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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do jarního
období, období úklidu. Je
to ale i období přípravy
projektů. Pro letošní rok
plánujeme vybudovat nový
vodovodní řad v Sedlci
v ulici Příční nad základní školou s propojením
ulic Školní a Smetanova.
Vlastníci nemovitostí v této lokalitě si již mohou připravovat územní souhlasy na vodovodní přípojky. Více informací Vám podá stavební
technik města pan Petr Křížek (e-mail: krizek@
staryplzenec.cz nebo tel. 377 183 668). Plánujeme opravit i další místní komunikace. Na Malé
Straně ulici Kratochvílovu, na ulici Malostranskou (ke „kolotoči“) se připravuje projektová
dokumentace, v Sedlci plánujeme opravit ulici
„Za Dvorem“ a „Turistická“, ve Starém Plzenci
ulici Pionýrů, části ulic Na Čachně, Kpt. Jaroše,
Dvořákova, Dobrovského, Kollárova, JiráskovaHaškanova. Nyní se bude připravovat výběrové
řízení na zhotovitele.
V souvislosti s pojmenováním ulic v Sedlci
připravuje vedení města „zlegalizovat“ některé vžité názvy ulic právě v tomto období, kdy
se chýlí konec platnosti většiny občanských
průkazů. Proto občané, kterým v r. 2017 končí
platnost občanského průkazu a chtějí o jeho
výměnu požádat již v letošním roce, by měli
s výměnou počkat do doby schválení názvů
ulic, aby nemuseli potom měnit občanské průkazy znovu. Více informací k pojmenování ulic
najdete uvnitř tohoto čísla.
Ti z Vás, kteří sledují dění v našem městě,
jistě zaznamenali, že město již v roce 2011 rozhodlo o zpracování nového územního plánu.
Nyní zpracovatel odevzdal návrh nového územního plánu. Dokument bude posuzovat odbor
stavebně správní Magistrátu města Plzně a poté
bude projednán v dotčených orgánech. Více
informací najdete rovněž uvnitř tohoto listu.
Proto sledujte úřední desku města (elektronická
na webových stránkách města nebo „pevná“ na
MěÚ) a v případě dotazů se můžete obrátit na
Ing. Koželuha, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Starý Plzenec (e-mail: kozeluh@staryplzenec.cz
nebo tel. 377 183 646).
Webové stránky se snažíme stále vylepšovat.
S tím souvisí i anketa, kterou jsme pro Vás připravili. Cílem ankety je najít slogan, který bude
vystihovat naše město a který chceme použít pro

propagaci města. Anketní lístek uvnitř tohoto
čísla můžete po vyplnění odevzdat do schránky na budově MěÚ, Smetanova 932 nebo v KCentru. Hlasovat o nejlepší slogan můžete také
prostřednictvím ankety na webových stránkách
města.
Webové stránky měst a obcí v ČR mohou
zástupci samospráv přihlásit do soutěže „Zlatý
erb“. I naše město se do této soutěže přihlásilo.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb. Smysl soutěže Zlatý erb spočívá
nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale
poskytuje také jejich webmasterům a provozovatelům užitečné informace a hodnocení pro další
zlepšování. Soutěž je organizována v krajských
kolech a v navazujícím celostátním kole. Kraje
sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Do
Zlatého erbu 2016 se přihlásilo 27 měst a obcí
z Plzeňského kraje. Naše město získalo 3. místo
v kategorii „nejlepší webové stránky města“
a 1. místo v kategorii „nejlepší elektronická
služba“. Za to patří poděkování především tajemníkovi Ing. Radku Hrochovi a webmasterovi
Bc. Václavu Podroužkovi a všem pracovníkům
městského úřadu, kteří se snaží Vám přinášet
prostřednictvím webových stránek aktuální informace o dění v našem městě.
S aktivitami v našem městě nepochybně souvisí i činnost Rodinného centra Dráček, které
již 8 let poskytuje své služby především rodinám
s malými dětmi, které ještě nechodí do mateřské
školy. Navštívit prostory Dráčku v bývalé základní škole na Malé Straně, ale i všechny akce pro

veřejnost, mohou děti všech věkových kategorií
s rodiči. V současné době probíhá na Dráčkovském facebooku a webových stránkách Dráčku
anketa, kde ve spolupráci s RC Dráček zjišťujeme potřeby rodin s dětmi ve Starém Plzenci
a Sedlci, aby byla vytvořena kvalitní nabídka
programů odpovídající potřebám nejen rodičů
s dětmi, ale i rodičů či dětí samotných. Informace o anketě najdete v článku Jaro v Dráčku
v tomto čísle.
V měsíci dubnu bude předložen návrh Programu rozvoje města. Přijďte opět diskutovat
nad tímto strategickým dokumentem do Lido-

PLES MĚSTA A ZŠ
STARÝ PLZENEC

Za rok se těšíme opět na „plesanou“.
Město Starý Plzenec děkuje všem společnostem a jedincům, kteří podpořili tuto kulturní akci.
Text a foto: Eva Vlachová

První březnovou sobotu se konal v Lidovém domě ve Starém Plzenci tradiční Ples
města a základní školy. V programu předvedli své skvělé taneční umění členové Taneční
školy Filip Gregoriades. Půlnočním překvapením bylo vystoupení dívčí taneční skupiny
Spider dance company. Rozdáno bylo všech
čtyřista cen a další výherci byli odměněni
některou h hlavních výher soutěže o ceny.
Nechyběla ani oblíbená dámská květinová
volenka, ze které si tanečnice odnášely domů
květiny. K tanci a poslechu hrála po celý večer hudební kapela Eges. Návštěvníky zcela
zaplněný Lidový dům svědčil o oblíbenosti
této kulturně společenské akce.

Vyhlášení vítězů ankety Zlatý erb o nejlepší webové stránky a nejlepší elektronickou službu.
vého domu dne 14. 4. od 17:00 hodin. Budou
představeny návrhy na budoucích 7 let dopředu.
Jste všichni srdečně zváni. A jistě si nenechte
ujít dne 9. a 10. 4. DEN STARÉ PLZNĚ. Akce
bude zahájena 9. 4. v 19:00 hodin historickým
průvodem a hodokvasem a bude pokračovat
celodenním programem 10. 4. Více informací
Pokračování na str. 2

Vystoupení Taneční školy Filip Gregoriades.
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Pokračování ze str. 1
najdete uvnitř tohoto čísla. Budu se těšit na setkání s Vámi.
Na závěr ještě doplňuji aktuální informaci
o situaci ve společnosti PRONAP s.r.o., jejímž
vlastníkem je město Starý Plzenec. Rada města

v působnosti valné hromady odvolala z funkce
jednatele pana Karla Sokola, novým jednatelem
společnosti jmenovala Ing. Renatu Ježkovou
a dále vzala na vědomí rezignaci Bc. Václava
Vajshajtla na funkci druhého jednatele společnosti PRONAP s.r.o. Další aktuální informace

Vám přineseme v dalším čísle RL.
O soudním sporu Římskokatolické farnosti s městem ohledně určení vlastnictví k některým pozemkům se dočtete uvnitř tohoto čísla.
Přeji Vám pohodu a dny plné jarního sluníčka.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
2. schůze – 27. ledna 2016
RM
■ vzala na vědomí předložený přehled lokalit
ve Starém Plzenci a Sedlci, kde není vybudován
vodovodní a kanalizační řad a uložila zajistit
vypracování projektové dokumentace za účelem
vybudování nového kanalizačního a vodovodního řadu k pozemku v k. ú. Sedlec dle předloženého návrhu;
■ schválila zajištění instalace internetového
připojení do objektu sběrného dvora v ulici Nepomucká ve Starém Plzenci dle předložené nabídky společnosti Mraknet, s.r.o. Starý Plzenec;
■ schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů ve Starém Plzenci uzavřené mezi městem a AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., Provozovna Plzeň, jehož
předmětem je ukončení činnosti provozování
sběrného dvora odpadů v Husově ulici ve Starém Plzenci ke dni 31. 01. 2016;
■ vzala na vědomí informaci přednesenou vedením společnosti PRONAP s.r.o., týkající se zahájení vyjednávání se ZO OS Kovo Pronap Starý
Plzenec a návrhů na úpravu Podnikové kolektivní smlouvy nastavených za účelem naplňování
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cílů zpracovaného Business Plánu;
■ souhlasila v rámci mezinárodní kampaně
„Vlajka pro Tibet“, s vyvěšením tibetské vlajky
na stožáru města na Masarykově náměstí dne
10.03.2016;
■ vzala na vědomí cenové nabídky na dřevěné
prodejní stánky předložené vedoucí K-Centra
a souhlasila s pořízením 8 ks dřevěných prodejních stánků se zesílenou konstrukcí za cenu
89.056 Kč vč. DPH dle předložené nabídky
Truhlářství Pavel Bartoš, Křtěnov 70;
■ schválila, na základě žádosti obce Chotěšov
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
originálu sochy sv. Blažeje umístěné v expozičním depozitáři kláštera v Chotěšově, jehož
předmětem je prodloužení doby výpůjčky do
31.12.2025;
■ souhlasila s pořízením nových modulů „Sociální sítě“ a „Mobilní verze www stránek“ do
webových stránek města Starý Plzenec za celkovou cenu 18.000 Kč bez DPH, dle předložené
nabídky společnosti Galileo Corporation s. r. o.;
■ souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Plzeňského kraje na projekt „Rozšíření optické
sítě v lokalitě u hradu Radyně“ v návaznosti
na realizaci výstavby Centra služeb pro turisty
v předhradí hradu Radyně;
■ souhlasila s bezúplatným zpřístupněním hradu Radyně dne 16.02.2016 v době od 10:00 do
13:00 hodin za účelem natáčení pořadu Karel
IV. – díl 8. České televize za dohodnutých podmínek;
■ souhlasila s pokácením jedné lípy velkolisté
v Sedlci u hřiště Na Vršku a jednoho javoru na
dětském hřišti v Jungmanově ulici vzhledem
k jejich špatnému zdravotnímu stavu;
■ vzala na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor pro umístění zařízení
(WiFi antény, Access Pointy) na nemovitosti na
adrese Sedlec 99 podanou nájemcem společností Internethome, s. r. o.;
■ vzala na vědomí žádost paní Anny Biskupičové o ukončení smlouvy o pronájmu prostoru
sloužícího k podnikání na adrese Smetanova č.
p. 68, Starý Plzenec dohodou ke dni 31.01.2016
a souhlasila s ukončením smlouvy dohodou ke
dni 31.01.2016;
■ vzala na vědomí žádost paní Jany Pelíškové
o pronájem prostoru sloužícího k podnikání na
adrese Smetanova č. p. 68, Starý Plzenec a nesouhlasila s pronájmem prostoru vzhledem
k budoucímu nedořešenému využití nemovitostí v této lokalitě;
■ vzala na vědomí informaci o zániku platnosti
rozhodnutí o přidělení městského bytu v DPS
žadatelce, neboť ve stanovené lhůtě do 15 dnů
od výzvy města neuzavřela nájemní smlouvu;
■ vzala na vědomí znění výroční zprávy o správě bytového fondu města za rok 2015 předložené

správcem bytového fondu města společností Plzeňské služby s.r.o.;
■ souhlasila s prodloužením pronájmu zahrádek v k. ú. Starý Plzenec v Luční ulici na dobu
určitou do 31.10.2021 současným nájemcům;
souhlasila, na žádost velitele JSDH Starý Plzenec se zajištěním opravy požární stříkačky
z rozpočtových prostředků JSDH Starý Plzenec
pro rok 2016 u firmy Kulovaný – servis hasičské
techniky za předpokládanou cenu do 25.000 Kč
bez DPH;
■ vzala na vědomí zprávu výběrové komise ze
dne 26.01.2016 o posouzení uchazečů při výběrovém řízení na obsazení pracovního místa
vedoucí OHI a jmenovala, v souladu s organizačním řádem MěÚ Starý Plzenec a ve smyslu
ustanovení § 102 odst. 2 písmeno g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), stávajícího zaměstnance OHI Bc. Filipa Hrubého vedoucím OHI od 01.02.2016 na dobu neurčitou;
uložila v souvislosti s výměnou občanských
průkazů, která proběhne v roce 2017, připravit
návrh názvů dosud oficiálně nepojmenovaných
a nově vzniklých ulic v Sedlci a ve Starém Plzenci;
3. schůze – 10. února 2016
RM
■ vzala na vědomí nabídku zástupce společnosti JRK BioWaste Management na možnost
pořízení kompostérů na bioodpad pro občany
Pokračování na str. 3

Anketa
– hlasujte, který slogan nejlépe
vystihuje naše město
A) Starý Plzenec - kolébka Plzně
B) Starý Plzenec - historické srdce
Plzně
C) Stará Plzeň - Starý Plzenec
- kolébka Plzně
D) Jiné – napište vlastní návrh sloganu:
.......................................................

........................................................
Zakroužkujte, který slogan se Vám nejvíce líbí nebo napište vlastní návrh sloganu.
Lístek ostřihněte a vložte do schránky na
MěÚ ve Smetanově ulici 932, nebo odevzdejte v K-Centru.

Radyňské listy - duben 2016
Pokračování ze str. 2
města s využitím podání žádosti o dotaci na tento projekt a uložila vyhlásit anketu pod názvem
„Zahradní kompostéry zdarma“;
■ vzala na vědomí informativní zprávu o aktuálním stavu výnosnosti pronájmu městských
bytů a možnostech postupného navyšování nájmu k cenám v místě a čase obvyklých;
■ vzala na vědomí informaci místostarosty o plnění a vyhodnocení Plánu preventivně výchovné činnosti města na úseku požární ochrany pro
rok 2015 a schválila Plán preventivně výchovné
činnosti města na úseku požární ochrany pro
rok 2016;
■ schválila investici spočívající v pořízení použitého sesazovacího stroje Fisher Rueckle FZK
za částku 7.200 EUR, která bude hrazena z prostředků společnosti ve dvou dohodnutých splátkách;
■ schválila uzavření Smlouvy mezi městem
a Občanským spolkem Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci, jejímž předmětem je využití promo
spotu a jeho jazykových mutací s názvem „Starý
Plzenec – jedinečné zážitky na dosah“;
■ vzala na vědomí neauditovaný hospodářský výsledek společnosti PRONAP s.r.o.
k 31.12.2015 včetně přehledových grafů a přehled závazků a pohledávek;
■ schválila uzavření Smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu B – Obnova lesního prostoru v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích
2014 – 2020“ v předloženém znění;
■ vzala na vědomí předložené nabídky na realizaci projektu „Restaurátorská oprava kašny
se sochou puttiho na Masarykově náměstí ve
Starém Plzenci“ a schválila uzavření Smlouvy
o dílo mezi městem a Karlem Granátem na realizaci daného projektu;
■ souhlasila s provedením podrobné inspekce
stavebnětechnického stavu kanalizace průmyslovou kamerou v Bezručově ulici v délce cca
600 m dle předložené nabídky Vodárny Plzeň
a.s.;
■ vzala na vědomí zápis sportovní komise č.
6/2016 ze dne 20.01.2016;
■ souhlasila s konáním kulturně historické
akce Den Staré Plzně dne 09.04.2016 v době od
19:00 h do 22:00 h a 10.04.2016 v době od 10:40
h do 17:00 h na louce u řeky vedle mostu přes
řeku Úslavu dle programu předloženého panem
Martinem Cholinským za občanský spolek Rytíři Koruny České o.s.;

VÝCVIK SLOŽEK IZS
- INFORMACE
Vážení občané,
na podkladě dopisu zaslaného Hasičským záchranným sborem Plzeňského
kraje Vás tímto informuji, že v souladu se
zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému proběhne v okolí
Starého Plzence ve dnech 19.–20. dubna
2016 v době od 9:00 do 13:30 hodin výcvik složek IZS zaměřený na nácvik záchrany osob z těžko přístupného terénu
pomocí vrtulníku Letecké služby Policie
České republiky s cílem procvičit součinnost těchto složek.
Bc. Václav Vajshajtl ,místostarosta
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■

souhlasila s konáním kulturně historické
akce Karel IV. na Radyni dne 28.05.2016 v době
od 13:00 do 21:00 h na hradě Radyni a v jeho
okolí dle programu předloženého panem Martinem Cholinským za občanský spolek Rytíři
Koruny České o.s.;
■ vzala na vědomí informaci o pořízení jarmarečních stánků a pivních setů pro potřeby města
a uložila zpracovat návrh pravidel pro půjčování pivních setů a jarmarečních stánků;
■ souhlasila s postupným doplněním světelných zdrojů veřejného osvětlení dle předloženého návrhu a nabídky firmy Elektro Paum;
■ souhlasila s realizací výběrového řízení na
zhotovitele stavby „Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81, Starý
Plzenec“ společností Mazeppa s.r.o. dle předložené nabídky;
■ vzala na vědomí oznámení VK Radouš s.r.o.
Druztová 50 o pořádání akce „Drum parade“
v přísálí Lidového domu ve Starém Plzenci dne
19. 02. 2016 v době od 20:00 h do 02:00 h dne
20.02.2016 a žádost o povolení výjimky pro
ukončení této akce po 22:00 h a rozhodla o vydání správního rozhodnutí o udělení výjimky,
podle ustanovení čl. III odst. 1 obecně závazné
vyhlášky města č. 1/2015, a to na základě žádosti VK Radouš s.r.o. Druztová 50 podané dne
08.02.2016 na akci „Drum parade“, pořádanou
v přísálí Lidového domu ve Starém Plzenci dne
19.02.2016 tak, že konec akce je stanoven do
02:00 h;
■ vzala na vědomí žádost organizace JUNÁK –
český skaut, středisko Střela Plzeň, z.s. o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor na
adrese Smetanova č.p. 66, Starý Plzenec dohodou ke dni 29.02.2016 a souhlasila s ukončením
dané smlouvy dohodou ke dni 29.02.2016;
■ vzala na vědomí geometrický plán odpovídající zaměření přístavby rekonstruovaného
rekreačního objektu a připlocené části pozemku včetně situačního plánku stavby v souvislosti
s již v r. 2015 doručenou žádostí na odkup části
lesního pozemku v k. ú. Starý Plzenec a souhlasila předběžně s prodejem části lesního pozemku dle předloženého geometrického plánu
za předpokladu, že žadatelka zajistí stanoviska
dotčených orgánů a ponese s tím související náklady, včetně nákladů za odnětí předmětného
pozemku určeného k plnění funkcí lesa;
■ schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města v k. ú. Sedlec

u Starého Plzence se společností RWE GasNet,
s. r. o.;
■ schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti na pozemcích města v k.
ú. Starý Plzenec se společností ČEZ Distribuce,
a. s.;
■ schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku města v k. ú. Starý Plzenec se společností RWE GasNet, s. r. o.;
■ vzala na vědomí znění záznamu o technickém stavu vozidla v majetku města - Škoda Felicia 1.3 MPi, RZ: 2P4 9258 a souhlasila s jeho
vyřazením z majetku města Starý Plzenec likvidací u oprávněného subjektu;
■ souhlasila se zpracováním projektové dokumentace "Výsadba izolační zeleně - lokalita pod
hřištěm, Starý Plzenec" autorizovaným architektem pro obor krajinářská architektura Bc. Janou
Kadlecovou, DiS., Druztová, dle předložené nabídky;
■ souhlasila se zapojením města do projektu
Mikroregionu Radyně „Zřízení wifi bodů v obcích MiR“ v rámci dotačního titulu Podpora rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok
2016 a s provozováním a umístěním takového
bodu na objektu v majetku města;
■ souhlasila se zapojením města do projektu „Odpočinkový mobiliář pro Mikroregion
Radyně“ v rámci dotačního titulu „Program
stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje
2016“ a v případě poskytnutí dotace s pořízením dvou mobiliářů dle předloženého návrhu
a jejich umístění na pozemcích města;
■ souhlasila se zpracováním auditu bezpečnosti pozemní komunikace Bezručova v úseku
Štěnovická – Topolová společností EDIP s.r.o.
Plzeň dle předložené nabídky EDIP, s.r.o. Plzeň;
■ vzala na vědomí předložené nabídky na
zpracování PENB a projektové dokumentace na
stavební práce k zajištění energetických úspor
v bytovém domě Žižkova 49 a 50, Starý Plzenec
a schválila vystavení objednávky firmě A.D.S.
Rokycany s.r.o., která předložila nejvýhodnější
nabídku;
■ vzala na vědomí žádost a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí
finanční dotace městem ve výši 199.080 Kč
na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského
kraje v roce 2016;
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SOUDNÍ SPOR MEZI
ŘÍMSKOKATOLICKOU
FARNOSTÍ A MĚSTEM
STARÝ PLZENEC
Vzhledem k tomu, že mezi částí občanů našeho města panuje napjatá atmosféra ohledně
probíhajícího soudního sporu, kdy Římskokato-

INFORMACE
O POJMENOVÁNÍ ULIC
V souvislosti s výměnou občanských
průkazů, která čeká většinu našich občanů
v průběhu roku 2017 z důvodu, že vyprší 10
let jejich platnosti, se město rozhodlo přistoupit k pojmenování dosud bezejmenných
ulic. Názvy ulic bude s určitým předstihem
schvalovat zastupitelstvo města v tomto roce.
Zatím má Starý Plzenec pojmenováno 100
ulic, bez oficiálního jména je jich dalších téměř 40. Jedná se o nově vzniklé ulice, nebo
o ulice dosud nepojmenované, které jsou vět-

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo města Starý Plzenec v červnu 2011 rozhodlo o pořízení Územního plánu města Starý Plzenec. Do konce ledna 2012
bylo možné podávat návrhy. Celkem bylo
podáno 56 návrhů. V září 2013 zastupitelstvo
města schválilo zadání územního plánu. Na
základě výběrového řízení byla v únoru 2014
vybrána společnost HaskoningDVH Czech
Republic, spol. s r.o. jako zpracovatel územního plánu. V březnu 2016 předal zpracovatel
městu vypracovaný návrh nového územního
plánu. Tuto dokumentaci má nyní k posouzení její úplnosti pořizovatel územního plánu, Magistrát města Plzně - odbor stavebně
správní, Škroupova 4, Plzeň (MMP-OSS).
V případě zjištěných nedostatků pořizovatel
vyzve zpracovatele k jejímu doplnění, pokud
bude vše v pořádku, zahájí projednání návrhu územního plánu.
Jako první krok projednání návrhu územ-

Výstupy názorového průzkumu
a veřejného jednání k tvorbě Programu
rozvoje města 2017-2023 17.3.2016

ŽIVOT VE STARÉM
PLZENCI OČIMA
JEHO OBYVATEL
Součástí přípravy programu rozvoje města na roky 2017 – 2023 byl i průzkum názorů obyvatel na život ve městě, který proběhl
v lednu letošního roku a zúčastnilo se ho
426 respondentů (přibližně 9 % z celkového počtu obyvatel města). Do průzkumu se
výrazněji zapojili obyvatelé Sedlce, od nich
bylo získáno 119 odpovědí, což představuje
přibližně 16 % z jejich celkového počtu. Další
možností, jak se vyjádřit k problémům i klad-
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lická farnost žaluje město Starý Plzenec ohledně
určení vlastnictví k některým pozemkům, ráda
bych k tomu podala krátké vysvětlení. Biskupství plzeňské iniciovalo schůzku ohledně možnosti nabídky kostelů Narození Panny Marie
na Malé Straně a sv. Jana Křtitele na náměstí do
vlastnictví města s tím, že žaloba ohledně určení
vlastnictví k pozemkům bude stažena. Vzhledem k tomu, že Biskupství plzeňské návrh řádně
neprojednalo s Římskokatolickou farností a ne-

setkal se s pochopením, nebyla městu učiněna
žádná písemná nabídka. Nyní je aktuální situace
taková, že soudní řízení je přerušeno, Biskupství
plzeňské nebude městu kostely nabízet a budeme společně hledat smírné řešení. Chtěla bych
občany ubezpečit, že celá záležitost není iniciativa města a město chce i nadále udržovat s Římskokatolickou farností dobré vztahy.
Vlasta Doláková
starostka

šinou v části města Sedlec. Tyto ulice mají již
řadu let své neoficiální názvy. Jsou to například ulice Polní, Turistická, Zahradní, Na Výsluní, Za Dvorem, Spojovací, Na Potocích,
Lesní, K Jezu, Školní, Tymákovská a Strmá.
Tyto názvy jsou uvedeny již v některých mapách a veřejnost i úřad je používají jako ulice
„zvané“. V tomto případě není pro ně potřeba
vymýšlet jiné pojmenování. Pro další ulice se
teprve vhodné jméno hledá. K pojmenování
ulic se často využívá místních a pomístních
názvů dané lokality jako je Na Štice, V Mlází,
Na Vršku, V Sutici nebo Na Bělidle. Vhodné
jsou názvy charakterizující určité místo např.
ulice Nad Rybníkem, U Kolonie, Mezi Ploty,

Nad Roklí, Úvozová a U Řeky. Oblíbené jsou
názvy ulic, které se inspirují okolní přírodou,
takže se nově mohou objevit třeba ulice Mechová, Šípková a Kaštanová.
Informace po schválení názvů ulic zastupitelstvem města a s tím související následnou
výměnou občanských průkazů budou zveřejněny v aktuálním vydání Radyňských listů
a na internetových stránkách města.
Proto občané, kteří chtějí o výměnu občanského průkazu požádat již v letošním
roce, by měli posečkat s jeho výměnou do
doby schválení názvů ulic, tak aby nemuseli
potom měnit občanský průkaz znovu.
Josef Koželuh, odbor výstavby

ního plánu pořizovatel formou veřejné
vyhlášky oznámí místo a dobu konání společného jednání, a to dotčeným orgánům,
krajskému úřadu, obci, sousedním obcím,
ti se také zúčastní společného jednání, které
bude v tomto případě bez přítomnosti veřejnosti. Ke společnému jednání může u pořizovatele každý uplatnit své písemné připomínky do 30 dnů ode dne doručení tj. vyvěšení
veřejné vyhlášky na úřední desce.
Dále bude následovat veřejné projednání
upraveného návrhu územního plánu. Pořizovatel při tomto kroku bude postupovat obdobně jako při společném jednání, opět oznámí veřejnou vyhláškou místo a dobu konání.
Tohoto projednání se může zúčastnit každý.
K veřejnému projednání může každý u pořizovatele uplatnit své připomínky a vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky, nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání.

Návrh i upravený návrh územního plánu
bude k nahlédnutí v elektonické podobě na
úředních deskách Magistrátu města Plzně
a města Starý Plzenec, nebo v tištěné podobě na MMP – OSS (Bc. Petra Štáhlová) a na
Městském úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby (Ing. Josef Koželuh).
Po společném jednání a veřejném projednání pořizovatel předá zastupitelstvu města
návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo města v případě,
že s ním bude souhlasit, vydá nový územní
plán.
Přesný postup projednání územního plánu je uveden v § 50 a násl. stavebního zákona.
Potřebný čas od zahájení projednání k vlastnímu vydání územního plánu se odhaduje na
2 – 3 roky, bude-li projednání komplikovanější i delší dobu.
Josef Koželuh,
odbor výstavby

ným stránkám života ve městě bylo veřejné
jednání, které proběhlo 11. února v Lidovém
domě. Podrobné výsledky průzkumu a zápis
z jednání jsou k dispozici na webových stránkách města.
Výsledky průzkumu i setkání poukázaly
na několik společných problémů. Nejčastěji
obyvatele trápí stav komunikací, zatížení automobilovou dopravou a stav centrálních částí města (Masarykovo náměstí, Malostranské
náměstí a náves a další veřejná prostranství
v Sedlci). Jako další negativum obyvatele vnímají nedostatek specializovaných obchodů,
chybějící prostory pro volnou sportovní činnost a malý počet hřišť a sportovišť pro děti.
Hůře byla hodnocena i oblast péče o seniory
a absence koncepce rozvoje města a nekoncepční přístup, zejména k investičním akcím.
Mezi největší klady života ve městě lze za-

řadit především jeho historické hodnoty, dále
existenci a činnost škol, včetně ZUŠ a pestrou
spolkovou činnost. Jako pozitivní je vnímána
i existence architektonické Vize města. Kladně byly dále hodnoceny komunální služby
a sběrný dvůr.
Výsledky průzkumu a závěry z jednání
byly předány zpracovateli programu rozvoje
města (Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje), který zjištěné problémy, potřeby i hodnoty při tvorbě dokumentu zohlední. O tom, jak se to podařilo, se budete moci
sami přesvědčit při představení výsledného
programu, které proběhne 14. dubna 2016 od
17:00 h opět v Lidovém domě. Ale o tomto
setkání jste se již jistě dočetli v jiných částech
Radyňských listů. Těšíme se Vámi na viděnou.
Mgr. Marie Kubalíková,
Centrum pro komunitní práci západní Čechy
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KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ DUBEN 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
St
09:00-12:00
Út, Čt
09:00-12:00
Pá
09:00-12:00 h

13:00-17:00 h
13:00-18:00 h
13:00-14:30 h

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou
první sobotu v měsíci od května do září od
13:00 h do 16:00 h. Skupinové prohlídky (min. 6
osob) mimo otevírací dobu po objednání na tel.:
377 183 662, 377 183 659.

2. dubna 2016
ŠIBŘINKY
taneční zábava
Hostinec pod Maršálem, Lhůta
Pořadatel: Spolek Sedlec v akci!
E-mail: sedlecvakci@email.cz

1040 LET STARÉ PLZNĚ
výstava k 1040. výročí první písemné zmínky
o Staré Plzni
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, St. Plzenec
Výstava potrvá do 8. září 2016.
www.staryplzenec.cz

2. dubna 2016
V3SKA + PAHEJL
Music club, Masaryk. nám. 52, St. Plzenec
21:00 h

EVA PILAROVÁ - FOTOOBRÁZKY
BOHEMIA SEKT Centrum, Smetanova 220, St.
Plzenec
Výstava potrvá do 27. 03. 2016.
www.bohemiasekt.cz

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno

2. dubna 2016
ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA HRADĚ RADYNI
hrad Radyně
14:00 – 16:00 h
Pořadatel. Město Starý Plzenec a OSHR
www.staryplzenec.cz

HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE od 10:00 do 17:00 h

09. a 10. dubna 2016
DEN STARÉ PLZNĚ
kulturně historická akce k 1040. výročí první
písemné zmínky o Staré Plzni
Louka u řeky Úslavy, Husova ul., St. Plzenec
www. staryplzenec.cz
12. dubna 2016
PLZENEČTÍ MUZIKANTI
V. koncert 31. sezóny Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci
Obřadní síň radnice, Masarykovo nám. 121, St.
Plzenec
18:00 h
Pořadatel: Město St. Plzenec
www.staryplzenec.cz
Pokračování na str. 8

Město Starý Plzenec vyhlašuje výtvarnou soutěž

Život a doba Karla IV.
Posláním soutěže je zachytit
vědomosti dětí o době a životě
Karla IV. ve výtvarné podobě.

Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
Vás zve na výstavu

1040 LET STARÉ PLZNĚ
Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
Po
St
Út a Čt
Pá
So a Ne (květen–září)

08:00
08:00
08:00
09:00
09:00

– 12:00
– 12:00
– 12:00
- 12:00
– 15:00

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

Výstava potrvá od 30. března do 8. září 2016.

www.staryplzenec.cz

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE:
1. KATEGORIE: DĚTI DO 6 LET
2. KATEGORIE: DĚTI OD 6 – 8 LET
3. KATEGORIE: DĚTI OD 9 – 10 LET
4. KATEGORIE: DĚTI OD 11 – 12 LET

5. KATEGORIE: DĚTI OD 13 – 15 LET
6. KATEGORIE: PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI
– VĚK NENÍ OMEZEN
7. KATEGORIE: ŽÁCI ZUŠ – DÁLE PLATÍ
STEJNÉ KATEGORIE AD 1. – 5.

Termín odevzdání a způsob označení prací:
• Práce je třeba zaslat nebo předat do 29. dubna 2016 na adresu: Informační středisko, Smetanova 932, Starý Plzenec 332 02.
• Na obálku napsat SOUTĚŽ.
• Výtvarné práce musí být na zadní straně opatřeny popiskou obsahující jméno a příjmení
autora, kategorii, název práce, přesnou adresu školy a kontaktní mailovou adresu na školu
nebo učitele.
• Výtvarné práce se účastníkům nevracejí; o jejich dalším využití rozhoduje vyhlašovatel
soutěže.
• Každá škola může zaslat maximálně pět výtvarných prací z jedné kategorie.
Podmínky soutěžních prací:
• Výtvarné práce:
• Formát A4 nebo A3
• Libovolná technika
Hodnocení soutěžních prací:
• Soutěž bude posuzovat porota, kterou stanoví pro obě části soutěže vyhlašovatel.
• Výsledková listina bude zveřejněna na www.staryplzenec.cz nejpozději 27. 5. 2016
• Vyhodnocení soutěže proběhne v rámci akce Léto pod rotundou dne 16. 6. 2016.
• Ocenění autoři obdrží informace o svém umístění a o místě předání ocenění prostřednictvím
mailových adres škol.
• Nejlepší autoři jednotlivých kategorií (1. – 3. místo) budou oceněni diplomem a věcnou cenou.
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
pořádá ve spolupráci

s Občanským spolkem Hůrka a Radyně

zahájení turistické sezóny
na hradu Radyni
02.04. 2016 od 14:00 h do 16:00 h
Pro návštěvníky jsou připraveny oživené
prohlídky hradu Radyně
s králem Karlem IV. a jeho družinou.
Vstupné: plné 30 |Kč, snížené 20 Kč

www.staryplzenec.cz

CYKLUS KONCERTŮ
PRO PLZENECKÉ VARHANY
pěvecký sbor

Subito
v pořadu „Slavičí snění“

s b o r m is tr y n ě
M o n ik a N o v á k o v á, M ic h a e la K r á l o v á
k o s t el N a r o z e n í P a n n y M a r ie n a M a lé St r a n ě

n e děl e 2 4 . du bn a 2 01 6 v 18 h od in
Zapsaný spolek Staroplzenecké varhany spolu
s Římskokatolickou farností ve Starém Plzenci
vás srdečně zvou na další z benefičních koncertů za podpory Plzeňského
kraje. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na dostavbu varhan.
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Pokračování ze str. 5
16. dubna 2016
Pilsen QUEEN Tribute Band
Music club, Masaryk. nám. 52, St. Plzenec
21:00 h
28. dubna 2016
Jarní zábava
Štěnovice
16:00 h
Pořadatel: SZP Staroplzenecko

MILÍ STAROPLZENEČTÍ
A SEDLEČTÍ!
V letošním roce oslaví naše město 1040 let od
první písemné zprávy o staré Plzni. Toto výročí
bychom si rádi připomenuli řadou kulturních
akcí. Od 30. 3. 2016 je ve Staroplzenecké galerii
k vidění výstava s názvem1040 let Staré Plzně.
Tvoří ji kolekce obrazů, které vznikly speciálně
u této příležitosti. Výstava je určena pro malé
i velké diváky, na děti čekají různé herní prvky – mohou skládat puzzle nebo třeba postavit
z kostek hrad Radyni, pro dospělé návštěvníky,
kteří by se do historie našeho města chtěli ponořit hlouběji je připraven „badatelský koutek“.
Všechny velké i malé patrioty a milovníky
historie bych chtěla již podruhé pozvat na Den
Staré Plzně. Tentokrát bude program rozložený
do dvou dnů. Začneme v sobotu 9. 4. v 19:00
h večer. Z náměstí vyrazí kostýmový průvod
s loučemi a bubeníkem směrem na louku u řeky
Úslavy. Můžete si přinést vlastní lampiony nebo
zakoupit na místě voskové louče. Na louce bude
probíhat středověký hodokvas, v provozu bude
středověká krčma i další stánky s občerstvením,
koše s ohněm i velká vatra a po celou dobu bude
hrát muzika. Od 20:00 h je pro děti připravena
pohádka O obrovi. V neděli začneme symbolicky – výročí 1040 let zahájíme v 10:40 h dne 10.
4. Od této chvíle až do 15:00 h bude na louce
připraven bohatý program: tržiště, mincovna
knížete Jaromíra, historický kolotoč, střelba

30. dubna 2016
SLET ČARODĚJNIC
Klubovna PS St. Plzenec
17:00 – 19:00 h
Pořadatel: PS St. Plzenec, Plzenecká železnice
a LMK
www.plzeneckazeleznice.cz
30. dubna 2016
POSEZENÍ POD MÁJKOU
Areál SDH Sedlec
Pořadatel: SDH Sedlec www.sdh-sedlec.wz.cz
z kuše, rytířská klání, sokolník, kočár tažený
koňmi pro děti i dospělé. Vyvrcholením bude
komentovaná rekonstrukce bitvy vojsk císaře
Oty I. a českého knížete Boleslava II. v 15:00 h.
Bitvu bude komentovat sám kronikář Thietmar
Meresburský v podání Petra Jančaříka. Letošní bitva bude jiná než ta vloni - kromě rytířů
a koní v ní bude jedno překvapení – ale to budete muset zjistit sami na místě.
Krátké připomenutí raně středověké historie našeho města:
Kdybyste se přenesli o tisíc let zpátky a putovali českou zemí od Prahy na západ, viděli byste
krajinu zcela jinou než dnes. Nenarazili byste
na žádné kamenné hrady, ani města, na místě
dnešních vesnic by byl nejspíš les a na místě
dnešních lesů zase naopak malé vsi či opevněné
dvorce. Po dvou až třech dnech putování by se
vám ale naskytl velkolepý pohled na dvoudílný
opevněný hrad obehnaný dřevohlinitou hradbou a příkopem, na opevněné předhradí na
pravém břehu řeky a na neopevněné „předměstí“ na levém břehu, napočítali byste celkem osm
kostelů včetně rotundy a možná by vás zaskočily
kupecké karavany a čilý obchodní ruch na dvou
tržištích v podhradí. Vítejte ve staré Plzni!
Stará Plzeň se na přelomu 9. a 10. století stává nejvýznamnějším centrem státní správy na
území dnešního Plzeňského kraje. Její sláva trvala plných 300 let! Vánoce zde trávil kníže Vladislav I., sídlil zde plzeňský arcijáhen a kralevic
Václav (pozdější král Václav I.) byl svého času
titulován jako vévoda Plzeňský. První zmínka

30. dubna 2016
CODA
Music club, Masaryk. nám. 52, St. Plzenec
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

o hradišti pochází z kroniky Thietmara Meresbusrkého a vztahuje se k bitvě roku 976, kdy
se „iuxta Pilisini urbem“ (pod hradem Plzní)
utkala vojska římského císaře Oty II a českého knížete Boleslava II. Druhá zmínka se váže
k roku 992. Když se sv. Vojtěch v roce 992 vracel
z Říma zpět do Čech, uviděl zde v neděli rušný trh. Velmi se proto zarmoutil – neděle měl
být dnem bez práce. Za vlády knížete Jaromíra
se na plzeňském hradě razily denáry s opisem
PZIZEN CIVO, později také denárové feniky
s opisem PREMISL REX. Význam sídla umocňovala jeho poloha na křižovatce obchodních
cest. Nejdůležitější byla řezenská a norimberská
kupecká stezka. Zboží se prodávalo na dvou
tržištích – na Malé Straně u kostela Narození
Panny Marie a na dnešním Masarykově náměstí u kostela sv. Jana Křtitele. Hlavním obchodním artiklem byly potraviny, dobytek, kožešiny,
zbraně, medové výrobky (Slované byli vyhlášení brtníci), plátno a otroci.
Program: Sobota 9. 4. 2016 19:00 historický
průvod z Masarykova náměstí na Malou Stranu,
19:30 začátek hodokvasu a hudební vystoupení, 20:00 pohádka O obrovi, 20:30 pokračování
hodokvasu s hudbou. Neděle 10:40 vybubnování začátku programu na náměstí, 11:00 – 15:00
tržiště, mincovna knížete Jaromíra, historický
kolotoč, střelba z kuše, rytířská klání, sokolník,
kočár tažený koňmi, 15:00 moderovaná rekonstrukce bitvy římského císaře Oty II. a českého
knížete Boleslava II., 17:00 závěr
Na viděnou v dubnu se těší Denisa Brejchová.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 16. dubna tomu bude 25 let, co
nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Josef Böhm.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera Jarka, syn Jiří
s manželkou a vnoučata.

Dne 5. dubna uplyne druhý rok
smutného výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička
paní Olga Chrastilová.
Na její velkou lásku stále vzpomínají
manžel, dcera a syn s rodinami.

V tomto roce uplyne
10 smutných let od úmrtí mých
milovaných rodičů,
pana Jaroslava Trnky,
který zemřel 6. 4. 2006,
a paní Jindřišky Trnkové,
která zemřela 18. 8. 2006.
S láskou vzpomíná
dcera s rodinou.
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Dne 24. března uplynuly tři smutné
roky, co nás navždy opustila
paní Jana Divišová.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou
s námi.
Syn s rodinou.

Srdečně blahopřejeme
tetičce Aničce Klimentové,
která dne 6. dubna 2016 oslaví 75. narozeniny.
Všechno nejlepší a hodně zdravíčka přejeme
pantatínkovi Zdeňkovi Krajcrovi,
který dne 15. dubna 2016 oslaví významné 90. životní jubileum.
Za všechny gratulanty baráčníky ze Starého Plzence přeje oběma
jubilantům tetička Jaroslava Schafferová.

NAŠE ŠKOLY
OCENĚNÍ VÝBORNÉ
UČITELSKÉ PRÁCE
Krajský úřad Plzeňského kraje každoročně
oceňuje vynikající pedagogické pracovníky
z celého kraje, působící v různých typech škol.
Letošní ocenění bylo uděleno při slavnostním
ceremoniálu 29. března 2016 také učitelce Základní umělecké školy Starý Plzenec

Mgr. Janě Frolíkové.
Jsme velmi potěšeni udělením tohoto ocenění a jsme přesvědčeni, že si paní učitelka
Jana Frolíková plně zaslouží veřejné uznání
pedagogických i čistě lidských kvalit. Dovolujeme si proto připojit stručnou charakteristiku jejího působení.
Paní učitelka Jana Frolíková již po řadu
let dosahuje výborných výsledků ve svém
působení ve výtvarném oboru ZUŠ. Jednot-

Mateřská škola Starý Plzenec, Vrchlického 853
Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 18. dubna 2016 od 14 - 16 hodin

Přijďte si prohlédnout prostředí školy.
Zároveň si můžete vyzvednout dokumenty potřebné k přijetí dítěte do MŠ.
Vyzvednutí dokumentů je možné každý den od 18. dubna do 22. dubna v MŠ.
Informace o zápisu včetně dokumentů najdete i na webových stránkách školy
(Školka – Zápis, Dokumenty ke stažení).

ZÁPIS DO MŠ
pro školní rok 2016/2017 se bude konat

25. dubna 2016 od 9 - 12 hodin a od 13 - 16 hodin
v budově Mateřské školy Starý Plzenec.
Rodiče nebo jejich zástupci, kteří přijdou k zápisu,
předloží vyplněné dokumenty, občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů,
předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte.
Zapisovány budou děti, které dovrší ve školním roce 2016/2017 tří až šesti let,
popřípadě děti s odkladem školní docházky.
Osobní návštěva dítěte není při zápisu nutná, je doporučeno ji uskutečnit
při dni otevřených dveří.
Při přijímání nerozhoduje pořadí příchodu k zápisu.
Zdeňka Staňková, ředitelka MŠ Starý Plzenec

livé práce i kolekce prací žáků, které vznikají
pod jejím vedením, se dostaly opakovaně do
ústřední přehlídky výtvarných oborů, kde
byly oceněny předními cenami. Také v dalších soutěžích dosáhla díla žáků Jany Frolíkové významných ocenění – Alšova země,
výtvarná soutěž „Lidice“ atd. Pravidelně se
zapojuje s pracemi žáků do společných výstav a přehlídek v rámci kraje i v celostátním
měřítku (galerie Klenová, expozice v parlamentu ČR). Její velmi podnětné a zapálené
působení přivede každoročně několik žáků
k rozhodnutí přihlásit se na střední odborné
školy s výtvarným zaměřením, kde vesměs
uspějí v přijímacím řízení. Také její samostatná výtvarná činnost je příkladem pro její
žáky, v loňském roce byla uspořádána výstava
jejích prací v galerii ve Starém Plzenci.
Při mimořádně vysokých odborných kvalitách své práce paní učitelka Jana Frolíková
udržuje skromné a neokázalé vystupování
a ochotu vždy pomoci ve všech souvislostech
života školy i města (např. výzdoba prostor
školy, pořádání pravidelných žákovských výstav, účast na adventních trzích se stánkem
výtvarných děl atd.). To vše jí přináší výrazné
uznání široké, nejen rodičovské, veřejnosti,
kolegů i žáků. Její pracovní nasazení a zaujetí
nepolevilo ani ve chvíli, kdy byla postavena
před složitou situaci v rodině, která vyžaduje
také velikou míru energie a trpělivosti.
I v kolektivu učitelů ZUŠ je všem velmi
milou a férovou kolegyní, s níž je opravdu
radost spolupracovat. Chceme proto upřímně blahopřát k zaslouženému ocenění a přát
do dalších kantorských let mnoho energie,
dobrých nápadů, zdraví a radosti z výsledků
práce.
Učitelé ZUŠ Starý Plzenec

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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Děti měly možnost si psy pohladit, přitulit se
k nim a vyzkoušet si canisterapii.
MŠ STARÝ PLZENEC

POMOCNÉ TLAPKY

KARNEVAL V ŠD STARÝ PLZENEC
V pátek dne 11. března se konal karneval ve školní družině ve Starém Plzenci. Soutěžili a tancovali jsme v různých maskách: zvířat, hrdinů, pohádkových bytostí, sportovců atd. Paní vychovatelky pro nás připravily opravdu pěkné soutěže. Karneval se nám
líbil.
Natálie Mikyšková 2.B a Andrea Valentová 2.A

ZŠ STARÝ PLZENEC

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
Vážení občané,
původně jsem chtěl oslovit jen rodiče žáků
naší školy, ale lepší bude obrátit se na všechny. Naše Základní škola na Masarykově náměstí nabízí krásnou zahradu, umělé hřiště

na volejbal a basketbal, novou umělou běžeckou dráhu na 60 metrů, dále tělocvičnu, pěkné učebny a prostornou aulu. V prostorách
bývalých dílen je žákovská kuchyňka a keramická dílna s pecí.
Chtěl bych požádat každého, kdo by měl zájem o vedení různých kroužků, prostě o jakoukoliv aktivitu pro naše žáky (a nejen pro
ně), aby se obrátil na vedení školy, velmi rádi

Dne 7.3. přijela do naší školky, tak jako
každý rok, vzácná návštěva. Svou práci nám
předvedly terapeutky s asistenčními psy. Děti
se dozvěděly, jak probíhá jejich výcvik, jak
se k těmto psům mají chovat, když je potkají
na ulici, co vše se musí psi naučit, aby mohli
pomáhat handicapovanému člověku. Ukázali nám, jak dovedou uchopit a podat různé
předměty. Děti měly možnost si psy pohladit,
přitulit se k nim a vyzkoušet si canisterapii.
Beseda se všem moc líbila.
Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli
na finančních darech.
Text a foto: Bc. Eva Nováková
Vás přivítáme. Všech jedenáct kroužků, které
jsme v letošním školním roce ve škole otevřeli, vedou jen naši učitelé….těch pár teček
znamená, že toho mají opravdu hodně.
Takže ještě jednou, kdo má zájem pracovat
s dětmi, ať se přijde podívat.
Děkujeme.
Martin Štekl, ředitel školy

SKAUT
MAŠKARÁK
Zatímco starší se bavili ve Slunečním údolí,
my jsme s těmi mladšími vyrazili na Maškarák.
Ten se konal v sálku SOUE v Plzni od dvou do
šesti hodin. Za náš oddíl se zúčastnili: Batman,
drak, Antman, čarodějnice, elegantní tanečník,
kostlivec, rybka a kohoutek. Na plese pro nás
byly připravené úkoly, za jejichž splnění dostal
každý malou odměnu. Přišel se na nás podívat
dokonce i kouzelník, který nám mimo jiné vyčaroval králíka a zapojili jsme se i do třech královských her. Na konci přišlo dlouho očekávané
vyhlášení nejlepších kostýmů, mezi které byl
vybrán i náš tanečník. Myslím, že jsme si všichni tohle odpoledne užili.
Text a foto: Kristýna Čechurová - Kiki

DEN VE SLUNEČNÍM
ÚDOLÍ
Ráno jsme se sešli, abychom trávili den
podle představ našich družin Vlků a Tygřic. Po
srazu v klubovně jsme se po krátké úvodní hře
vypravili stopovat Matese, který pro nás cestou
připravil řadu úkolů. Kromě tradičního nošení
raněného jsme se museli kus cesty plížit, a když
jsme dorazili do Slunečního údolí, kde jsme
Matese našli, byli jsme všichni pěkně zašpinění.
To nám ale u ohně a buřtů nevadilo a po jídle
jsme se věnovali sportu. Někdo si vyzkoušel lukostřelbu, starší i slaňování a všichni lakros. Byl
to prostě skvělý den!
Josef Vodička – Pepča
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
MALÁ SEDLECKÁ
KNIHOVNA SLAVÍ PRVNÍ
NAROZENINY

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

Starý Plzenec – poloha historických objektů
Přednáška se koná v prostorách obřadní síně Městského úřadu,
Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec
v úterý 5. dubna 2016 od 18:00 hodin.
Ing. arch. Jarmila Očenášková se ve své přednášce zamyslí nad polohou
historických objektů Starého Plzence ve vazbě na terénní členitost a možnosti
obrany slovanského hradiště Stará Plzeň. Během padesáti minut
Vás paní architektka na základě historických pramenů, terénního průzkumu
a vlastních úvah provede po historických památkách našeho města.

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.

POZVÁNKA
na

Zábavu u Májky
Sbor dobrovolných hasičů Sedlec zve
všechny spoluobčany, kteří chtějí příjemně
strávit předmájový večer, na zábavu,
která se uskuteční dne 30. dubna 2016
v areálu hasičské zbrojnice v Sedlci
od 19.00 hodin.
K poslechu i k tanci bude hrát
kapela Plzeňský Expres V+V.

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 správ-

ně zodpoví otázku, budou vybráni 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

OTÁZKA č. 3 Zaškrtni správnou odpověď
Je známo, že na území Staré Plzně krátce pracovala i mincovna.
Jaké mince se zde razily?

a) denáry

b) groše

c) tolary

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

Na konci března jsme oslavili první narozeniny naší malé sedlecké knihovny, která se
nachází u vchodu do místní základní školy.
Knihovničkou za tu dobu prošly desítky knih,
které udělaly radost malým i velkým čtenářům. Několik fakt pro ty, kteří se o knihovně
dozvídají poprvé: Je součástí celosvětové sítě
malých knihoven Little Free Library a je to
první knihovna, která byla zaregistrovaná
v České republice. Podobných malých knihoven je po světě více než 36 000 a každoročně
jimi projdou milióny knih. Knihovničky fungují bezplatně a jejich princip je jednoduchý:
Vyberete si knihu, kterou byste si rádi přečetli
a buď jí po přečtení vrátíte nebo jí vyměníte za
jinou knihu. Kromě toho, že knihy jsou tímto
způsobem přístupné naprosto pro všechny, je
knihovnička i vynikající propagací knih mezi
začínajícími čtenáři.
Na závěr bych chtěla poděkovat paním
učitelkám ze základní školy v Sedlci za celoroční vynikající péči o naší knihovnu. Věřím,
že si mezi sedleckými obyvateli najde ještě
více stálých čtenářů. Více informací o malých
knihovničkách včetně mapy najdete na
https://littlefreelibrary.org/ .
Lucie Burianová
Sedlec žije z.s.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
NA OTÁZKU Č. 1
JE ROK 976
První písemné zmínky o Plzni jsou ve dvou
kronikářských zápisech. Jedna v kronice Dětmara Merseburgského, kdy se v údolí - iuxta
Pilisini urbem -, tedy poblíž Plzně, strhla bitva.
Za pomoci posádky z hradu české vojsko porazilo německé pomocné oddíly, které spěchaly
posílit vojsko císaře Oty II. Císař napadl Čechy,
aby pokořil knížete Boleslava II. a bavorského
vévodu Jindřicha, jenž u Boleslava hledal proti
němu zastání. Němci byli překvapeni nazí při
koupání. Byli pobiti a obráni od všeho, po této
porážce se Ota II. z Čech stáhl, ale nakonec dosáhl svého, vévoda Jindřich se příští rok pokořil.
Druhá zpráva o této události se nachází
v anonymním životopise abatyše Adelhaidy
z kláštera ve Villachu, v němž je velmi želeno
smrti jejího bratra v bitvě pod hradem Plzeň.
Správné odpovědi odevzdalo celkem 22 soutěžících, byly vylosovány odměny pro Jiřinu Antonínovou, Milenu Keslovou a Mirku Královcovou.
Losování odpovědí otázky č. 2 proběhne 5. dubna
na přednášce Akademie Staré Plzně.
za OSHR Jirka Sutnarová
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CENTRUM
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Představte si, že vám někdo dal k dispozici
jednu místnost. Jak byste ji využili? Zkuste si to
představit a poslat nám váš návrh, rádi se necháme inspirovat a možná vám splníme přání
☺. Nabízím vám výlet do představ třeťáků ze
sedlecké školy, které měly tenhle báječný nápad na dětskou klubovnu.
Doslovný přepis: CHTĚLI JSME ZREALIZOVAT NÁŠ SEN: DĚCKÝ KOUTEK A ZÁROVEŇ KLUBOVNU. DALI JSME SI ZÁLEŽET NA TOM, ABY SE TAM DĚTEM LÍBILO
A BYLO TAM TAKY BESPEČNO. CO TAM
JE: DĚTSKÝ BAR, ŠKOLNÍ KOUTEK, VÝTVARNÁ DÍLNA A PROLÉZAČKY. LÍBYLO BY SE NÁM ŽE BYCHOM TAM TAKY
MOHLY I PŘESPÁVAT. VSTUPNÉ DÍTĚ 40,-,
DOSPELÍ ZDARMA. ZÁKAZ KOUŘENÍ,
ZÁKAZ NOŠENÍ JÍDLA, ZÁKAZ ALKOHOLU, ZÁKAZ DĚTÍ BEZ SVOLENÍ DOSPĚLÉHO, NAD 10 LET BEZ DOZORU.

Tvůrci obrázku:
Ondřej Vorlíček,
David Strádal,
Tomáš Roudný,
Kateřina Štěpánová,
Anna Vorlíčková,
Tomáš Hladík

JARO V DRÁČKU
Na jarní dobu jsme pro vás
připravili novinky: fyzioterapie pro děti od jednoho ruku
se zkušenou terapeutkou Lenkou Kepkovou, seminář první
pomoci pro děti a pro starší
děti, navštěvující již základní školu, máme
připravenu besedu s profesionálním hasičem.
Vše naleznete na našich webových stránkách
www.rcdracek.cz a na našem facebooku.
Rádi bychom vás také požádali o spolupráci při přípravě aktivit, které by odpovídaly vašim potřebám a představám. Prosíme
o vyplnění krátké ankety na našich webových
stránkách nebo si body přečtěte zde a napište
nám na náš email info@rcdracek.cz. Pokud
budete mít chuť, uvítáme i podrobnější popis
vašeho výběru. Vybrat si můžete samozřejmě
i více možností.
V nabídce RC Dráček bych uvítala: besedy/
vzdělávací programy, cvičení s dětmi/cvičení
dospělých, společenské akce/výlety, hlídání
dětí, jiné.
Bc. Adéla Vorlíčková

SZP STAROPLZENECKO POŘÁDÁ

JARNÍ ZÁBAVU
Štěnovice 28. 4. 2016 16:00
K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE „PLZEŇSKÉ DUO“
Václav Auterský a Zdenek Zapletal
Odjezdy autobusů:
1. autobus Malá Strana u závor Sedlec Šťáhlavy Šťáhlavice Losiná
14:40
14:45 14:50 14:55
15:00
15.10
Srdečně zve výbor SZP Staroplzenecko
Informace: tel: 774 885 774, email: patockova.j@atlas.cz

STALO SE
Vápenná pec u hradu Radyně se zaradovala,
když se zbavila hromad vyřezaných náletů ve
svém okolí.
Brigády se zúčastnili členové i příznivci Občanského spolku Hůrka a Radyně. Společnými
silami se podařilo vyčistit část podhradí okolo
vápenné pece. Díky odstranění náletové zeleně
se návštěvníkům hradu naskytne ještě lepší pohled na tuto památku.
Text a foto: Josef Sutnar

KONCERT
KARLA PLÍHALA
VE STARÉM PLZENCI

Foto: Ota Nepilý

Prvního března 2016 se v Lidovém domě
ve Starém Plzenci uskutečnil v rámci 31. koncertní sezóny Kruhu přátel hudby koncert
českého básníka a folkového písničkáře Karla
Plíhala. Plíhalovy jemné a nehlučné písničky,
protkané spoustou vtipných básniček, publikum odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.
Eva Vlachová
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PŘEDNÁŠKA
O KELTECH
Ve čtvrtek 10. března uspořádal OSHR
přednášku na téma Keltové v západních Čechách. Mgr. Jiří Bouda, vedoucí archeolo-
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gického výzkumu v muzeu v Blovicích, zde
hovořil hlavně o hmotných památkách na
jejich kulturu na území našeho kraje ze starší i mladší doby železné (halštatu a laténu).
Přednášel o jejich obydlí, oblečení, ozdobách, mincích i zbraních. Ve Starém Plzenci
se zvláště zaměřil na dvě lokality. Na mohylo-

SPORT

vé pohřebiště na vrchu Hůrka (prozkoumané
na konci 19. století amatérským archeologem
F. X. Francem) a na sídliště mezi Koterovem
a Plzencem, odkryté v r.2006.
(K celé problematice se později ještě vrátíme
v podrobnějším článku.)
Anna Velichová

ČTENÁŘI PÍŠÍ

Sportovní klub SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s.
pořádá od dubna do června 2016

TENISOVOU ŠKOLU pro děti od 7 let

Výuka bude probíhat ve všedních dnech v odpoledních
hodinách (po ukončení vyučování) i o víkendu – dle
zájmu: jedenkrát i vícekrát týdně. Zahájení 16.4.2016.
Školu podporuje Český svaz rekreačního sportu.
Informace a přihlášky u pana Doležela do 8.4.2016:
- osobně: Starý Plzenec, Herejkova 1031, Malá Strana, u řeky
- telefonicky: 605987754, 606791384
- Email: sportteamdoli@seznam.cz
Informace: www.skdolistaryplzenec.banda.cz

RŮZNÉ
PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych tímto poděkovat Taneční škole
Gregoriades, že jsem mohl chodit k nim do
tanečních. Byl to krásný zážitek, který v životě již mockrát nezažiji. Poznal jsem také nové
přátele, což je k nezaplacení. Bylo to super,
vážím si i ochoty, se kterou jsem se setkal,

a samozřejmě také profesionality lektorů.
Obzvláště bych chtěl poděkovat paní Gregoriadesové, která ke mně přistupovala vždy
vstřícně, a pomohla mi tak celé taneční projít
s lehkostí a beze stresu, a proto jsem jí velmi
zavázán.
Jan Mičan
Dětský domov Domino Plzeň

Foto: Eva Vlachová
Prosím, pomozte mně! Stojím zde asi od roku
1736. Co se mnou bude?
Morový sloup v Sedlci
Text: Jan Šefl a občané Sedlce
Poznámka redakční rady
Město Starý Plzenec postupně zajišťuje obnovu historických památek na svém území
a v tomto záměru bude i nadále pokračovat.

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám ibišek venkovní, macešky. Daruji
agáve. Tel.: 606 487 544.
3+1+1,5 v OV na Slovanech,
krásný výhled, výtah, 3. p. za dům 2+1 se zahr./
dvorem ve SP, Koterově. Tel.: 723 970 088.

■ Vyměním

■ Kdo daruje za odvoz starší funkční lednici
na chatu? Tel.: 774 134 453.
■ Prodám výborný domácí med a medovinu. Tel.: 775 393 133.
■ Koupím řad. garáž v Nádražní ul. ve St. Plzenci v blízkosti garáže hasič. aut. Nabídněte.
Tel.: 736 175 145.

■ Pomohu Vám zhubnout bez diet, léků
a vyčerpávajícího cvičení. Nic neinvestujete. Vše přírodní cestou. Tel.: 775 393 133.
■ Nabízím úklid domácností, mytí oken,
údržbu zahrady, dozor seniorů, hlídání
dětí, rehabilitace, masáže. Tel.: 604 208 544,
604 415 493.
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ZELENÁ ZDRAVÉMU
ŽIVOTU
Žijeme v době, kdy se klade velký důraz na
výkon a efektivitu a dost často zapomínáme řešit
sami sebe. A přitom by nás měl nejvíce zajímat
způsob života, který žijeme – dostatek spánku,
odpočinek, pohyb a zásadním způsobem to, jak
se stravujeme. Abychom mohli žít v pohodě,
bez zbytečných problémů, potřebujeme mít tělo
v pořádku, protože ono je zvyklé za nás spoustu
věcí vyřešit samo. My na to dost často hřešíme
a spoléháme se, že jsme ještě mladí, zdraví, že
se nám nic nestane apod. Jednoho dne už to ale
nepůjde, tělo už nebude mít sílu s naším přehlížením bojovat. Pojďme si ten den posunout
co nejdále. Zajímavý je průzkum jedné naší pojišťovací společnosti, která díky celorepublikové
statistice zjistila, že jen 4 % invalidních příspěvků, přiznaných pracujícím, jsou přiznány díky
pracovnímu úrazu, ostatní (tedy 96 %) jsou
přiznány na základě nezdravého životního stylu, který vedeme a kdy nás stále častěji vyřazují
z aktivní činnosti cholesterol, cukrovka, vysoký
tlak, alergie…
Lidé na celém světě se proto začínají zajímat
o to, jak svůj život zkvalitnit. Jednou z cest, která se nám nabízí, je cesta tzv. zelených potravin
– zeleného ječmene a chlorelly. Tyto přírodní
produkty nejsou náhradou pestré stravy. Jsou
ale jejím kvalitním doplňkem. Nejsou léky, ani
je nenahrazují, i když ve svém důsledku vlastně
léčí. Mají vlastnosti vysoce kvalitní zeleniny, navíc mají uživatelsky praktičtější formu použití.
Mám několikaletou osobní zkušenosti s používáním zelených potravin a díky jejich jezení se k lepšímu změnily i životy mnoha mých
přátel. Zajímejte se o to, jak žijete, a pokud si
budete chtít o zelených potravinách popovídat,
zavolejte nebo napište na mail, po domluvě se
u Vás zastavím, zdarma Vám je rád představím
a pokud Vám to bude dávat smysl, můžete si je
i odnést. Náš život není tak dlouhý, a tak s ním
zacházejme, jak nejlépe dokážeme. Těším se na
setkání s Vámi.
Petr Vrobel
tel.: 603 252 158, e-mail: vrobel@stone.cz

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
VE STAVEBNINÁCH V PLZENCI

22.-23.4. 2016
S l e v y –občerstvení– d á r k y

NOVĚ V PRODEJI :
písky-štěrky-kačírek

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

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů

na pracovišti Starý Plzenec,
Bezručova 389.
Pracovní doba - dle domluvy, možno
i odpoledne.
Vhodné jako přivýdělek např.
na mateř. dovolené.
Později práce na HPP není vyloučena.

Internet, který má omezenou pouze cenu...
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Dále přijmeme do výroby
středoškoláka vyučen v oboru
kovoobrábění výhodou



V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939
e-mail: suchyzd@seznam.cz
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PLZEŇ

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
ZAHRADA

50 l

košík 10 ks

Muškáty převislé
Pelargonium peltatum
košík 10 ks, jedinečné barvy a kvalita

69,-

65 ,-

Zahradnický
substrát 50 l

pero-drážka, rozměr 372 x 238 mm,
tlouštka: 65, 115, 175, 240, 300, 365,
400, 440 mm

10 kg

80,-

198,-

Mulčovací
kůra 80 l

Trávníkové hnojivo
proti mechu 10 kg
10 kg, vystačí na cca 285 m2,
pro sytě zelený trávník

STAVEBNINY

Tepelně izolační cihly
GIMA PD – příčkovky, cihly

80 l

vyrobeno
v Německu

ks od

13,50
při paletovém odběru

Značkové suché
maltové směsi 25 kg

CENOVĚ VÝHODNÉ
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY

ks od

42,-

beton B20, betonový potěr, samonivelační
potěr, zdící malty, jádrové omítky pro ruční
omítání, vápenný štuk, lepící a stěrkovací
tmely na fasádní systémy

při paletovém odběru

Přívěsný vozík
Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr tažné plochy:
206 x 110 x 30 cm, celková hmotnost 750 kg, kola R13,
stabilní V - oj, vnější kola s blatníky neomezující ložnou
plochu

10.990,CERTIFIKOVÁNO DO
STABILNÍ KONSTRUKCE
VČETNĚ OPĚRNÉHO KOLEČKA S DRŽÁKEM

kola R 13

Plzeň - Borská pole, Folmanvská ul. • Po – Pá 700 – 2100 hod. , So – Ne 800 – 2100 hod.• www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 4. do 4. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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DOUČOVÁNÍ AJ
/
MASÁŽE
KINEZIOTAPING
LYMFODRENÁŽ
Zdeňka Gubišová, tel.: 602 111 186
Dvořákova 995, Starý Plzenec
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