ÚNOR 2016

Vydává město Starý Plzenec - redakce K-Centrum, Smetanova 932, Starý Plzenec, telefon: 377 183 662

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
představa zimního
období bývá spojována
se sněhem a mrazem.
Kalendářní zima začíná
21. prosince, ale počasí
na vánoční svátky připomínalo spíše jaro.
Sněhová nadílka je čím
dál vzácnější, a tak lednové teploty pod bodem mrazu a dostatek
sněhu udělal velkou radost nejen provozovatelům horských středisek, ale i našim
nejmenším. Lidé vytáhli lyže, sáňky a boby
a vydali se užít si zimních radovánek.
I u nás ve městě byl menší kopeček u lomu
v obležení dětí, které se předháněly v jízdě
na bobech, běžkaři se vydali na tratě okolo
Radyně nebo ostatní jen tak na procházku
zasněženou zimní krajinou. Menší radost
z velkých mrazů a bohaté sněhové nadílky
už mají silničáři, motoristé a naši pracovníci údržby.
V zimním období také připravujeme
projekty na další akce. Aktuálně se zpracovává studie na vybudování chodníku při
Tymákovské ulici v Sedlci, který má navázat na připravovaný chodník v ulici Školní.
Podmínkou realizace je dořešit majetkové
vztahy k pozemkům. Je zpracovaná dokumentace na úpravu Kollárovy ulice (od
ulice Sládkova k železničnímu přejezdu
v Sedlci), řešíme dopracování projektové
dokumentace na úpravu Bezručovy ulice
a pokračování chodníku při Radyňské ulici
nad autobusovou točnou. Dále řešíme majetkové vztahy u Sedleckého parku, konkrétně pozemek Státního pozemkového
úřadu, kde máme zažádáno o bezúplatný
převod. Je dokončená studie na cyklotrasu
ze Starého Plzence do Šťáhlav a dále až do
oblasti Brdy. I zde je nutné dořešit majetkové vztahy k některým pozemkům.
O dalších záměrech můžeme společně
diskutovat 11. 2. v Lidovém domě, kde se
od 17 do cca 19 hodin uskuteční veřejné
setkání občanů v souvislosti s přípravou
programu rozvoje našeho města. Na toto
setkání můžete přijít kdykoliv i v průběhu
jednání a je jen na Vás, zda se budete chtít
do diskuse zapojit či si jen vyslechnout informace. Při této příležitosti bych chtěla

poděkovat všem, kteří vyplnili dotazník
k programu rozvoje města, ať již elektronicky prostřednictvím webových stránek
města nebo v tištěné podobě odevzdali dotazník do sběrných boxů. Přijďte se
vyjádřit k tomu, co vám ve městě chybí,
co byste chtěli zlepšit či naopak s čím jste
spokojeni a nechcete to měnit, nebo přijďte jen tak s námi posedět.
Další informace se týká sběrného dvora. Od 1. 2. bude v provozu nový sběrný
dvůr v Nepomucké ulici, kam mohou občané našeho města zdarma ukládat odpad,
a to v pondělí a ve středu od 10 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. K příjezdu do sběrného dvora můžete využít
nejen Nepomuckou ulici, ale i „zadní příjezd“ z ulice Kollárova. Otevřením nového
sběrného dvora dojde k uvolnění pozemku v Husově ulici a k budoucímu využití
pozemku bývalého sběrného dvora se můžete rovněž vyjádřit na veřejném setkání
11. 2. v Lidovém domě.

ZDARMA

Závěrem mi dovolte pozvat Vás 13. 2.
na ples staroplzeneckých fotbalistů
a 5. 3. na ples města a základní školy, které se uskuteční od 20 hodin v Lidovém
domě. Neméně zajímavou akcí bude koncert mladých jazzových zpěváků, který se
uskuteční dne 9. 2. od 18 hodin v Bohemia
Sekt Centru. Na 16.2. od 18 hodin pro vás
připravil Občanský spolek Hůrka a Radyně
další velmi zajímavou přednášku na téma
„Plzeň – stará a nová“, která se uskuteční
v obřadní síni na radnici. Všichni, kteří se
chcete dozvědět zajímavé informace o Staré Plzni, si nenechte ujít tuto přednášku.
Dne 1. 3. od 19 hodin se dále můžete těšit
na koncert českého písničkáře, kytaristy
a textaře Karla Plíhala v Lidovém domě.
Do nadcházejících zimních večerů Vám
přeji rodinnou pohodu, školákům krásné
zážitky ze zimních prázdnin a na vysvědčení jen samé jedničky.
Vlasta Doláková, starostka

LEDEN V ZŠ SEDLEC

Na Tři krále jsme se vypravili se školáky na vycházku do lesa. Naším cílem byl hlavně krmelec u cesty ze Sedlce na Tymákov. Zvířátka po naší návštěvě hlady opravdu nestrádala.
Cestou jsme se krásně vyvětrali, nadýchali čerstvého vzduchu a nechybělo ani řádění na
prvním sněhu v tomto roce. Sněhu jsme si v dalších dnech užili celkem dost. Splnili jsme
dětem daný slib a vydali se na hromadné bobování a sáňkování do plzeneckého lomu.
Tam jsme si dosyta užívali radovánek a zimních sportů.
Text foto: Emanuela Vávrová
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
37. schůze – 9. prosince 2015
RM
■ vzala na vědomí Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec
Sedlec 81 za školní rok 2014/2015;
■ vzala na vědomí žádost o ukončení nájmu městského bytu v DPS ke dni 30.11.2015
a souhlasila s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.11.2015;
■ souhlasila se zpracováním závěrečného
vyúčtování akce „Revitalizace starého hřbitova“ včetně celkové administrace projektu
společností BS-Central s.r.o.;
■ schválila uzavření plánovací smlouvy na
akci: „Zasíťování pozemků Starý Plzenec
– Na Čachně“ s firmou STREICHER spol.
s r.o. Plzeň;
■ souhlasila s poskytnutím peněžitých
darů členům komise pro občanské a sociální záležitosti za jejich práci v II. pololetí
2015 ve výších podle návrhu předsedkyně
komise;
■ schválila na návrh ředitele Základní
umělecké školy Starý Plzenec čerpání částky 60.000 Kč z fondu odměn na částečné uhrazení mzdových nákladů a částky
58.460 Kč z fondu reprodukce majetku na
pořízení drobného hmotného majetku;
■ souhlasila s poskytnutím odměn za II.
pololetí 2015 ředitelce mateřské školy ve
Starém Plzenci a řediteli základní umělecké
školy a s poskytnutím odměn za rok 2015
ředitelce základní a mateřské školy v Sedlci
a řediteli základní školy ve Starém Plzenci;
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■ schválila uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů;
■ schválila uzavření smlouvy s Plzeňským
krajem o poskytnutí účelové dotace 10 tis.
Kč městu z rozpočtu Plzeňského kraje na
projekt Den Staré Plzně;
■ vzala na vědomí výzvu k jednání ve věci
předaného návrhu na uzavření plánovací
smlouvy na Odbor hospodářský a investiční Městského úřadu a uložilo zajistit
včasné vyrozumění žadatelů rovněž v případech, kdy podání vyžaduje další prověřování v dané věci, které zjevně překročí
zákonnou lhůtu stanovenou k vyřízení;
■ souhlasila s realizací přepojení sedmi přípojek v části ulic Hálkova a 28.
října v rámci prováděného zokruhování vodovodu Radyňská, Nepomucká, Sládkova, Hálkova a 28. října včetně montáže hydrantu dle předložené
nabídky společností OMEGA C+M spol.
s. r. o.;
■ souhlasila s realizací úpravy povrchu
části místní komunikace pro pokládku asfaltového povrchu v ulici Nepomucká dle
předložené nabídky společností OMEGA
C+M spol. s. r. o.;
■ souhlasila s realizací pokládky asfaltového povrchu na část místní komunikace
v ulici Nepomucká dle předložené nabídky
společnosti Robstav stavby k. s. Praha;
■ vzala na vědomí žádost o zřízení a vybudování nového kanalizačního a vodovodního řadu k pozemku v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence dle přiloženého situačního plánku
a nesouhlasila s jeho vybudováním v dané
lokalitě;
■ vzala na vědomí žádost o přidělení bytu
v DPS a souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se žadatelem na dobu určitou, od
1.1.2016 do 31.12.2016;
■ souhlasila s prodloužením a uzavřením nájemních smluv na dobu určitou, od
1.1.2016 do 31.12.2016, na 1 byt na adrese
Smetanova 292, na 3 byty na adrese Sedlec
99 a na 1 byt na adrese Žižkova 49;
■ vzala na vědomí žádost o ukončení nájmu městského bytu na adrese Sedlec 99 ke
dni 31.12.2015 a
■ souhlasila s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.12.2015;
■ schválila uzavření smluv o dílo na vypracování studií na akci: „Starý Plzenec – Sedlec, chodník pro pěší podél silnice III/180
23 etapa 1 a 2“ se společností D Projekt,
s.r.o. Plzeň;
■ vzala na vědomí došlé žádosti o dotaci
subjektů Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec ve výši 10.000 Kč,
Základní umělecká škola Starý Plzenec ve
výši 5.000 Kč, Základní škola Starý Plzenec
ve výši 10.000 Kč, Mateřská škola Starý Plzenec ve výši 10.000 Kč a souhlasila s po-

skytnutím dotace subjektům v požadované
výši a s uzavřením veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace těmto subjektům ve
schválené výši v předloženém znění;
■ souhlasila v souvislosti se zavedením
nového rozvodu elekrické energie s vybudování nových elektroměrových pilířů pro
každou zahrádku v Luční ulici na náklady
nájemců zahrádek;
■ vzala na vědomí udělení 1. místa městu
Starý Plzenec v soutěži „O nejlepší kroniku
Plzeňského kraje 2015“ v kategorii „obce
nad 1.500 obyvatel“ za kroniku vedenou
kronikářkou města a souhlasila s poskytnutím mimořádného peněžního daru kronikářce města ve výši 8.000 Kč;
■ vzala na vědomí zvýhodněnou cenovou
nabídku společnosti ATLAS Consulting,
spol. s r.o. na tříleté předplacení servisní
smlouvy právního informačního systému
CODEXIS užívaného MěÚ včetně zvýhodněné nabídky na pořízení doplňků
„LIBERIS Gold“, „Citační index CITEX“
a „Okamžitá aktualizace programu“, souhlasila s předplacením servisní smlouvy
podle předložené nabídky na tříleté období a s pořízením doplňků za zvýhodněnou cenu a schválila uzavření dodatku č. 2
k servisní smlouvě programového vybavení CODEXIS;
■ vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Starý Plzenec
za rok 2015, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky;
■ vzala na vědomí oznámení o pojistném
plnění poškozeným u 2 pojistných událostí, při kterých došlo činností zaměstnanců
města při sekání městské zeleně k poškození skla u osobního vozidla odlétnutím kamene a k poškození skluzavky v areálu ZŠ
a MŠ Sedlec a schválila prominutí úhrady
spoluúčastí v souhrnné výši 1.900 Kč za
škodu, která byla způsobena neúmyslně při
plnění pracovních povinností;
■ vzala na vědomí informaci o skončení
pronájmu zahrádek v Luční ulici k datu
31.12.2015 a uložila zveřejnit záměr pronájmu obou zahrádek v Luční ulici;
■ vzala na vědomí žádost statutárního
města Plzně o stanovisko města k prodeji
pozemku v k. ú. Starý Plzenec ve vlastnictví
města Plzně jinému zájemci a uložila provést místní šetření;
■ vzala na vědomí žádost o uzavření pachtovní smlouvy, na propachtování pozemků
města v k. ú. Starý Plzenec, o vyjádření
k nabídce propachtovat pozemky v „průmyslové zóně“ a nabídku na propachtování
všech zemědělských pozemků v majetku
města a uložila zpracovat přehledovou
tabulku o pronájmech zemědělské půdy
v majetku města a poté předložit k rozhodnutí RM;
Pokračování na str. 3
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■ souhlasila s uzavřením darovací smlouvy na získání finančního daru ve výši
20.000 Kč od společnosti EC-Elektronik
spol. s r. o. v předloženém znění;
■ souhlasila s vybudováním nového přípojného místa el. energie u kostela sv. Jana
Křtitele na Masarykově náměstí dle předložené nabídky Elektro Paum, Osek;
■ vzala na vědomí Zprávu o revizi rozvaděče VO umístěného u trafostanice u řeky ve
Starém Plzenci a souhlasila s jeho komplexní výměnou a vybudováním nového
přípojného místa el. energie u trafostanice
u řeky ve Starém Plzenci dle předložené nabídky Elektro Paum, Osek;
■ souhlasila s poskytnutím peněžitých
darů členům přestupkové komise za jejich
práci v komisi v II. pololetí r. 2015 ve výších podle předloženého návrhu;
■ schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě provozu internetové prezentace
a poskytování dalších webhostingových
služeb se společností Galileo Corporation
s.r.o. v předloženém znění, jehož předmětem je navýšení ceny díla původní smlouvy
o 1.800 Kč bez DPH;
■ vzala na vědomí informaci komise pro
občanské a sociální záležitosti o zamýšleném provedení tradičních předvánočních návštěv občanů města umístěných
v sociálních zařízeních mimo město v 51.
a 52. týdnu 2015 a souhlasila s pořízením
vánočních balíčků z prostředků města
a s proplacením cestovních náhrad za použití vlastního osobního automobilu k těmto cestám;
■ vzala na vědomí oznámení ředitelky mateřské školy starý Plzenec o uzavření školy
v době vánočních prázdnin od 23.12.2015
do 03.01.2016;
■ souhlasila na žádost ředitelky mateřské
školy Starý Plzenec, s přijetím finančního
daru 20.000 Kč poskytovaného škole společností VZV repase s.r.o., Plzeň;
38. schůze – 16. prosince 2015
RM
■ vzala na vědomí Business Plán společnosti PRONAP s.r.o. na období 2016 –
2018/2020, jeho rozbor a informaci o průběhu jeho zpracování a uložila projednat
obsah Business Plánu v pracovní skupině
zřízené radou města a předložit informaci
na nejbližší jednání ZM;
■ vzala na vědomí žádost výboru ZO OS
Kovo Pronap Starý Plzenec o přijetí a informování o ekonomické situaci společnosti v průběhu roku 2015 a navrhovaných
řešení v roce 2016 a uložila přizvat členy
výboru na nejbližší jednání rady města
v měsíci lednu 2016;
■ vzala na vědomí žádost společnosti
Czech Architecture Week o zapůjčení modelu hradu Radyně na výstavu „Lidé a architektura v době Karla IV.“ a nesouhlasila
se zapůjčením vzhledem ke konání vlastní
akce k výročí 700 let narození Karla IV.;
■ souhlasila s poskytnutím peněžitých
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darů členům komise strategického rozvoje
a prezentace památek za jejich práci v II.
pololetí 2015 ve výších podle návrhu předsedkyně komise;
■ souhlasila s poskytnutím peněžitých
darů členům školské a kulturní komise za
jejich práci v II. pololetí 2015 ve výších
podle návrhu předsedkyně komise;
■ vzala na vědomí vyúčtování kulturněhistorické akce Den Staré Plzně konané
dne 03.10.2015;
■ stanovila pro I. pololetí 2016:
a) termíny schůzí RM ve dnech: 13. a 27.
ledna, 10. a 24. února, 9. a 23. března, 6.
a 20. dubna, 4. a 18. května, 1., 15 a 29.
června,
b) termíny zasedání ZM ve dnech: 14. března a 13. června (pracovní porady členů
ZM se budou konat 7. března a 6. června);
■ vzala na vědomí informaci o jednání se společností Berdych plus spol. s r.o.,
Rokycany a žádost společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. Sedlec o prodej
pozemků v lokalitě „Průmyslová zóna při
Bezručově ulici“ a uložila zajistit zpracování studie napojení zóny na dopravní
a technickou infrastrukturu, poté zveřejnit
záměr prodeje pozemků v uvedené lokalitě
včetně podmínek;
■ schválila administraci projektu jazykové mutace propagačního spotu a překlady
Mgr. Markétou Formanovou dle předložené nabídky;
■ vzala na vědomí předložení stanovisek
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k záměru umístit na pozemcích
města stavbu napajedla pro zvěř, souhlasila
předběžně s prodejem částí pozemků parc.
č. 742/2, 640/27, 677/1 a 677/3 v k. ú. Starý
Plzenec o velikosti 1 100 m2 za cenu 60 Kč/
m2 a uložila zveřejnit záměr města, dojednat s žadatelem podmínky prodeje a v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, předložit k rozhodnutí ZM;
■ souhlasila s poskytnutím peněžitých

darů členům stavební komise za jejich práci v roce 2015 ve výších podle návrhu předsedkyně komise;
■ vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV
Starý Plzenec“ a schválila dodatek č. 2 ke
smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP
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;
■ schválila na návrh starostky města finanční odměnu tajemníkovi MěÚ za práci
v roce 2015 v navržené výši;
■ schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Jaroslavem Kohoutem o zabezpečení
obědů pro občany, kterým město poskytuje
pečovatelskou službu;
■ souhlasila na žádost ředitelky Základní
a Mateřské školy Sedlec s přijetím finančního daru 10.000 Kč poskytovaného škole
panem Karlem Hofmeistrem;
■ schválila dodatek č. 1 k organizačnímu řádu organizační složky K-Centrum
s účinností od 01.01.2016;
■ schválila dodatek č. 1 k organizačnímu
řádu MěÚ s účinností od 01.01.2016;
■ schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských činností s Regionální rozvojovou agenturou Plzeň k projektu „Výstavba sběrného dvora odpadů města
Starý Plzenec“, jehož předmětem je prodloužení trvání smlouvy do 30.04.2015;
■ vzala na vědomí žádost o přidělení bytu
v DPS a souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na dobu určitou, od 01.01.2016
do 31.12.2016;
39. schůze – 30. prosince 2015
RM
■ souhlasila s přijímáním finančních darů
městem v roce 2016 na pořádání plesu
Pokračování na str. 4
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a jiných kulturních akcí a se zmocněním vedoucí K-Centra Evy Vlachové k uzavírání
a podepisování příslušných darovacích smluv
s dárci pro rok 2016;
■ souhlasila s uskutečněním Plesu města
a Základní školy Starý Plzenec dne 05.03.2016
od 20:00 h do 02:00 h v Lidovém domě ve
St. Plzenci a s poskytnutím bonusu ve výši
3.000,- Kč na pronájem sálu sokolovny v roce
2016 Taneční škole Filip Gregoriades jako
kompenzaci za vystoupení na uvedené akci;
■ schválila uzavření dodatku č. 3 k úplnému
znění smlouvy o provozování veřejného vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu se
společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s., jehož

předmětem je rozšíření předmětu provozování a stanovení doby provozování vodovodu
a kanalizace ve městě;
■ souhlasila s poskytnutím konzultační činnosti v rámci řešení ekonomických procesů
ve společnosti PRONAP s.r.o. pro rok 2016
dle předložené nabídky Ing. Martina Blažka;
■ vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna) na projekt „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“ a schválila dodatek č. 3 ke
smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR,
jehož předmětem je prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce do 30.09.2016;
■ vzala na vědomí zápis č.10/2015 z jednání komise strategického rozvoje a prezentace
památek a souhlasila na doporučení komise

s propagací města Starý Plzenec na informačních stojanech rozmístěných v Plzni dle nabídky společnosti DARUMA s.r.o.;
■ schválila uzavření Licenční smlouvy
s Markem Vanešem - Foto Vaneš j.r. na užití
70 fotografií města Starý Plzenec v předloženém znění;
■ souhlasila se zapojením města Starý Plzenec do projektu Spolek karlovských měst
a s úhradou částky 8.500,- Kč pro rok 2016;
■ schválila žádost o zápis ochranné známky
„Radouš“ do rejstříku Úřadu průmyslového
vlastnictví;
■ schválila rozpočtové opatření č. 9/2015,
kterým se snižují rozpočtové příjmy města
v roce 2015 o částku 2.366,79 Kč;

INFORMACE
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
■ vydalo obecně závaznou 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;
■ schválilo uzavření smluv o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení za účelem zřízení
kanalizační přípojky;
■ odvolalo s účinností od 01.01.2016 omezení v poskytování úvěrů z Fondu rozvoje
bydlení pouze na titul „Zřízení kanalizační
přípojky“, podle ustanovení čl. 3 odst. 3 Statutu Fondu rozvoje bydlení budou nadále poskytovány všechny ustanovené tituly úvěrů;
■ souhlasilo s podáním žádosti na MŠMT
o dotaci na akci „Přístavba a rekonstrukce
objektu Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81, Starý Plzenec“;
■ souhlasilo ve smyslu ustanovení čl. IV
odst. 4.9. smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva uzavřené se společností Investice
Pubec, s. r. o., s uzavřením smlouvy o úplatném převodu infrastruktury vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace za kupní cenu ve výši 1 Kč a souhlasilo
ve smyslu ustanovení čl. VI odst. 6.4. a 6.6.
smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva uzavřené se společností Investice Pubec,
s. r. o., se zrušením předkupního práva města
k pozemkům v k. ú. Starý Plzenec ve vlastnictví společnosti Investice Pubec, s. r. o., k pozemku ve vlastnictví společnosti DISTRACT,

s. r. o. a k pozemkům ve vlastnictví soukromých osob a s uzavřením smlouvy o zrušení
předkupního práva;
■ souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 57/5 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence za účelem realizace zeleně od České
republiky, Státního pozemkového úřadu;
■ vzalo na vědomí projektový záměr lokality
zpracovaný Regionální rozvojovou agenturou
Plzeňského kraje o.p.s. a nový znalecký posudek, schválilo 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 od společnosti ISIG
INVEST k.s., č.p. 299, Losiná, IČ: 28263626
a uložilo předložit na příští jednání ZM návrh kupní smlouvy;
■ vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 09.12.2015 a uložilo na základě
doporučení kontrolního výboru RM Starý
Plzenec zajistit instalaci informačních tabulí
v prostoru snímaném kamerovým systémem
města;
■ schválilo poskytnutí finančních odměn ve
výších po 2.000 Kč členům finančního výboru ZM Josefu Sutnarovi a Ing. Liboru Červenému a po 1.500 Kč členům kontrolního
výboru ZM Josefu Dvořákovi, Václavu Frantovi a Miroslavu Hlaváčovi za výkon funkce
v roce 2015;

V reakci na tento stav město začalo v polovině loňského roku proaktivněji vstupovat do
dění v podniku a najalo externího konzultanta
v oblasti controllingu k úzké spolupráci s managementem PRONAP. Tato spolupráce měla
za cíl nikoliv staticky analyzovat minulá období, ale aktivně hledat a navrhovat opatření,
která by vedení podniku mohlo realizovat.
Spolu s nominováním externího konzultanta nechalo vytvořit vedení města Starý Plzenec pracovní skupinu složenou z členů RM,
zastupitelstva a ext. konzultantů tak, aby tato
skupina napomohla vedení města fundovaně
o neuspokojivé situaci v PRONAP a plánovaných opatřeních rozhodnout.
Po představení prvních opatření na straně PRONAP došlo vedení města k rozhod-

nutí, že ještě intenzivněji zaangažuje management podniku a externího konzultanta ve
své činnosti zaměřené na zlepšení situace
v PRONAP, a pověřilo v říjnu loňského roku
management podniku sestavením podnikatelské strategie na období 2016 - 2020.
I přes přísné termíny stanovené vedením
města pro předložení strategie a komplexnost
tohoto zadání se management podniku svého úkolu zhostil zodpovědně, svůj úkol přijal,
a pod koordinací externího konzultanta předložil na začátku prosince loňského roku svou
představu, jak podnik vyvést ze zhoršující se
hospodářské situace.
V rámci přípravy strategie absolvoval management PRONAP spolu s některými zástupci
Pokračování na str. 5

7. zasedání – 14. prosince 2015
Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci tajemníka MěÚ
o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-10/2015 Města Starý Plzenec;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 8/2015;
■ vzalo na vědomí usnesení finančního výboru č. 6/2014 - 2018 ze dne 04.12.2015;
■ schválilo rozpočet města na rok 2016
v upraveném znění;
■ schválilo rozpočty sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení, krizového fondu a lesního fondu na rok 2016;
■ schválilo rozpočtový výhled města na období 2017 – 2021;
■ schválilo koncesní dokumentaci pro vyhlášení koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města
vypracovanou společností Allowance, s. r. o.;
■ schválilo ceny vodného a stočného ve městě v roce 2016 podle návrhu společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s.;
■ vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015
o místním poplatku za provoz systému shro-

NOVÝ IMPULS
V PRONAP s.r.o.
Společnost PRONAP s.r.o., která je plně
ve vlastnictví města Starý Plzenec, přišla na
přelomu roku s novými podněty a obchodní
strategií na příští roky. Tato strategie by měla
podniku pomoci posílit svou současnou pozici, zlepšit svou finanční situaci a navrátit se
k pozitivním hospodářským výsledkům, které
společnost zaznamenávala v období před hospodářskou krizi v letech 2008/2009.
Iniciátorem tohoto kroku bylo vedení města
Starý Plzenec, které již delší dobu čelilo z pozice vlastníka podniku neuspokojivým hospodářským výsledkům a zhoršení finanční pozice
podniku.
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rady města Starého Plzence několik workshopů, kde byla detailně analyzována, diskutována
a dále rozváděna pozice podniku. Vedle těchto kroků bylo analyzováno velké množství dat
a zpracovány nové ukazatele výkonnosti.
Dle prvních reakcí nastiňuje představená
strategie reálný a fakty podložený a dosažitelný
záměr, který neopomíjí budoucí známá rizika.
Hlavními opěrnými body strategie jsou pře-

devším postupná obnova investic do strojního
vybavení, navýšení obratu, zvýšení efektivity
výroby a v neposlední řadě i růst produktivity
práce.
Pozitivní pohled do budoucnosti, který
strategie vyvolává, však nyní bude záviset na
velkém úsilí všech zúčastněných a úspěšnosti
realizace navrhovaných opatření. Vedle kritické role managementu ovlivní budoucí úspěch
podniku i samotné město Starý Plzenec z role

vlastníka podniku a rovněž odborové hnutí ve
společnosti PRONAP, které v rámci kolektivního vyjednávání do dění v podniku silně zasahuje.
Ze strany města Starý Plzenec bylo doporučeno, aby společnost Pronap postupovala ve své
další činnosti dle zpracované strategie.
Za Radu města Starý Plzenec
Bc. Václav Vajshajtl

PROGRAM ROZVOJE
MĚSTA STARÝ PLZENEC

• městská knihovna,
• dům s pečovatelskou službou atd.
Byly však identifikovány i další problémy,
které se nevztahují ke konkrétní lokalitě, přesto mohou být pro rozvoj města klíčové. Jedná se např. o:
• stav komunikací, vč. chodníků,
• obchody a další služby pro obyvatele,
• služby pro návštěvníky (provázání cílů,
ubytování apod.),
• nabídka pracovních míst apod.
I z těchto neúplných výčtů je zřejmé, že
řešení hlavních problémů města Starý Plzenec přesáhnou časový horizont připravovaného Programu, tj. rok 2022. Proto je velmi
důležité vybrat k řešení skutečně nejakutnější
problémy.
Do tohoto procesu je v rámci přípravy
Programu zapojená také široká veřejnost.

První příležitostí byl lednový názorový průzkum, druhou je veřejné jednání k Programu
11. února. Také na základě výstupů těchto aktivit budou vybrány prioritní problémy k řešení v rámci strategické části Programu.
Projednání strategické části s veřejností
proběhne v polovině dubna 2016. O přesném
termínu a místě budete informováni opět
mimo jiné na stránkách Radyňských listů.
Budeme velmi rádi, když těchto příležitostí, jak ovlivnit budoucnost svého města, aktivně využijete. Podněty občanů jsou pro nás
významných zdrojem informací a podnětů,
díky nimž bude Program řešit právě ta místa,
která se vám nelíbí, a služby, které vám nejvíce chybí.
Ing. Filip Uhlík
Ředitel Regionální rozvojové agentury
Plzeňského kraje

Místa, která se vám nelíbí, a služby,
které vám chybí
Město Starý Plzenec v současné době připravuje Program rozvoje města. Na tomto
úkolu spolupracuje s Regionální rozvojovou
agenturou Plzeňského kraje a Centrem pro
komunitní práci západní Čechy.
Důležitou součástí celého procesu jste i vy,
občané města. Na základě výsledků lednového názorového průzkumu a jednání s veřejností, které proběhne 11. 2. 2016, bude tento
únor dokončována analytická část Programu.
Následně budou zahájeny práce na jeho strategické části, které budou probíhat od února
do dubna letošního roku.
Dosud byla v rámci Programu zpracována
expertní analýza, která byla projednána již
v prosinci 2015 se zástupci odborníků žijícími ve městě a také se zástupci vedení města.
Dosavadní analýzy ukázaly, resp. potvrdily
řadu problémů, kterými by se měla zabývat
strategická část Programu. Jedná se zejména o různé části města, jejichž současný stav
nebo způsob využívání nejsou uspokojivé
a brání harmonickému rozvoji města, např.:
• centrum města (zejm. Smetanova ulice
a prostor za úřadem),
• veřejná prostranství (Masarykovo nám.,
Malostranské nám. apod.),
• Sedlec bez zřetelného centrálního veřejného prostoru,
• hrad Radyně a jeho okolí,
• Hůrka,
• sportovní areál pod lesem i další sportoviště,
• tělocvičny (v Sokolovně i při ZŠ)
• koupaliště,
• Lidový dům,

EKOLOGIE
UPOZORNĚNÍ – SBĚRNÝ DVŮR
Dne 25. ledna 2016 bude naposledy otevřený starý sběrný dvůr v Husově ulici,
poté bude uzavřen. Od 1. února 2016 bude otevřen v Nepomucké ulici
nový sběrný dvůr. Příjezd do tohoto dvora je možný Nepomuckou a Kollárovou ulicí.
Provozní hodiny nového sběrného dvora:
pondělí a středa
• od 10:00 h do 18:00 h
sobota
• od 9:00 h do 13:00 h

SERIÁL
MOROVÝ SLOUP
NA NÁMĚSTÍ
VE STARÉM PLZENCI
OPRAVEN
V srpnu 2015 byla dokončena s pomocí
prostředků Plzeňského kraje oprava s novým

zlacením barokního morového sloupu, který
již od r. 1721 zdobí naše náměstí. Byl postaven podle dobových zvyklostí, nikoliv však
jako poděkování Panně Marii za to, že morová nákaza skončila, ale za odvrácení moru...
epidemie se totiž Plzenci toho roku vyhnula
a řádila jinde, např. v Plzni. Zhotovení sloupu
zaplatili vděční měšťané. Vzhledem k tomu,
Pokračování na str. 6
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že bylo naše městečko v té době městem
poddanským a náleželo Černínům, není
vyloučeno, že přispěla i hraběnka Černínová, která v té době spravovala panství

za nezletilého syna. Pravděpodobné je, že
na sloup přidal i staroplzenecký farář Jiří
Bonaventura Polipeský. Autor sousoší není
znám.
V centru celého uskupení vidíme jako
dominantu na sloupu vroucně se modlící
Pannu Marii jakožto královnu nebes 1),

čemuž odpovídá svatozář z dvanácti hvězd
). Vzhlíží vděčně k nebi, jako by děkovala Bohu za záchranu města. Zajímavostí je
městský znak na soklu sloupu: heraldická
zvířata jsou totiž na něm vytesána stranově obráceně, tj. svisle polcený štít má orlici

2

vlevo a přemyslovského lva vpravo. Zdá
se však, že to měšťanům nevadilo, ačkoliv
měli v té době k dispozici městskou pečeť,
kde byl znak správně.
Na soklu stojí sochy čtyř světců. Především jsou to patroni české země sv. Václav
a jeho babička sv. Ludmila. Svatý Václav je
vyobrazen s obvyklými atributy - s kopím,
s knížecím praporcem, štítem se svatováclavskou orlicí a knížecí čapkou jakožto
odznaky své moci. Jeho babička sv. Ludmila pak s knihou jako šiřitelka křesťanské vzdělanosti a ochranitelka legendární
školy na Budči. Následují ochránci proti
moru - Josef s Ježíškem v náručí coby patron šťastné smrti 3)a konečně sv. Barbora
jako ochránkyně proti náhlé smrti s atributy kalichem a hostií 4). Sv. Barbora zároveň jakožto patronka horníků i hutníků

odkazuje k tomu, že v té době Černínové
u Plzence těžili méně kvalitní železnou
rudu a tu pak zpracovávali ve vysoké peci
v Sedlci. Později rudu kupovali z klabavsko-ejpovického revíru, neboť se místní
těžba jednak přestala vyplácet, jednak se
rudy pro vsázku do pecí míchaly z různých
ložisek 4).
Morový sloup je vytvořen v typicky barokním duchu, o čemž svědčí dynamika
postav, znázorněných v pohybu a s citově
vypjatými gesty i výrazem obličeje vyjadřujících vznešenost, hluboké náboženské
zanícení i klidnou laskavost.
Anna Velichová
(odborná konzultace
RNDr. M. Lang a K. Kilbergr)
Foto: Vladimír Sedlák
Poznámky:
1
) Není to Panna Marie Ustavičné Pomoci,
jak bývá občas chybně uváděno, protože
tento její titul byl uzákoněn až na 1. vatikánském koncilu 1849.
Pokračování na str. 7
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2
) Dvanáct zlatých hvězd symbolizuje apoštoly, počet měsíců v roce, počet znamení
zvěrokruhu atd., ale v křesťanství je považováno i za symbol dokonalosti; symbol
byl převzat i na vlajku EU.
3
) sv. Josef je jakožto patron řemeslníků uctíván teprve od 2. vatikánského koncilu (tj. od
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r. 1965) a jeho svátek byl připojen ke svátku
1. máje, takže má nyní svátky dva.
4
) Sv. Barbora se také zobrazuje s atributy
válcové věže s třemi okny (symbol jejího
uvěznění), per (rány po mučení přikryl anděl svými pery) a dělových hlavní (patronka
horníků – minérů a přeneseně všech zacházejících se střelným prachem, tj. i dělostřelců).

Zajímavé je, že jde o svatou „importovanou“
německými, resp. saskými horníky. Českým
patronem horníků je totiž sv. Prokop.
5
) Ruda se těžila v Plzenci mj. nad dnešním
novým hřbitovem, v lese se tam dodnes nacházejí stopy asi pěti těžných jam. Sedlecké
železárny ji těžily rovněž v Tymákově, přímo
u Sedlce, u Lhůty aj.

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ
ÚNOR 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:
01.02. – 05.02. zavřeno.
Po
09:00-12:00 13:00-17:00 h
St
09:00-12:00 13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00 13:00-14:00 h
Pá zavřeno
HRAD RADYNĚ - uzavřen
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
- uzavřena
Staroplzenecká galerie
- z technických důvodů dočasně uzavřena.

9. února 2016
III. koncert 31. sezóny Kruhu přátel hudby
ve Starém Plzenci
SKETY
koncert vokální hudební skupiny
Koncert se uskuteční za podpory společnosti
BOHEMIA SEKT.
Místo: BOHEMIA SEKT Centrum,
Smetanova 220
Čas: 18:00 hS
Pořadatel: Město St. Plzenec
Předprodej vstupenek v K-Centru,
Smetanova 932, St. Plzenec
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Pokračování na str. 8

Koncer t vokální hudební skupiny

SKETY
9. února 2016 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.

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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Pokračování ze str. 7
13. února 2016
Ples staroplzeneckých fotbalistů
Místo: Lidový dům, Raisova 2
Čas: od 20:00 h
Pořadatel: SK Starý Plzenec
www.skstaryplzenec.cz

přednáška v rámci Akademie Staré Plzně
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo
nám.121
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně
www.oshr.cz
20. února 2016
LORDS revival
Místo: Music club, St. Plzenec, Masaryk.

16. února 2016
Plzeň – Stará a Nová

nám. 52
Čas: 21:00 h
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
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

SK Starý Plzenec
pořádá

ŽǀŽůƵũĞŵĞƐŝsĄƐƐƌĚĞēŶĢƉŽǌǀĂƚŶĂǀĞƌŶŝƐĄǎǀǉƐƚĂǀǇ

EVA PILAROVÁ
FOTOOBRÁZKY

sǉƐƚĂǀĂďƵĚĞǌĂŚĄũĞŶĂ1. března 2016 v 18 hodinǀƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ
K,D/^<dĞŶƚƌĂǀĞ^ƚĂƌĠŵWůǌĞŶĐŝ͕^ŵĞƚĂŶŽǀĂϮϮϬ͘

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

sǉƐƚĂǀĂƉŽƚƌǀĄĚŽϮϳ͘ϯ͘ϮϬϭϲ͘sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂǁǁǁ͘ďŽŚĞŵŝĂƐĞŬƚ͘Đǌ

PLES
STAROPLZENECKÝCH
FOTBALISTŮ
Lidový dům Starý Plzenec
sobota 13. února 2016
od 20:00 hodin
K tanci a poslechu hraje
skupina BELLS + DADA BAND
Předprodej vstupenek:
Karel Dolák, tel.: 607 256 989
www.skstaryplzenec.cz

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Dne 17. února 2016 tomu bude již
10 let, co dotlouklo laskavé srdce
pana Oldřicha Kasala.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery s rodinami.

Dne 10. února 2016 by se dožil náš
syn Petr Schaffer
40. narozenin.
Vzpomeňte s námi.
Vzpomínají matka, otec a Jana,
sestra Martina s rodinou.
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NAŠE ŠKOLY
MŠ SEDLEC
Poněvadž nám zatím počasí na zimní radovánky moc nepřálo, vyráželi jsme s dětmi
z MŠ Sedlec na průzkumné vycházky po
Starém Plzenci a jeho okolí. Prohlédli jsme
si kostely, povídali jsme si o tom, kdo sídlí
na radnici a jak se o město stará a zašli jsme
i na nádraží, kde jsme zjistili, kam můžeme
vyrazit vlakem ze Starého Plzence a kde si
musíme koupit platnou jízdenku. Snad nám
další měsíc nadělí trochu víc sněhové nadílky,
abychom se mohli alespoň o jarních prázdninách vnořit do zimních radovánek.
Text a foto: Petra Koňaříková

ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ STARÝ PLZENEC

ODMĚNA ZA VÝHRU
V SOUTĚŽI
O NEJLEPŠÍHO DRAKA
V loňském roce na podzim jsme se zúčastnili soutěže O nejlepšího draka. Úkolem bylo
podle fantazie vybarvit a originálně vyzdobit
obraz s draky. Děti ze všech tříd se na výrobě
aktivně podílely, vymýšlely, co ještě dalšího
namalovat, nalepit, obtisknout... Protože se
obraz lidem líbil a hlasovali pro něj, soutěž
jsme vyhráli a naši školku čekala v lednu odměna v podobě zábavního dopoledne s divadlem, klaunem a překvapením. Představení
jsme si všichni užili. Tancovalo se, zpívalo
a každá třída si od klauna odnesla zvířátko
z balonku.
Bc. Eva Nováková

V pondělí dne 18. ledna 2016 proběhl na ZŠ Starý Plzenec zápis budoucích prvňáčků.
K zápisu se dostavilo 43 dětí, to znamená, že ve školním roce 2016/2017 budeme
otevírat dvě první třídy.
Na snímku paní učitelka Alena Morgensternová s budoucím prvňáčkem.

Foto archiv MŠ

SKAUT
RECITACE
A BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Do staroplzeneckého domova důchodců

chodíme ve vánoční čas každoročně. Nejinak tomu bylo i letos, i když tentokráte jsme
spojili síly s dětmi z fary. Bylo nás tedy více
a s pestřejším programem. S babičkami a dědečky jsme si popovídali, zarecitovali, zazpí-

vali koledy, předali drobné dárky a s dobrým
pocitem se vydali domů.
Na Štědrý den jste nás mohli vidět u Živého betléma, kde Lvíčata rozdávala Betlémské
světlo.
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NOVOROČNÍ
PROTAHOVÁNÍ
Dětem ještě ani neskončily vánoční
prázdniny a už jsme pro ně uspořádali
Novoroční protahování – tradiční akci, konající se vždy první lednovou sobotu. Sešli
jsme se v tělocvičně a nejprve se po několikadenním lenošení rozhýbali u rozcvičky.
Během odpoledního programu jsme stihli
několik her, přičemž největší úspěch sklidila netradiční královská vybíjená s rolí krále
a šaška. Závěrem se běžela náročná opičí
dráha. Soutěžilo se celkem ve čtyřech kategoriích, kde stupeň vítězů obsadili Terezka
H., Vačka, Taxík a u vedoucích se o první
příčku podělila Jája s Matesem.
Pro starší skauty program pokračoval
v klubovně, kde pro ně byl připraven večer karetních her, také proběhl úklid a před
spaním jsme zhlédli animovaný film o Vánocích.
Jaroslava Lencová

Počátkem ledna proběhl další ročník Novoročního protahování.

Foto: Eliška Lucáková

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
UPOZORNĚNÍ
MYSLIVECKÉHO SPOLKU
MAJITELŮM PSŮ
Vážení milovníci a majitelé pejsků. V posledních několika měsících došlo v našem
okolí ke stržení čtyř kusů srnčí zvěře, a to
psy. Možná, že většina z Vás se ráda honí
s pejskem po zahradě či lukách, ale je to Váš
pes. V případě, že by Vás honil cizí pes, by
Vaše pocity byly jiné. Pro srnu či srnče je tato

Rodinné centrum Dráček
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!
Od září až do prosince
2015 byl zajištěn provoz
Dráčka dobrovolnicemi
z našich řad – studentkou
Lenkou a nastávající maminkou Mirkou. Úklid byl zajišťován
také dobrovolnicemi a rovněž veškeré
akce, které Dráček pořádal nebo se na
nich podílel (Radoušovy hry, Dráčkiáda, Putování se sv. Martinem, Pohádkový advent) byly zajišťovány dobrovolnicemi a dobrovolníky. Tato činnost
byla vykonávána zdarma.
Do současné doby se bohužel nepodařilo na trvalý pracovní poměr zajistit
zaměstnance, který by zajišťoval provoz
vnitřních prostor Dráčka a vedl kluby.
Velmi nás to mrzí, ale bohužel nemáme

honička smrtelná, stresující a bolestivá. Nemusí ani dojít k onomu potrhání, zadávení,
stačí jen ten stres, zápal plic, zlomenina a pomalé umírání je nezvratné.
Je právem majitele domáhat se dodržování zákona a zákon je v tomto jasný a stejně
tak i městská vyhláška o volném pobíhání
psů.
Myslivecká stráž má právo zastřelit Vašeho psa, pokud Vy mu dovolíte porušovat
zákon.
Ale žádný strach, zdejší myslivecký spolek

v současné situaci jinou možnost a proto jsme nuceni přistoupit k následujícímu opatření.
Lenka má V LEDNU A ČERVNU
zkouškové období. Proto bude po tyto
dva měsíce DRÁČEK UZAVŘEN.
Mirka má již miminko a tak v době
šestinedělí vůbec nebude vést kluby. Po
šestinedělí bude vést Šikulky, stále ve
středu od 16,30 do 18,00.
KLUBY BUDOU OTEVŘENY OD
ÚNORA DO KVĚTNA 2016. CENA
BUDE STEJNÁ JAKO V PŘEDCHOZÍM POLOLETÍ, KTERÉ TAKÉ
BYLO ZKRÁCENÉ (O LEDEN) –
600,- KČ/DÍTĚ.
Vzhledem ke skutečnosti, že Lenčin
školní rozvrh neumožňuje vést klub
v pondělí i v úterý, rozhodly se maminky, které v pondělí chodily, že si klub
povedou samy.

zatím takto zákon vymáhat nebude a nebudou suplovat za správce obecního majetku.
Jen budou fotit Vás a Vaše mazlíky, pokud
je potkají při porušování zákona a vyhlášek.
Není to hon na malá plemena a skotačící majitele, jde jen o štvanou a zabíjenou zvěř.
V dodatku uvádím zákon o lesích
289/1995 §20 a zákon o myslivosti 449/2001
§10 a 13.
Za MS Josef Dvořák ml.

Od února povede úterní klub Lenka,
zastoupí tak Mirku.
Pokud budete chtít během ledna
(a i v dalších měsících až do června)
využít prostory RC Dráček, klíče budou k bezplatnému zapůjčení u Adély
Vorlíčkové, tel. č. 722 920 800. Navštívit Dráček a využít v něm hračky
i výtvarné a další pomůcky můžete
kdykoliv – i o víkendu. Tuto možnost
mají pouze ti, kteří byli přihlášeni od
září do prosince 2015 na kluby (nebo
nově příchozí maminky na úterní
klub).
Kluby prosím uhraďte během února
Lence a Mirce. Maminky z pondělního klubu sama kontaktuji pro vyřízení
platby.
Bc. Adéla Vorlíčková
Rodinné centrum Dráček
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POHÁDKA
O PODZIMNÍČKOVI
Podzimníček byl hodný skřítek. Bydlel
v malém lesíku v chaloupce. Chaloupka byla
dřevěná a velmi útulná. Měl rád podzim,
protože stromy opadaly a Podzimníčkovi se
to velmi líbilo. Jednoho krásného dne potkal
Podzimníček veverku. Veverka se jmenovala Amanda. Byla to jeho nejlepší kamarádka.
Celý den si spolu hráli a smáli se.
„Byl to hezký den“ řekl Podzimníček.
Amanda k tomu dodala: „Přímo překrásný
den.“ Amanda ale nebyla tak šťastná, jak se
zdála. Neměla nasbírané oříšky. Podzimníček řekl, že jí pomůže, a tak mu Amanda
poděkovala. Večer, když ulehl do postele,
přemýšlel, kde oříšky najdou. Ale pak si
řekl, že to určitě Amanda ví. Ráno se skřítek
umyl a vyčistil si zuby a za okamžik zazvonila Amanda. Byla krásně oblečená. A skřítek!

Ten měl jen bílou košilku. „Můžeme vyrazit?“ „No jistě“ odpověděl skřítek. A tak vyrazili.
Šli po cestě a pak došli na louku. Páni, to
je krása! Byla celá barevná a místy zelená.
„Jé, tam je oříšek,“ řekl skřítek. Kde?“
zeptala se Amanda. „No přeci tam v trávě,“
ukazoval skřítek. Amanda a Podzimníček se
šli podívat. Hned viděli další a další, až došli
k velkému stromu. „Co je to za strom?“ zeptala se Amanda. Skřítek neodpověděl.
Byl úplně zaskočený. Strom byl velký
a mohutný a celý obsypaný oříšky. „Tak si
je běž natrhat, Amando!“ Amanda vyrazila
a zanedlouho jich měla plný košík. Spokojeně se pak vrátila domů. „ Tak co, Amando,
už nejsi smutná?“ „Ne nejsem. A děkuji za
pomoc.“ A od té doby žili spokojeně. Když
neměla Amanda oříšky, věděla, kam pro ně
má jít.
ZŠ Sedlec

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

Plzeň – Stará a Nová
Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 121, v úterý 16. února 2016 od 18 hodin.
Přednáší Ing. arch. Anna Hostičková, která celý svůj profesní život věnovala
architektuře a urbanistice.
Během padesáti minut Vás paní architektka seznámí s tím, jak se po staletích
vyvíjelo naše regionální centrum. Během přednášky virtuálně navštívíme
zajímavá místa Staré i Nové Plzně,
která by neměla uniknout naší pozornosti.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace.
Vstup zdarma.

ZNÁŠ HISTORII
SVÉHO MĚSTA?
Občanský spolek Hůrka
a Radyně připravila pro všechny
zájemce o historii města celoroční soutěž ze znalostí dějin našeho města. Každý měsíc můžete odpovědět na
jednu otázku. Tři luštitelé, kteří správně od-

poví na otázku, budou vylosováni na veřejné
přednášce “Akademie Staré Plzně“ a obdrží
drobné ceny. Odměna pro nepřítomné bude
k vyzvednutí v K-Centru. Správnou odpověď
a jména vylosovaných luštitelů najdete v příštím čísle Radyňských listů.
Kupón odevzdej v K-Centru, Smetanova
932, St. Plzenec vždy do konce měsíce nebo
zašli na mailovou adresu oshr@email.cz,
www.OSHR.cz

SDH SEDLEC
HODNOTILO
SVOJI PRÁCI
Dne 18. prosince 2015 se sešli sedlečtí hasiči na výroční valné hromadě v klubovně
hasičské zbrojnice a hodnotili svoji práci za
uplynulý rok. Valné hromady se zúčastnila i starostka města paní Vlasta Doláková,
člen rady města a sedlecký občan pan Jan
Meduna, kronikářka města Věra Fenclová
a zástupci dalších městských organizací.
Nechyběli samozřejmě i zástupci okolních
hasičských sborů a naši kamarádi z SDH
Osek u Rokycan. Kulturní program mladých hasičů jsme museli tentokrát z důvodů stísněných prostor oželet. Schůze se
nesla v přátelském duchu a mimo jiné také
bylo poděkováno všem zástupcům jednotlivých organizací za spolupráci. Na závěr
bylo přítomným vysloveno vánoční i novoroční přání s pozváním na štědrovečerní
setkání s představením Betlémského příběhu, kterého se tentokrát zúčastnilo cca
70 návštěvníků, kteří dobrovolně přispěli
na Nadaci kostní dřeně 1500 Kč. Všem
dárcům za solidaritu srdečně děkujeme
a všem čtenářům přejeme v tomto roce jen
to nejlepší.
Za SDH Sedlec starosta sboru
Ing. Josef Šístek

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY
SEDLECKÝCH MLADÝCH
HASIČŮ
Jak to již u nás sedleckých hasičů bývá,
tak po novém roce začaly opět schůzky mladých hasičů, které byly přerušeny vánočními
prázdninami. S dětmi jsme se sešli začátkem
ledna v tělocvičně základní školy Sedlec,
kterou využíváme pravidelně každý pátek.
Během schůzek s dětmi cvičíme na překážkových drahách, procvičujeme a opakujeme
teoretickou, ale i praktickou přípravu na soutěže a nezapomínáme ani na zábavu, kterou si
s dětmi během míčových her užijí i vedoucí
a instruktoři. Každý, kdo by se k nám chtěl
přidat, je velmi vítán. V družstvu mladých
hasičů jsou aktuálně děti ve věkovém rozmezí
od 5 do 15 let. Scházíme se pravidelně každý
pátek v 16 hodin v tělocvičně základní školy
Sedlec a od poloviny března v areálu hasičské
zbrojnice v Sedlci.
Vedoucí kolektivu mladých hasičů:
Stanislav Pokštefl.

OTÁZKA č. 1 Zaškrtni správnou odpověď
Kterého roku se udála bitva pod hradem Plzeň, je to zároveň první zmínka o Plzni.

a) 995

b) 992

c) 976

Adresa: …………………………………………………………………………………….…..
tel.: ………………………………….e-mail: …………………………………………………

Foto: Stanislav Pokštefl
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ PŘÁTELÉ,
nejdříve bych Vás ráda informovala o několika změnách,
které vznikly závěrem loňského roku a představila Vám
plán akcí na r. 2016.
Jak jistě všichni víte, podle nového zákoníku
z r.2014 bylo nutné změnit všechny sdružení
na spolky, a tak jsme se už od srpna 2015 zabývali touto změnou. Nešlo jen o změnu názvu, ale i o přípravu stanov, proběhne výměna legitimací a všech dalších náležitostí s tím

spojených. V lednu proběhla členská schůze,
na které byly všechny změny jednohlasně odsouhlaseny. Z našeho celkového počtu 262
členů se schůze zúčastnilo 165 členů a 10 hostů. Nový název našeho společenství je Spolek
zdravotně postižených Staroplzenecko SZP.
Jak všichni víte, patří mezi nás nejen občané
Starého Plzence a Sedlce, ale i Šťáhlav, Šťáhlavic, Losiné a Šťěnovic. Pro naše členy, většinou seniory, připravujeme spoustu akcí a výletů. Rádi tak obohacujeme jejich volný čas
spoustou nových zážitků. Využíváme podpory našich sponzorů v čele s MěÚ Starý Plzenec, OÚ Štěnovice, OÚ Losiná, OÚ Šťáhlavy,
OÚ Chválenice. Dále pak Autobus doprava

Bruj-Rotenborn, Music Club pan Šilhánek,
Taneční škola Filip Gregoriades, Bohemia
Sekt s.r.o, Mraknet, MUDr. Pechová.
Všem našim sponzorům patří velké poděkování nejen od výboru našeho spolku, ale
i od ostatních členů. Bez jejich hmotné účasti
bychom nemohli akce pro naše členy vůbec
dělat. Stále hledáme nové sponzory, kteří by nám svojí podporou pomohli zpestřit
naši činnost. Přeji Vám, aby i letošní rok byl
plný krásných zážitků tak, jak se nám dařilo
v r.2015.
Za výbor SZP Staroplzenecko
Jaroslava Patočková

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ A ZÁJEZDŮ SZP STAROPLZENECKO NA 2016
měsíc
leden

datum
13.

hodina
16.00

akce

místo

členská schůze

Losiná

únor

16.

10.30

divadlo - Na Fidlovačce „BABIČKA“

Praha

březen

16. a 23.

16.00

posezení s hudbou p. Zapletala

Mirošov

duben

21.

16.00

jarní Karafiátová zábava

Štěnovice

květen

11.

Červená Lhota + muzeum provaznictví a letectví

Deštná

červen

16.

výstava Růže, květy, welnes, senior, trhy

Lysá nad Labem

červenec

---

dovolená prázdniny

srpen

10.

zámecký dvůr Všeradice, exkurze ván.ozdoby

Králův Dvůr

září

22.

Klobouková zábava

Losiná

16.00

říjen

1.

Cibulový jarmark

Hořovice

říjen

19. a 26.

posezení s hudbou p. Zapletala

Mirošov

listopad

12.

14.00

9. ročník Staroplzenecké vařečky

St. Plzenec

prosinec

8.

16.00

Mikulášská zábava

Chválenice

Možná změna plánu akcí vyhrazena

KVETOUCÍ STROMY
V ROCE 2015
Spolek Kvetoucí stromy
zahájil další rok své činnosti v Plzenci, aktivity
utěšeně narůstají a tak je
se začátkem roku vhodný
čas na malou bilanci.
Předjaří a jaro a v menší
míře i léto bylo tradičně spojeno s péčí o nové
výsadby z minulých let – zapěstovávali jsme
třešně vysazené na hradišti na Hůrce, stromy ovocné i neovocné na mezích nad Malou
Stranou a košíkářské vrby u bezejmenného
potoka tamtéž, obžínali, mulčovali. Nahradili jsme ukradenou hrušeň a několik uschlých
stromků. Vzhledem k suchu, které panovalo
po velkou část roku, jsme také mnohokrát
museli výsadby zalévat.
Na podzim jsme ovocnými stromy i běžnými listnáči osadili mez pod Výrovnou. Na
tento projekt jsme získali dotaci od Agentury
pro ochranu přírody a krajiny (a pochvalu
za kvalitní projekt). U řeky nedaleko mostu
mezi Plzencem a Malou Stranou jsme vysadili novou smuteční vrby nahrazující padlého velikána. Loni jsme tedy zasázeli v Plzenci
a okolí více než třicet nových stromů.

Informace: tel: 774 885 774, email: patockova.j@atlas.cz
Během několika brigádnických dní jsme
pro pěší provoz postupně proklestili poslední úsek bývalé úvozové cesty z Malé Strany
směrem k Letkovu, neboli „cestu ke Kocandě“. Zároveň jsme domluvili se zemědělskými podniky, která obhospodařují přilehlá
pole, směnu pozemků tak, aby bylo možné
obnovit cestu ze zmíněného úvozu přes pole
k lesu a navázat na turisticky značenou cestu
do Letkova.
V průběhu celého roku jsme také úzce
spolupracovali s odborem životního prostředí mj. na navrhování míst k náhradním
výsadbám, zvažování žádostí o kácení v obci
apod. Nakoupili jsme přes sto sazenic lip a založili spolkovou školku. Nejméně polovinu
těchto stromků plánujeme vysadit v Plzenci
a okolí.
Uspořádali jsme hojně navštívenou přednášku na téma roubování ovocných stromů,
které se ujal Josef Vačkář (také plzenecký
obyvatel a ovocnář-profesionál), a kurz naklepání kosy. Naši členové se zúčastnili velmi podnětné exkurze do ukázkových zahrad
v Tullnu a městského rozária v Badenu vedených v režimu Natur im Garten, absolvovali seriál přednášek o přírodních zahradách
v ekocentru ve Spáleném Poříčí a praktický
kurz kosení. Nadále experimentujeme s různými typy vyvýšených záhonů, kompostérů

a naše zahrady zpestřuje větší a větší množství zajímavých zelenin, neobvyklých ovocných druhů a včelařských rostlin. Pomalu se
tříbí projekt virtuálního arboreta, na němž je
ale ještě mnoho práce; učíme se produkovat
a zpracovávat vrbové proutí.
Děkujeme všem podporovatelům a příznivcům za různá přispění, ať již ve formě časové, finanční nebo jinak hmotné či za prosté
poskytnutí pozemků k vylepšení.
Více informací o nás najdete na Facebooku.
Za Kvetoucí stromy
Kateřina Karasová

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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STALO SE
MILÍ SPOLUOBČANÉ,
Tříkrálová sbírka 2016 je za námi. Podílelo se na ní 10 dospělých vedoucích skupinek
a 26 malých koledníků. Do 11 pokladniček
vybrali za osm dní celkem 39.583 Kč (loni to
bylo „pouhých“ 25.224 Kč).
Koledníci se většinou zúčastnili podzimní
návštěvy v Domově sv. Zdislavy pro matky
s dětmi v tísni, a proto věděli, že ti, pro které
je sbírka určena, opravdu potřebují pomoc.
Jejich odhodlání a vytrvalost dodávala sílu
i mně osobně, když už jsem chtěla „zalézt

doma ke kamnům“. Slova Katky Olahové:
„Ještě půl hodiny. Doma bychom stejně koukali na televizi a takhle aspoň budeme užiteční.“ mě moc povzbudila a hřála u srdíčka.
Děti pochopily i druhý, skrytý smysl sbírky, že nejde jen o to, pomoci cizím potřebným lidem, ale také o jejich vlastní srdce
a duši, odvahu přijmout omítnutí pro dobro
druhého, překonávání lenosti a obětování
svého pohodlí.
Děkuji Vám všem za štědrost, Bůh zaplať.
Marie Laiblová,
koordinátorka TS 2016 ve Starém Plzenci

Foto: Josef Švéda

NOVÝ ROK NA HŮRCE
Novoroční setkávání spoluobčanů i návštěvníků z okolí
u rotundy na Hůrce se stalo
oblíbeným cílem sváteční vycházky. Všichni návštěvníci
si užili krásného pohledu na město, novoročních blahopřání i poslechu a společného
zpívání se skupinkou zpěváků v rotundě.
I pro účinkující je toto místo tak oblíbené,
že se pro potěšení všech posluchačů vracejí
se svým zpěvem do rotundy rok co rok. Letošní setkání bylo doplněno o křest komiksu
z dílny OSHR „S Radoušem do Staré Plzně“.
Dílko doplňuje zábavné prvky na stezce Stará Plzeň a kupci. Je prvním dárkem spolku
k 1040. výročí města. Lze jej zakoupit v novinovém stánku proti škole, papírnictví, cukrárně a v K-Centru.

Komiks S Radoušem do Staré Plzně pokřtila
starostka města Starého Plzence Vlasta Doláková, předsedkyně OSHR Jitka Sutnarová a samotný bájný pán hradu Radyně – Radouš.

VÁNOČNÍ RADYNĚ
Letošní vánoční Radyni navštívilo díky
krásnému počasí a propagaci v televizních
zprávách a tisku více jak 800 návštěvníků.
Díky anketě jsme se dozvěděli, co je třeba
příští rok zlepšit. Všechno určitě nesplníme. Semafory jistě na schodech nebudou.
Ale pokusíme se posílit královskou družinu
jak o baviče na nádvoří, v případě dlouhých
front, tak i lepší střídání sestupujících a stoupajících návštěvníků na schodištích. I přes
některé nedostatky jsme přesvědčeni, že se
akce povedla.
Jitka Sutnarová,
předsedkyně Občanského spolku
Hůrka a Radyně

Jako druhý v pořadí 31. koncertní sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci se konal
5. ledna 2016 koncert mladých umělců z hudebního souboru Lobkowicz trio (na snímku
zleva: Jan Mráček, Lukáš Klánský a Ivan Vokáč). V programu zazněly skladby L. van
Beethovena, Romana Haase a Josefa Suka.
Koncert se uskutečnil za finanční podpory Nadace Český hudební fond.
Text a foto: Eva Vlachová

Foto: Petr Eret
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INZERCE Z KUPONU
■ Koupím

RD se zahradou ve St. Plzenci.
Tel.: 777 638 070.
■ Koupím jakoukoli tahací harmoniku heligonku, chromatiku, akordeon. Tel.:
723 126 011.
■ Koupím Škodu Felicii od roku 99 nebo Fábii i horší stav. Tel.: 728 209 526.
■ Koupím dvourychlost. babetu nebo jiný
moped. Tel.: 722 615 183.
■ Prodám pozink. střešní šablony 10 ks;
(20 Kč/ks), profil vlnovka. Tel.: 728 050 037.
■ Prodám nenoš. značk. zimní bundu Schöffel ,vel. L, cena 1200 Kč, (PC 12000 Kč). Tel.:
777 864 490.
■ Prodám novou značk. zimní vestu NEBULUS (Německo) modrý kobalt, vel. XXL,
cena 520 Kč. Tel.: 777 864 490.
■ Prodám dětské lyže 120 cm, cena dohodou. Tel.: 721 256 631 po 18. h.
■ Prodám 60 ks travnic (60 x 40 x 10) cm,
desky z leštěné žuly (60 x 40 x 3) cm a 6 ks
masiv. židlí. Tel.: 728 996 134.
■ Koupím zahradu nebo stavební pozemek
ve St. Plzenci. Tel.: 606 791 878.
Kupon pro bezplatné podání jednoho
soukromého inzerátu do rubriky
řádkové inzerce zašlete nebo předejte
osobně do redakce Radyňských listů:
K-Centrum, městská knihovna,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
Komerční inzeráty budou vždy
zpoplatněny.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
přijme

VRÁTNOU/VRÁTNÉHO
• práce vhodná pro muže/ženu
• dvousměnná pracovní doba
• ZPS podmínkou
• zodpovědné chování

DOUČOVÁNÍ a VÝUKA AJ
MASÁŽE,
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
KINEZIOTAPING,
LYMFODRENÁŽ
Zdeňka Gubišová, tel.: 602 111 186
Dvořákova 995, Starý Plzenec
e-mail: zdenkagubisova@seznam.cz

Nabízíme:
• závodní stravování
• příspěvek na penzijní připojištění
Informace:
PRONAP s. r. o.
Jiráskova 1142
332 02 Starý Plzenec
personální oddělení – pí. Štěchová,
tel: 377 923 311
e-mail: info@pronap.eu
www.pronap.eu

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky
snáškových plemen typu

Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách.
Stáří slepiček: 14-19 týdnů;
cena: 149-180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
1. března 2016 v 15:35 h
Starý Plzenec
– naproti čerp. stanici Pap Oil
Při prodeji slepiček
- výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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31,20/ kg
10 l
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2
38,20
/ kg

13,5 l

469,- !

759,- !

Jubilejní bílá barva 10 l

a
Sněhobílá barva pro interiéry 10 l + 35% zdarma

barva vhodná na stěny a stropy, velmi dobře kryjící, vydatná,
otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

13,5 l za cenu 10 l, velmi vysoká krycí schopnost a vydatnost, vhodná
d á
na kontrastní podklady, otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

vče t n ě

3D5AR%
MA!
Z

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %
kg

22,- !
Kvalitní stáčená
malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi
přinesené nádoby, popř.
do zakoupeného obalu
u nás, dobrá krycí schopnost,
otěruvzdornost a vysoká
kryvost, vydatnost
6,5 – 10 m2/ kg

Míchací centrum

27,50/ kg
20 kg

549,- !
Primalex Plus 20 kg
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná, paropropustná

Rádi Vám namícháme
barvu Vašich snů.
Na našem zařízení
Vám namícháme:

CENOVÉ
ZVÝHODNĚNÍ
–15 % NA MÍCHACÍ
CENTRUM

• emaily
• fasádní barvy
• interiérové disperzní
barvy
• vinylové barvy
• lazury syntetické
• lazury vodouředitelné
• vodouředitelné laky

SPEKTOMETR
BAREV

a speciality jako:
• obarvené omítky
• silikátové fasádní barvy
• silikonové fasádní barvy
• strukturální barvy s dřevěnými
vlákny

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská) • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 5. 2. do vyprodání zásob, nejdéle však do 3. 3. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, 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 3/2016
je 19. 2. 2016 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 2. 2016
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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