá fakta.
Podařilo se díky městu upravit asfaltový povrch před zbrojnicí, takže už nehrozí
úraz, přesto se nám po dlouhé době nevyhnul
a hned ze začátku roku, při náročném požáru v Sedlci došlo u zasahujícího člena jednotky ke zlomenině dolní končetiny. Podařilo se dát dohromady soutěžní družstvo a po
dlouhé době absolvovat celou řadu soutěží, i
když některé nebyly oslnivé, přesto se jedná o
úspěch. Provedli jsme v rámci prevence několik besed a ukázek z činnosti a zajistili několik kulturních akcí města.
V uplynulém roce, co se týká zásahů jed-

notky, se zastavil počet na 43 událostí - od
požárů po technickou pomoc. Tento rok byl
poznamenaný extrémním suchem a silnými
větry, naštěstí u nás nenapáchal velké škody.
Hlavně u lesního porostu je nutno poděkovat občanům a všímavým turistům, kteří okamžitě nahlásili začínající požár, takže se ani
nestačil rozhořet. O to horší bylo, že vznikl
v hůře přístupném terénu.
Do nového roku si všichni přejeme, aby
požárů i velkých technických zásahů a naší
pomoci bylo co nejméně, což by značilo
o pozitivním přístupu k preventivně výchovné činnosti.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám, jakož
to celá jednotka hasičů ze Starého Plzence
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v Novém
roce 2016.
Luboš Lenc, velitel JSDH Starý Plzenec
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OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍMI MĚSÍCI ROKU 2015
Ve středu, 11.11.2015, jsme
opět vyšli se světýlky v ruce
k rotundě sv. Petra a Pavla. Hudební vystoupení historické
skupiny Cavalla canor ozdobi-

Divadélko Nána
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maminky předčasně narozených dětí. Všem,
kterým vyráběli – DĚKUJEME. Také bychom
rády touto cestou chtěly poděkovat za věcné
dary, které věnovalo Papírnictví Na Růžku.
Obě tyto akce probíhaly za podpory města Starý Plzenec a Krajského úřadu Plzeňského kraje.
POZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍCH HODIN
V RC DRÁČEK – SLEDUJTE WEBOVÉ
STRÁNKY! www.rcdracek.cz

Foto: Světlana Jiránková

lo pohled na osvětlený Plzenec. Po doma pečených svatomartinských rohlících se jen zaprášilo, stejně tak jako po svatomartinském
vínu, které věnovala společnost Bohemia
Sekt. Návštěvníků letos bylo tolik, že jsme se
nevešli na kopec kolem rotundy . Těšíme se
na příští rok!
V adventním čase probíhaly výtvarné dílny,
v kterých si návštěvníci vyráběli drobné dárky. Během adventních nedělí jsme v aule Základní školy ve Starém Plzenci přivítali kromě Mikuláše i dvě krásná divadelní představení v podání divadélka Nána a divadla Meluzína. Během těchto dní bylo možné vyrobit andělíčka. Celkem se vyrobilo přes sto
andělíčků. Polovina andělíčků byla věnována skautům ze Slunečního údolí, kteří je prodávali na adventních trzích v Plzni a výtěžek byl použit pro neziskovou organizaci Ty
a Já. Druhá půlka bude předána zástupkyni
projektu Mámy pro mámy, který podporuje

Všem našim příznivcům a přátelům přejeme v novém roce 2016
vše nejlepší a pevné zdraví!

ČESKÝ SVAZ ŽEN
ZO STARÝ PLZENEC

městě tři roky ke spokojenosti všech zapojených žen. Nejdůležitější je dobrý kolektiv
a uplatňování jejich zájmů.
Něco z naší činnosti. Navštívily jsme dvakrát divadlo, planetárium, muzeum, Chotěšovský klášter. Příjemné bylo i posezení
u ohně s opékáním špekáčků. Jedenkrát za
měsíc se scházíme, vyhodnotíme naši práci
a vzájemně si vyměníme zážitky. Největší akcí
je zajištění oslavy MDŽ pro ženy z celého města. Tato akce vyžaduje dlouhou přípravu a zapojení všech členek. Pro letošní rok zveme na
oslavu opět sólisty Statní opery Praha.

ČSŽ ZO Starý Plzenec přeje všem občanům našeho města
v roce 2016 zdraví, štěstí a krásné žití v našem městě. Všechny změny,
které nás čekají, ať jsou jen pro dobro občanů.
Naše základní organizace je vedena jako
pobočný spolek krajské organizace ČSŽ a je
oprávněn k samostatné činnosti. Pracuje ve

Za tým RC Dráček Adéla Vorlíčková

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz

JAK PODZIMNÍČEK
POTRESTAL PYTLÁKA
Byl podzim. Všechny listy opadávaly. Všechny, až na listy stromu, ve kterém
bydlel podzimníček. Podzimníček je skřítek podzimu. Tento podzimníček se jmenoval Lístek. To je ten, který každý podzim obchází všechny listnaté stromy, jestli opadaly. Také pomáhá klepat peřinu veverkám, nebo jim pomáhá uklízet domeček, nebo jiným zvířátkům sbírá potravu
na zimu. Podzimníček také všechny zvířátka přepočítává, jestli nějaké nechybí.
Jednou, takhle na podzim, šel veverkám natrhat žaludy na zimu. Když se vracel, slyšel z jejich domečku nářek. Rychle přiběhl a zeptal se: „Co se děje?“ Veverky odpověděly: „Ztratili se nám Simonek
a Simonka!“ Podzimníček hned pochopil,
o co jde. Veverky ztratily dětičky. Podzimníček hned začal utěšovat naříkající veverky. Veverky mu pověděly, že dvojčátka
si šla před dlouhým spánkem hrát, ale už
se nevrátila. Podzimníček slíbil, že dvojčátka přivede.
Veverky se dál připravovaly a podzimníček Lístek odešel. Jak tak šel, uviděl stopu. Lidskou! Lístek se vyděsil a hned věděl, o co jde. Veverky unesl pytlák! Utíkal podle stop, až uslyšel křik a hlasité
chrápání. Zaradoval se. Pytlák určitě spí.
Hned běžel tím směrem, odkud slyšel
chrápání. Zanedlouho uviděl pytláka, ale
i svázané veverky. Hned přiběhl a zašeptal: „Nekřičte tolik!“ A odvázal je. Veverky radostí výskaly. To neměly dělat. Dělaly takový hluk, že vzbudily spícího pytláka. Lístek popadl malé veverky a běžel
za strom. Pytlák byl zlostí bez sebe, když
zjistil, co se stalo. Hned začal po veverkách pátrat. Podzimníček uviděl kamínek. Vzal ho a hodil po pytlákovi. Pytlák
zařval: „Au!“ Pak se zapotácel. Jak se zapotácel, šlápl na past, kterou sám nastražil: „Auauauau!“ Podzimníček mu ještě
dodal. Vytáhl zelený balónek, vzal prostěradlo, přehodil ho přes balónek a balónek
vypustil. „Pomoc důůch!!“ zakřičel pytlák. Utekl a už se nikdy nevrátil. Podzimníček veverky přivedl rodičům a celá rodina i s Podzimníčkem oslavovala. Potom
veverčí rodinka spokojeně usnula.
Děti ze ZŠ Sedlec

Nejsme uzavřeným spolkem. Spolupracujeme s ostatními organizacemi ve městě hlavně na akcích pro děti (MDD, Radoušovy
hry, Vánoční Radyně.) Zúčastňujeme se zajímavých vzdělávacích přednášek (o grafologii, pěstování bylinek apod.) Pečujeme o květinové kontejnery kolem kašny na náměstí.
Jsme otevřená organizace všem ženám, které mají o spolupráci zájem. Rády mezi s sebou
přivítáme další členky, pro které by bylo heslo
„ŽENY ŽENÁM „ motivující.
Za organizaci Českého svazu žen
předsedkyně Eva Vacková.

Strana 12

Radyňské listy - leden 2016

STALO SE
1. VÁNOČNÍ JARMARK
V SEDLCI
Spolek-Sedlec v akci! uspořádal dne
12. 12. 2015 na Sedlecké návsi první vánoční jarmark. I přes nepříznivé počasí, dopolední i odpolední liják se na sedlecké návsi
sešlo nebývale mnoho lidí. Návštěvníci přišli ochutnat a nakoupit nabízené speciality
tradičními zabijačkovými pochoutkami počínaje, přes poctivé domácí vánoční cukroví
upečené obětavými sedleckými ženami, ručně vyrobené vánoční dekorace, jmelí až po
chutné svařené víno a ostatní nápoje, hlavně
ty, které v tento deštivý den návštěvníky zahřály. Nabídka byla velmi pestrá.
Nesmíme zapomenout ani na krásné pěvecké vystoupení 35 žáků MŠ a ZŠ Sedlec nacvičené kolektivem učitelek pod vedením ředitelky školy paní Anny Císařové za hudebního doprovodu žáků ZUŠ Starý Plzenec pod
vedením paní Kateřiny Palátové, kteří svými vánočními koledami zpestřili náš Vánoční jarmark.
Za náš Spolek chceme poděkovat všem
občanům, kteří ochotně, bez nároku na odměnu věnovali volný čas přípravám a samotnému průběhu jarmarku a to i v dnešní uspěchané době. Zároveň chceme poděkovat společnosti SERW s.r.o. za vynikající spolupráci.
Velmi si toho vážíme.
K úspěchu akce přispělo nemalou měrou
i město Starý Plzenec, které nám vybudovalo

První vánoční jarmark v Sedlci se uskutečnil 12. prosince 2015.
na návsi sloupek s elektrickou přípojkou, jakož i parta údržby města vedená panem Lencem, která nám připravila stánky a upravila
prostor návsi. Díky.
Pro rok 2016 již připravujeme pro naše
občany další akce jako Velikonoční jarmark,
Staročeské Máje, pohádkové odpoledne pro
děti, Čerty v parku a 2. Vánoční jarmark
a v adventním čase vystoupení ochotnické-

Foto: Jan Meduna

ho souboru s představením Živého Betléma
na různých místech v Plzni a jejím okolí. Rok
2016 tradičně zakončíme silvestrovským pochodem v okolí Sedlce.
Spolek- Sedlec v akci! přeje všem sedleckým a plzeneckým občanům do Nového roku
jen to nejlepší, především zdraví a těší se na
setkání v roce 2016.
Mirka Vyskočilová

ČERTI, MIKULÁŠ
A ANDĚL V SEDLECKÉM
PARKU

Klavírním recitálem Maxima Averkieva (na snímku) byla dne 24. listopadu 2015
zahájena 31. sezóna Kruhu přátel hudby. V programu zazněly skladby J. S. Bacha, W. A.
Mozarta, P. I. Čajkovského, B. Martinů a F. Liszta.
Koncert se uskutečnil za finanční podpory Nadace Český hudební fond.
Text a foto: Eva Vlachová

V letošním roce jsme velice uvítali uspořádání mikulášské nadílky v sedleckém parku, kterou poprvé připravili členové Spolku – Sedlec v akci! Vzali jsme děti a pelášili na místo.
V prostoru se pohybovali 4 čerti, kteří řádili především v temném pekle, vyzdobeném
připravenými kulisami, nechyběl tam ani pekelný kotel s vroucí vodou na zlobivé děti,
před nebeskou bránou čekali na děti mírumilovný Mikuláš s andělem. Ti rozdávali dárky
dětem, které zazpívaly, zarecitovaly i nakreslily malý obrázek. Velký počet dětských návštěvníků byl odměněn malým dárkem. Nezapomnělo se ani na dospělé, kteří se mohli občerstvit svařáčkem a zakousnout výborný jablečný štrůdl. Jen světla v parku nebylo mnoho, ale organizátoři slíbili, že vše napraví v příštím roce. Bylo to poprvé a vyšlo
to na jedničku.
My, rodiče, kteří v Plzni nic podobného nemáme, si přejeme, aby bylo takovýchto akcí pro děti stále více, a na každou podobnou akci se budeme těšit a určitě se zúčastníme.
Alen Čermáková, Plzeň
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DVA V JEDNOM
(PROSTORU)
(nad výstavou Jaroslava Štětky
a Marie Janečkové)
Před třemi lety, v říjnu 2012, jsme měli
možnost shlédnout výstavu dřevořezeb staroplzeneckého rodáka, učitele přírodopisu na
penzi Jaroslava Štětky. Tentokrát patřila prosincová výstavní síň nejen jeho tvorbě, ale
i tvorbě jeho manželky – malířky. Její akrylové
obrazy tlumených i jásavějších barev vytvořily
vhodný kontrast k jemné barevnosti řezeb z lipového dřeva. Jako by se oba umělci vzájemně
doplňovali ve své jinakosti a zároveň námětové podobnosti. Oba se dívají kolem sebe v krajině, která jim přirostla k srdci, každý ji však
pojímá jinak, vzájemně se při tom inspirujíce. Zatímco Jaroslav Štětka hledá přírodní detaily převážně květin a rostlin, přičemž neváhá experimentovat občasným spojením dřeva s kovem (např. V objektu Časostroj), jeho
manželka vytváří krajiny jako celek. Inspiruje
se v nich motivy z okolí.: např. Sedlecký rybník, zámek Kozel. Občas si malířka neodpus-

Výstavu obrazů Marie Janečkové a dřevořezeb
Jaroslava Štětky (na snímku vlevo) je možné
navštívit do 14. ledna 2016. Vernisáž proběhla
ve skvělé atmosféře s hudebním vystoupením
paní Radky Kreuzmannové (na snímku
vpravo).
Foto: Eva Vlachová

V neděli 29. listopadu 2015 se ve Starém Plzenci u kostela sv. Jana Křtitele uskutečnil adventní
trh. V dřevěných stáncích prezentovaly svoje rozmanité a velmi zdařilé vánoční produkty
a suvenýry základní školy ze Starého Plzence a Sedlce, místní základní umělecká škola, Občanský
spolek zdravotně postižených a další místní prodejci. Nechybělo ani výborné občerstvení a teplé
nápoje. Všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu adventního trhu, děkujeme za spolupráci.

V podvečer první adventní neděle 29. listopadu 2015
se u rozsvíceného vánočního stromu na Masarykově
náměstí ve Starém Plzenci sešly stovky lidí. Příjemnou
vánoční atmosféru vytvořil svými vánočními písněmi
dětský pěvecký soubor místní základní umělecké školy
pod vedením Petry Vlachové.

tí vtipný detail jakoby ze sci-fi filmu (např. přistání ufo na Radyni), vytváří i tajemné krajiny
jako z jiných světů. Ani Jaroslavu Štětkovi není
krajina cizí, pojímá ji však spíše jako symbol
domova, čemuž odpovídají i názvy (např. Klíče od domova). Nechybí ani duchovní rozměr
(v dřevořezbách Poutníci) ani motivy vesmíru
Výstava jako celek působí poklidně a zároveň povzbuzuje k aktivitě…. jako dvě strany
celku a doklad vzácného souznění obou umělců.
Anna Velichová

SPORT
SK STARÝ PLZENEC
POŘÁDÁ TRADIČNÍ
HALOVÉ TURNAJE

Eva Vlachová, Foto: Jiří Vlach

Fotbalisté SK Starý Plzenec pořádají na
začátku roku 2016 tradiční turnaje v hale
HK Rokycany. Na 23.1.2016 je připraven již
20. ročník turnaje starých gard - Memoriál Josefa Sutnara. Začátek je plánován od 14 hodin
a počítá se s účastí 8 mužstev. Dne 14.2.2016
pak proběhne turnaj starších přípravek /žáci
do 10 let/, který se hraje jako Memoriál Václava Rejška. I zde se počítá s účastí 8 mužstev
a začátek prvního zápasu je plánován na 9 hodin. Na oba turnaje zveme příznivce staroplzeneckého klubu, přijďte povzbudit naše hráče.
Petr Liška
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Kupon pro bezplatné podání jednoho
soukromého inzerátu do rubriky
řádkové inzerce zašlete nebo předejte
osobně do redakce Radyňských listů:
K-Centrum, městská knihovna,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
Komerční inzeráty budou vždy
zpoplatněny.
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Přijmeme:

2 zručné řemeslníky (i jednotlivě)
ideálně pokrývač a sádrokartonář

na montáže střešních oken

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

možná i nepravidelná spolupráce
Požadujeme
-

pečlivost a řemeslnou zručnost
praxi v oboru

-

ŽL, ŘP skupiny B
bydliště Plzeň-jih, Plzeň, Rokycany

Životopis zasílejte na e-mail: servis@oken.cz

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji

Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám dětské oblečení. Tel.: 604 287 587.
■ Prodám Peugeot Partner, r. v. 2001, servo, závěs, 2 x airback, po výměně rozvodu.
EKO poplatek zaplacen. Tel.: 775 482 130.
■ Prodám Renault Scenic, diesel, obsah
1,9, r. v. 2000, nové rozvody. EKO daň zaplacena. Tel.: 608 183 710.
■ Sháním dlouhodobý pronájem bytu 1+1
nebo 2+1 ve St. Plzenci. Tel.: 737 486 442.
■ 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.
■ Prodám větší počítačový monitor zn.
LG s úhlopříčkou 22 palců. Jako nový. Tel.
731 207 073.

nebo volejte: 603 829 266

Televize

Internet
Volání

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

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...
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Radyňské
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Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
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
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 2/2016
je 20. 1. 2016 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 1. 2016
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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