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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
všude to kvete a voní, zpívá a bzučí a přes občasný
déšť stále přibývá jasných
a slunečných dní, které
přímo vyzývají k tomu,
abychom je strávili venku
s milými lidmi a na příjemných místech. Školákům začal poslední měsíc
školního roku a všichni se netrpělivě těší na
prázdniny.
Od ledna Vám každý měsíc přináším informace o průběhu zpracování Programu
rozvoje města. V lednu bylo zahájeno dotazníkové šetření, do kterého se mohl zapojit
každý občan našeho města. V únoru proběhlo veřejné projednávání s občany v Lidovém domě nad klady a zápory našeho města
a v dubnu následovalo veřejné projednávání
návrhu strategie, kde již byly zapracovány
Vaše připomínky a náměty. Program rozvoje města je nyní dokončen a bude projednán
v zastupitelstvu města. Z názorového průzkumu vyplynulo, že občané požadují, aby se
město věnovalo především opravě komunikací (64 %), vytvoření podmínek pro rozvoj
nových obchodů a služeb (47 %), obnově veřejných prostranství a zeleně (44 %), zkvalitnění vybavení pro sportovní aktivity (29 %),
zajištění vybavenosti pro společenský a kulturní život (28 %), rozvoji cestovního ruchu
a památek (23 %), zajištění vybavenosti pro
školství (19 %) a komunikaci s občany pak
uvedlo 16 % z celkového počtu zúčastněných.
Do oprav místních komunikací každoročně investujeme 3-6 mil. Kč, v letošním roce to
bude již 11 mil. Kč. Rozvoj nových obchodů
a služeb je více záležitost podnikatelů. I drobné obchody, jako řezník, cukrárna i nová pekárna, se dobře zavedly. Velké rezervy máme
ještě v údržbě zeleně a obnově veřejných prostranství. Ale i zde se připravují projekty, na
které bychom mohli žádat dotační prostředky. Jak jsem již psala v minulosti, připravujeme projekt na sedlecký park, ale stále ještě
nemáme dořešené majetkové vztahy se státními organizacemi (Agentura ochrany přírody a krajiny, Státní pozemkový úřad a část
pozemku se soukromým vlastníkem). Ale
i drobné úpravy jako např. vykácení smrků

o okolí kostela sv. Jana Křtitele na náměstí
místu prospělo a otevřelo nevšední pohled
na kostel ze severní strany. Při Štěnovické ulici jsme vysázeli novou alej ovocných stromů,
která nám za pár let jistě bude dělat radost.
Ke zkvalitnění vybavenosti pro sportovní
aktivity by bezpochyby přispěla sportovní
hala, po které aktivní občané a především
školy volají již dlouhá léta. V prosinci 2008
byla zpracována projektová dokumentace na
sportovní halu u ZŠ Starý Plzenec. Použití tohoto projektu je ale problematické vzhledem
k investičním nákladům. Dlouhodobě také
chybí v našem městě odpovídající nebytové
prostory pro společenský a kulturní život.
Jediný sál ve městě je v Lidovém domě, který se postupnými kroky snažíme opravovat.
K rozvoji cestovního ruchu a památek přispívají i historické kulturní akce, které propagují
naše město, jeho historii, a dostávají tak do
povědomí široké veřejnosti informace o Staré
Plzni, o královském hradu Radyně. S rozvojem cestovního ruchu souvisí i zajištění vybavenosti pro cestovní ruch. Zastupitelstvo
schválilo koupi restaurace u hradu Radyně.
Město za tuto nemovitost zaplatilo částku

ZDARMA

4,5 mil. Kč. Nyní se zpracovává projektová
dokumentace na dokončení rekonstrukce,
která byla provedena soukromým vlastníkem
jen zčásti. Nemovitost má novou střechu,
nová okna, vlastní čistírnu odpadních vod,
novou elektroinstalaci a zcela nové uspořádání vnitřních prostor včetně zasklené a zastřešené terasy. V restauraci je připraven i byt
pro správce či obsluhu. Ale nejsou dodělány
podlahy, sanitární technika, topení, izolace
základů. Město po dokončení rekonstrukce
nemovitost pronajme nájemci, který ji na své
náklady vybaví a zprovozní.
Školství je oblast, které se město soustavně
věnuje a do škol pravidelně investuje. V minulosti byla provedena v ZŠ a MŠ Sedlci půdní vestavba v části prostor, přistavěno zázemí
pro školku, přebudováno sociální zařízení
pro potřeby školky, nyní zrekonstruována
a nově vybavena kuchyň. V MŠ ve Vrchlického ulici byla provedena přístavba, v minulosti
vyměněna okna a zateplení. V ZŠ na náměstí
byly vyměněny radiátory, instalovány nové
plynové kotle, vybudována nová regulace topení, ve vnitrobloku osazena nová okna, nyní
Pokračování na str. 2

U příležitosti 71. výročí od konce 2. světové války bylo 5. května 2016 vzpomenuto na občany
našeho města, kteří v období světových válek položili své životy.
Představitelé města starostka Vlasta Doláková s místostarostou Václavem Vajshajtlem spolu se
svými spoluobčany uctili památku obětí světových válek.
Vážnost pietním aktům u pomníků v Sedlci dodala čestná stráž členů Sboru dobrovolných
hasičů Sedlec, za což jim patří poděkování.
Text a foto: Eva Vlachová

Mimořádné výsledky sedleckých kajakářů
- zlaté medaile z Mistrovství ČR
(více na straně 12)
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budou vyměněna okna do ulice. Z rozpočtu
město hradí školám provozní výdaje (na rok
2016 - ZŠ Starý Plzenec 3,1 mil. Kč, MŠ Starý
Plzenec 1 mil. Kč, ZŠ a MŠ Sedlec 1,6 mil. Kč)
a přispívá na investice, které si provádí školy
samy (ZŠ Starý Plzenec 250 tis. Kč, ZŠ a MŠ
Sedlec 400 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že je
třeba řešit zvýšení kapacity v základních školách, a to jak v Sedlci, tak ve St. Plzenci, zadali
jsme zpracovat Věcný záměr rozvoje vzdělávání s výhledem do r. 2026, abychom situaci
řešili komplexně a v návaznosti na stanovení
školských obvodů schválených Radou města
Starého Plzence v r. 2005 (pro ZŠ a MŠ Sedlec
tvoří školský obvod katastrální území Sedlec
a ulice Ke Skalce, Pod Tratí, Podskalí a U Sedlce). V případě, že škola nenaplní kapacitu
dětmi ze schváleného obvodu, může přijmout
i děti z obvodu jiného). S nedostatkem prostor
se potýká i naše základní umělecká škola.
Chceme i nadále zlepšovat komunikaci
s občany. Informace získáváte nejen prostřednictvím Radyňských listů, webové stránky se

snažíme stále vylepšovat (byly vytvořeny nové
webové stránky na hrad Radyni, na Hůrku, na
Centrum služeb pro turisty), město založilo
vlastní facebookovou stránku. Vaše názory
zjišťujeme pomocí anket a budeme hledat
i další formy vzájemné komunikace (např.
kulaté stoly, sousedské procházky), ale o tom
více v dalším čísle RL.
I v červnu se můžete těšit na zajímavé akce,
např. 10.6. další ročník Noci kostelů, 12.6. pořádá Sedlec v akci pohádkové odpoledne na
zimáku, ZUŠ pořádá 16.6. Léto pod rotundou
- zahradní slavnost se uskuteční v kostele na
Malé Straně, na 18.6. jsme připravili pro malé
i velké zábavnou stezku vokolí rotundy (více
informací na webových stránkách a uvnitř tohoto čísla).
Závěrem bych Vám chtěla popřát hezké
léto, slunečné dny, šťastné kilometry za cílem
dovolené i nazpět domů, dětem pěkné vysvědčení, krásné prázdninové zážitky, pedagogům
zasloužený oddych, hasičům čas bez zásahů
a zvláště každému žádnou újmu na zdraví.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
5. schůze – 2. března 2016
RM
■ stanovila návrh programu jednání 8. zasedání ZM dne 14.03.2016;
■ vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti PRONAP s.r.o. za měsíc leden 2016
včetně přehledových grafů;
■ vzala na vědomí inventarizační zprávu
ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města k 31.12.2015 v předloženém znění;
■ vzala na vědomí písemnou informaci zpracovanou vedením společnosti Pronap s.r.o. k Business Plánu, která bude předložena na jednání
ZM a doporučila na základě zpracovaného Business Plánu a přijatého usnesení RM předložit
ke schválení na nejbližší jednání ZM odložení
splátek úvěru, splácených společností Pronap
s.r.o. městu v pravidelných měsíčních splátkách
ve výši 55.555 Kč a to na období od 1. 6. 2016 do
31. 12. 2016;
■ vzala na vědomí rozbor hospodaření města
za 1-12/2015 v předloženém znění;
■ souhlasila s návrhem rozpočtového opatření
č. 10/2015 v předloženém znění;
■ souhlasila s návrhem rozpočtového opatření
č. 1/2016 v předloženém znění;
■ vzala na vědomí kupní smlouvu mezi městem a společností ISIG INVEST, k.s., Losiná,
IČ 28263626, jejímž předmětem je koupě nemovitostí - pozemků parc. č. st. 576/1, st. 576/2
a st. 576/3 vedených v katastru nemovitostí jako
zastavěná plocha a nádvoří, na nichž se nachází
stavba č. p. 538 – rodinný dům, a dále pozemku

parc. č. 298/16 vedeném v katastru nemovitostí
jako ostatní plocha, vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2552 pro katastrální území a obec Starý Plzenec, Katastrálním
úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město;
■ vzala na vědomí informaci starostky k žalobě Římskokatolické farnosti Starý Plzenec proti
městu Starý Plzenec, jejímž předmětem je určení
vlastnického práva ke konkrétním pozemkům či
jejich částem;
■ vzala na vědomí návrh smlouvy o právu
k provedení stavby nebo opatření na pozemku
vlastníka a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem,
a. s., jehož předmětem je závazek jmenovaného
zřídit městu služebnost inženýrské sítě na pozemku parc. č. 332/6 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence v jeho vlastnictví z důvodu umístění
stavby „Starý Plzenec/Sedlec, prodloužení vodovodu, ulice Smetanova a Příční v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence“;
6. schůze – 9. března 2016
RM
■ souhlasila s poskytnutím peněžitých darů
členům sportovní komise za jejich práci v roce
2015 ve výších podle návrhu předsedy komise;
■ souhlasila s konáním oblastního závodu
v orientačním běhu dne 10.04.2016 v městských
lesích kolem hradu Radyně a schválila uzavření
smlouvy o partnerství mezi Klubem orientačních sportů Slávia VŠ Plzeň a městem;
■ vzala na vědomí výzvu soudního exekutora
JUDr. Flajšhansové k vyjádření souhlasu či nesouhlasu s návrhem pana M. N. na zastavení
exekuce a nesouhlasila se zastavením exekuce;
■ vzala na vědomí přehled závazků a pohledávek, Cash Flow a přehled zakázek společnosti

PRONAP s.r.o., k 31.03.2016;
■ rozhodla o provedení kontroly hospodaření
příspěvkových organizací města za rok 2015
a pověřila paní Jaroslavu Mathesovou k provedení kontroly hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2015;
■ souhlasila s uzavřením darovací smlouvy na
získání finančního daru ve výši 29.709 Kč od
společnosti SOME Jindřichův Hradec s.r.o.;
■ schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Mraknet s.r.o., Starý Plzenec na realizace
projektu „Starý Plzenec – Městský kamerový
systém II. – rozšíření“;
■ vzala na vědomí informaci o platné nájemní
smlouvě uzavřené se společností L´OR special
drinks s. r. o. na pronájem částí pozemku parc. č.
298/6 v k. ú. Starý Plzenec v dané lokalitě a souhlasila s ukončením nájemní smlouvy k datu
zápisu vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle citované kupní smlouvy a souhlasu nájemce;
■ schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku
města v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností ČEZ Distribuce, a. s.;
■ vzala na vědomí žádost o převod pozemku
nově vzniklého zápisem opravy chyby v katastru nemovitostí v k. ú. Sedlec u Starého Plzence,
na kterém se nachází stavba ve vlastnictví žadatele,
■ souhlasila předběžně s prodejem pozemku
za cenu 700 Kč za m2 a uložila zveřejnit záměr města;
■ schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti na pozemku města v k.
ú. Sedlec u Starého Plzence se společností ČEZ
Distribuce, a. s.;
■ uložila dle Statutu Fondu rozvoje bydlení
Pokračování na str. 3
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v platném znění vyhlásit výběrové řízení k podávání žádostí na všechny ustanovené tituly úvěrů
a stanovila konečný termín pro podání přihlášek do výběrového řízení na den 16.05.2016;
■ jmenovala ve smyslu Statutu Fondu rozvoje bydlení v platném znění komisi pro vyhodnocení žádostí o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
v roce 2016 ve složení Ing. Radek Hroch, Iveta
Fajtová a Ing. Stanislav Nesnídal a uložila dané
komisi předložit RM návrh na poskytnutí úvěrů
před rozhodnutím ZM do 01.06.2016;
■ souhlasila se zadáním zpracování Projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na
realizaci opravy ulice Malostranské náměstí ve
Starém Plzenci dle předložené nabídky Bc. Jana
Touše;
■ vzala na vědomí žádost o ukončení nájmu městského bytu na adrese Smetanova 292,
Starý Plzenec ke dni 31.03.2016 a souhlasila
s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni
31.03.2016;
■ vzala na vědomí informaci o havarijním stavu konstrukce basketbalového koše v sokolovně a souhlasila s její výměnou a s vystavením
objednávky firmě A-Z SPORTSERVIS s.r.o. dle
cenové nabídky;
■ schválila pravidla pro půjčování pivních setů
a jarmarečních stánků ve znění předloženého
návrhu a uložila zveřejnit pravidla na webových
stránkách města;
■ souhlasila s prodloužením a uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 01.03.2016
do 31.12.2016, na byt na adrese Havlíčkova
194;
■ vzala na vědomí nabídku společnosti DOHAS, s.r.o. k provádění kontroly požárních vo-

dovodů a hasicích přístrojů a souhlasila s uzavřením smlouvy o provádění kontrolní činnosti
se společností DOHAS s.r.o., IČ: 26316285;
■ souhlasila s uskutečněním výstavy s názvem
„1040 let Staré Plzně“ pořádané u příležitosti 1040 let od první písemné zprávy o Staré Plzni
ve Staroplzenecké galerii v době od 30.04.2016
do 08.09.2016;
■ souhlasila s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu „Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 2016“na projekt s názvem „Den Staré
Plzně“;
■ souhlasila s doplněním cedulí s názvy ulic
místních komunikací navazujících na páteřní
komunikaci ulice Radyňská ve směru od železničního přejezdu dle předloženého návrhu a nabídky Adama Kůžela, Smaltovna Český Brod
a s jejich instalací dle nabídky Bohumila Beneše,
Truhlářství Starý Plzenec;
■ souhlasila s pokácením 3 proschlých stromů
v areálu MŠ Starý Plzenec a s náhradní výsadbou vhodnými okrasnými dřevinami;
■ souhlasila s tím, aby sídlo Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Starý Plzenec bylo
uvedeno na adrese Smetanova 932, Starý Plzenec;
■ jmenovala Mgr. Bc. Hanu Stýblovou členkou řídícího výboru Místního akčního plánu ve
vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Plzeň;

RM
■ v působnosti Valné hromady jako jediný
společník společnosti PRONAP s.r.o., IČO:
25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02,

Oznamujeme všem čtenářům, že z kapacitních důvodů nebudou již nadále informace ze schůzí Rady města Starého Plzence
v Radyňských listech zveřejňovány.
Zveřejněny budou nadále jen informace
z usnesení Zastupitelstva města Starého
Plzence.
Informace ze schůzí Rady města Starého
Plzence jsou zveřejněny na úřední desce, na
webových stránkách města Starého Plzence
a jsou uloženy k nahlédnutí v sekretariátu
kanceláře starostky města.

JIŽ ZNÁME TERMÍN

se všemi vlastníky objektů snažili o takové
změny, které zajistí, že zde vznikne jedinečná
zástavba přispívající k jeho oživení.
Referendum totiž není a nemůže být zaměřeno na další osud „Žluťáku“, nebo vznik
obchodního zařízení určitého „řetězce“. Osud
„Žluťáku“ je plně v rukou jeho nového maji-

tele, společnosti A+R s.r.o., která se zabývá
především výstavbou obchodních zařízení
značky Penny Market. Výsledek referenda
ukáže, jaký typ zástavby si občané v centru
města přejí, a poskytne tak zastupitelům důležité vodítko, jak k jeho obnově přistupovat.
Ing. Jan Kotora

Již známe termín voleb do krajských zastupitelstev – a tedy i termín konání referenda ve Starém Plzenci. Možnost vyjádřit svůj
názor k dalšímu směřování města budeme
mít 7. a 8. října letošního roku.
Otázka, o které se bude hlasovat, zní na
první pohled poněkud komplikovaně: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo a rada města
Starého Plzence bezodkladně podnikly veškeré kroky v samostatné působnosti k zabránění výstavby obchodního zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2 v blízkosti Základní
školy Starý Plzenec v prostoru vymezeném
ulicemi Nádražní – Radyňská – Nerudova
– Jiráskova v katastrálním území Starý Plzenec?“
Otázka je takto komplikovaná z jediného
důvodu – bohužel jen takovéto znění je právně relevantní, tedy „směroplatné“. Pokud si ji
pozorně přečtete a odpovíte si na ni „ANO“,
pak všem zastupitelům vzkážete toto: záleží
nám na tom, jakým způsobem se centrum
města bude rozvíjet. Udělejte vše, co je ve
Vašich silách, abyste nedovolili výstavbu velkých nevzhledných nákupních center, další
dopravní zatížení centra a ohrožení stávajících podnikatelů v něm.
Výsledek referenda bude pro zastupitele
důležitou pomocí v jejich práci. Dozví se, zda
chceme, aby k rozvoji centra města přistupovali s rozvahou a koncepčně a aby se spolu

7. schůze – 21. března 2016

Starý Plzenec odvolala Karla Sokola z funkce
jednatele společnosti PRONAP s.r.o., a to ke dni
21.03.2016, jmenovala Ing. Renatu Ježkovou
do funkce jednatele společnosti PRONAP s.r.o.,
a to ke dni 21.03.2016 a schválila znění Smlouvy
o výkonu funkce jednatele společnosti PRONAP
s.r.o.;
8. schůze – 22. března 2016
RM
■ v působnosti Valné hromady jako jediný
společník společnosti PRONAP s.r.o., IČO:
25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02, Starý Plzenec vzala na vědomí rezignaci jednatele
společnosti PRONAP s.r.o., IČO: 25248111, se
sídlem Jiráskova 1142, 332 02, Starý Plzenec,
pana Bc. Václava Vajshajtla, která byla doručena Radě města dne 22.03.2016 a schválila, že
účinky odstoupení od výkonu funkce jednatele
nastávají dnem doručení, tj. den zániku funkce
jednatele Bc. Václava Vajshajtla ve společnosti
PRONAP s.r.o., je 22.03.2016;

MĚSTO STARÝ PLZENEC

OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce 2016
tradiční pravidelnou přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a. s.
Autobus bude jezdit od 3. června do 21. října 2016 vždy v pátek v následujících termínech:
3. června
1. července
12. srpna
9. září
7. října
17. června
15. července
26. srpna
23. září
21. října
29. července
Jízdní řád:
zastávky autobusů ČSAD a MHD
___ h
Sedlec - náves
16:00
- rozcestí
16:02
St.Plzenec - Nádražní
16:05
- Kollárova (točna)
16:08
- Radyňská (Máchova)
16:10
- Masarykovo náměstí
16:12
- Havlíčkova (za mostem)
16:15
Odjezd zpět ze hřbitova v 17:10 hod. Jednotné jízdné činí 10,- Kč.
Bc. Vlasta Doláková v. r, starostka města Starého Plzence
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OTEVŘENÝ DOPIS
ZASTUPITELSTVU MĚSTA
STARÝ PLZENEC
Vážená paní starostko,
Vážení zastupitelé, volení zástupci nás, rodičů dětí, které navštěvují základní a mateřskou
školu v Sedlci.
Děti i rodiče jsou spokojeni se školními
i mimoškolními aktivitami, které škola vytváří v rámci specifického Školního vzdělávacího
programu Tvořivá škola. Rodiče si právě pro
tento způsob vzdělávání zvolili pro své děti
sedleckou školu. V okolí podobně kreativní
způsob výuky zvolili pedagogové nejblíže
v Plzni-Černicích. Hrubě tedy nesouhlasíme
s náznaky ze strany města, že při nedostatku prostor v budoucnu mohou některé děti,
např. „páťáci“, přejít do ZŠ ve Starém Plzenci. Tamní škola má naprosto odlišný školní
vzdělávací program, který nevyhovuje našim
představám.

Vzhledem k tomu, že přístavba MŠ Sedlec, se kterou se téměř 100% počítalo, byla
zamítnuta, bude se škola ve stávající podobě
v nejbližších letech potýkat s již neřešitelným
nedostatkem místa. Chceme jasné vyjádření
od Vás, našich volených zástupců, jakou máte
vizi řešení.
Již nyní není možné přijmout do školky
všechny zájemce ze Sedlce. Ti se musí proti
své vůli hlásit do mateřské školy ve Starém
Plzenci, a to právě proto, že zde byla přístavba úspěšně realizována.
Co se týká školy a jejího pedagogického
sboru, je již nyní až nedůstojné, v jak stísněných prostorách musí pracovat. Chybí kabinet, chybí ředitelna, kde by mohla ředitelka
konat pracovní schůzky a kde by si měla
návštěva alespoň kde sednout. Není prostor
pro družinu, děti se prohánějí v učebnách zařízených pro výuku, nikoli pro volnočasové
aktivity. Tento problém je také jediná velká
výtka ve zprávě České školní inspekce. Tato
zpráva jasně ukazuje na to, že pouze profe-

sionalita a disciplína celého pedagogického
sboru umožňuje udržet tak vysokou úroveň
výuky v tak ztížených podmínkách.
Je zarážející, že vedení města dává přednost nákupu a rekonstrukci restaurace na Radyni v hodnotě cca 10 milionů, před investicí
do vzdělání našich dětí.
Rodiče jasně stojí za dlouholetou snahou
ředitelky Mgr. Anny Císařové o rozšíření jak
školy - formou půdní vestavby, tak školky formou přístavby do prostor zahrady.
Prosím, uvědomte si, že i kdyby měla
NAŠE školka a škola dvojnásobnou kapacitu, nebyl by problém ji, vzhledem ke kvalitě
a přístupu všech lidí zde, naplnit.
Ing. Marie Laiblová
zástupce rodičů v Radě školy
K tomuto dopisu je přiložen arch s podpisy rodičů dětí navštěvujících ZŠ, ale i MŠ,
protože rozhodujete o tom, kam budou jejich
děti jako budoucí školáci chodit.

EKOLOGIE
POZOR NA KŮROVCE!
Určitě jste už v zahradách nebo v lese viděli smrk, který byl buď zcela suchý, nebo
suchý jen z části. Pokud jste viděli i odlupující se kůru z kmene, je jasné, že byl napaden
malým, ale velmi nebezpečným broučkem kůrovcem. Na smrku se u nás vyskytuje asi
30 druhů tzv. kůrovců. Nejčastějším a hospodářsky nejvýznamnějším druhem je lýkožrout smrkový.
Ve vhodných podmínkách má kůrovec až
tři pokolení do roka. Účinná ochrana spočívá
ve včasném vyhledávání a asanaci napadených stromů, dříve než kůrovci strom opustí
a napadnou jiné zdravé stromy.
Proto, pokud máte na zahradě usychající
smrk, nečekejte, až uschne úplně, ale poká-

Ilustrační foto: Lýkožrout smrkový

cejte ho dříve, než se na něm kůrovci namnoží a napadnou další smrky na vaší nebo sousedovic zahradě.
Pokácený strom je pak třeba buďto ošetřit
insekticidy nebo odkornit, protože pokud ze
stromů oloupeme kůru, kůrovec se nemůže
dále množit a nedospělé larvy kůrovce odumírají, ale pokud je brouk již vyvinutý, je třeba kůru důkladně shrabat a spálit.
Bohužel počasí posledních let kůrovcům
vyhovuje a dochází k velkému přemnožení
brouků a následnému usychání smrků v lesích i na zahradách. Proto napadené stromy
včas likvidujte, aby škody na porostech nebyly fatální.
Za Správu městských lesů
Stanislav Hrachovec

ZAHRADNÍ
KOMPOSTÉRY
Byla vyhodnocena anketa – Zahradní
kompostéry, do které se přihlásilo 422 zájemců. Po vyhlášení dotačního titulu Státním
fondem životního prostředí, což je očekáváno v měsíci září, město zažádá o dotaci na
zakoupení kompostérů pro své občany.
Pokud město Starý Plzenec dotaci získá, dojde k realizaci záměru uvedeného v anketě
a v roce 2017 občané získají kompostéry na
své zahrady.
Helena Šašková, odbor ŽP MěÚ

KONTROLY
TECHNICKÉHO STAVU
A PROVOZU KOTLŮ
NA PEVNÁ PALIVA
V ROCE 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva
roky provedení kontroly technického stavu
a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle
§ 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů).
Jednoduše řečeno to znamená, že do konce roku 2016 si budou muset domácnosti
Pokračování na str. 4
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Pokračování ze str. 4
nechat zkontrolovat technický stav kotle,
s nímž vytápějí svůj rodinný dům. V roce 2017
totiž po nich mohou úředníci chtít doklad,
zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Je nutno upozornit, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje (kotle) může provádět výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem
tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Proškolování těchto odborně způsobilých osob
provádí pod dohledem Hospodářské komory
ČR Asociace podniků topenářské techniky.
Fyzickým i právnickým osobám proto
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doporučujeme pro zajištění technické kontroly
technického stavu a provozu kotle využít odkaz:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, kde
naleznete aktuální seznam odborně způsobilých osob. Seznam je průběžně doplňován
o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
Případné dotazy můžete poslat na e-mail:
zeleny@komora.cz
Kdo nemá možnost podívat se na internet, může se zastavit na městském úřadě ve
Starém Plzenci, kde mu na odboru životního
prostředí zjistíme, kdo by mohl zkontrolovat
právě jeho typ kotle. Je však třeba vědět, jaký
kotel doma máte.
Helena Šašková, odbor ŽP MěÚ
Ilustrační foto

PRÁVNÍK VÁM RADÍ
Dotazy zodpovídá JUDr. Petra Marková,
zapsaná mediátorka a advokátka, Barrandova 19, Plzeň, tel.: 377 455 401,
www.akmarkova.cz
Otázka:
Zdědili jsme s bratrem po rodičích rodinný
domek, každý jednu polovinu. Bratr s rodinou
v domku bydlí, já ne, a situace se nám nedaří
vyřešit. Jak mám postupovat?
Odpověď:
Situace je tedy taková, že Vy a bratr jste spoluvlastníky a každý vlastní jednu polovinu nemovitosti, když bratr nemovitost užívá, Vy ne.

Představuji si, že byste stála o spravedlivé vypořádání, když bratr ze společné věci má užitek
ve formě bydlení a Vy ne. Pro takovéto situace,
když jsou mezi účastníky např. rodinné vztahy,
nemusí být soudní řešení ideální, možná by bylo
na místě navrhnout bratrovi mediaci, což je mimosoudní řešení sporů. Její výhodou je mimo
jiné i to, že vztahy mezi účastníky mediace se
nemusí po mediaci zhoršit, mohou se i zlepšit.
Za pomoci mediátora byste mohli s bratrem
celou věc prodiskutovat, zjistit co kdo z vás potřebuje a jak by mohlo vypadat pro obě strany
přijatelné vypořádání. Takové vypořádání by

mohlo zahrnout např. finanční plnění od bratra
pro Vás, „nájemné“ anebo vypořádání vlastnictví (tedy, že byste svůj podíl, který neužíváte,
bratrovi převedla), ale je možné, že byste došli
i k jinému řešení, které by vám např. umožnilo
mít z domku, jehož jste spoluvlastníkem také
nějaký užitek.
Pokud by dohoda nebyla mezi vámi možná, můžete se samozřejmě jako spoluvlastník domáhat
u soudu vypořádání spoluvlastnictví Soud může
za finanční náhradu přikázat celou nemovitost
jednomu ze spoluvlastníků nebo např. může nařídit její prodej a rozdělení výtěžku.

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
ČERVEN 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
So, Ne
09:00-15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: denně kromě pondělí od 10:00
do 18:00 h

Oživené prohlídky s Radoušem: 11.06. a 26.06.
od 18:00 h
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno: 04.06.2016 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,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.rotunda-hurka.cz
1040 LET STARÉ PLZNĚ
výstava k 1040. výročí první písemné zmínky
o Staré Plzni
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, St. Plzenec
Pořadatel: město Starý Plzenec
Výstava potrvá do 8. září 2016.
2. června 2016 od 18:00 h
Obrazy z dějin Starého Plzence
přednáška v rámci Akademie Staré Plzně
obřadní síň radnice ve St. Plzenci
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně
10. června 2016
Noc kostelů
kostel Narození Panny Marie
18:00 h – 24:00 h

Pořadatel.: Římskokatolická farnost St. Plzenec
www.nockostelu.cz
11. června 2016
Potravinářský trh
Masarykovo náměstí St. Plzenec
08:00 h - 13:00 h
12. června 2016 od 14:00 h
Pohádkové odpoledne
zimní stadion Sedlec
Pořadatel. Spolek – Sedlec v akci!
16. června 2016
LÉTO POD ROTUNDOU
Zahradní slavnost
zahrada kostela Narození P. Marie
16:00 h – 20:00 h
Pořadatel: ZUŠ St. Plzenec za spolupráce města St.
Plzence
18. června 2016
LÉTO POD ROTUNDOU
Zábavná stezka v okolí rotundy
Hůrka Starý Plzenec
14:00 h – 18:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec
Pokračování na str. 7
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POUŤ V ROTUNDĚ
SVATÉHO PETRA A PAVLA

C Y KL US KO NC E R T Ů

s biskupem Františkem Radkovským
v neděli 26. června 2016 od 15.00

PRO PLZENECKÉ VARHANY

Koncert z díla

G. F. Händela

dos Anthem no.1
Cpěvhecaký n
sbor Ad laetitiam, sólisté a komorní soubor
pěvecký sbor Ad laetitiam, sólisté a komorní soubor
poodd vvedeenním
m Miiloosslaavva EEssterlleho

triové sonáty

kkomoorrnníí soubbory baarrokknníí huuddby ZUŠ

k o s t e l N a r o z e n í P a n ny M a r i e na M a l é S t r a n ě
14.30 průvod od kostela Panny Marie na Malé Straně
15.00 poutní mše svatá v rotundě
po ukončení táborák na farní zahradě

n e dě l e 1 9 . č e r v n a 2 0 1 6 v 1 8 h o d i n
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.

zve Římskokatolická farnost Starý Plzenec

Základní umělecká škola Starý Plzenec
pro vás připravila
v rámci festivalu Léto pod rotundou

ZAHRADNÍ
SLAVNOST
čtvrtek 16. června 2016

zahrada kostela Narození P. Marie
hudební program od 16 hodin
Během odpoledne vystoupí lidový soubor Úslaváček,
pěvecký sbor Hvězdička, soubor taneční hudby,
kapela Bengál a Mrňouskové.

v 17 hodin vyhlášení vítězů
výtvarné soutěže Život a doba Karla IV.
Výstava soutěžních výtvarných prací je k zhlédnutí
v kostele Narození P. Marie.

Občerstvení zajištěno.
Za nepříznivého počasí se slavnost koná v Lidovém domě.
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Pokračování ze str. 5
19. června 2016 od 18:00 h
LÉTO POD ROTUNDOU
Koncert z díla G.F.Händela
benefiční koncert pro plzenecké varhany
kostel Narození Panny Marie
Pořadatel: Staroplzenecké varhany, z. s.
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25. června 2016 od 15:00 h
Pouť na Hůrku k rotundě sv. Petra a Pavla
tradiční mše svatá v rotundě
rotunda sv. Petra a Pavla
Pořadatel: Římskokatolická farnost St. Plzenec

M Ě S TO S TA R Ý P L Z E N EC
zve všechny děti i dospěláky
na

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

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Zábavnou
středověkou stezku
v okolí rotundy

Dne 5. června uplynulo 5 let
od úmrtí
pana Adolfa Štětky.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami.

sobota 18. června 2016 od 14:00 do 18:00 hodin
Rotunda na Hůrce ve Starém Plzenci
Dne 5. června tomu bude 6 let,

• střelba z kuše • střelba z luku • hod kostkou
• malování •hlavolamy
• základy archeologického průzkumu
• seznámení se starými jednotkami pro měření délky
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

co nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Jiří Šimek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, děti, vnoučata a kamarádi.

NAŠE ŠKOLY
KVĚTEN V ZŠ SEDLEC
Čaroklání
Letošní oslavu čarodějnic jsme zahájili už
v pátek 29. 4. V čarodějnických převlecích jsme
se učili a řešili zajímavé úkoly. Potom jsme si na
zahradě školy zahráli spoustu her, čarodějnice
létaly od stanoviště ke stanovišti. Mohly si vybrat od házení frisbee do koše, přes chození na
chůdách, absolvování slalomové dráhy na koloběžce, skákání v pytli, třídění hrachu, čočky
a fazolí až po střílení prakem na cíl.
Hudební nástroje od pravěku až do současnosti
V tělocvičně jsme měli přehlídku všemožných hudebních nástrojů. Přednášku vedl pán,
na kterém bylo vidět, že hudba je jeho velkým
koníčkem. Předvedl nám asi 40 hudebních nástrojů, od klasických až po ty méně známé. Přidal k dobru i návod na výrobu některých z nich:
píšťalky z větviček bezu, trubka z hadice od
pračky, Panova flétna ze zkumavek atd. Školákům se představení moc líbilo.
Interaktivní výstava Dobrodruzi
V Depu jsme se stali součástí výpravy
Čechů ze Stoda, kteří přes Plzeň, Hamburk
a Londýn cestovali až do Aucklandu na Nový

Zéland za lepším životem. S orazítkovaným
cestovním dokladem jsme „jeli“ vlakem, lodí,
zažili jsme pravou mořskou nemoc, učili se
maorsky, seznámili jsme se s maorským náčelníkem a na závěr jsme si potetovali obličeje. Rádi jsme se potom vraceli do svých domovů, protože na Novém Zélandu nás čekala
pouze neúrodná půda, pralesy a bažina.
Den matek
Jako každý rok i letos děti zvěčnily svoje
maminky a všechny portréty jsme vystavili na
plot školy. Maminky se tak vzájemně poznávaly
a kolemjdoucí obdivovali umění školáků i školkáčků ze Sedlce. Oslavu zakončili prvňáčci společně s MŠ na besídce pro maminky v Lidovém
domě ve St. Plzenci.
Text a foto: Emanuela Vávrová

Čaroklání v ZŠ Sedlec.

ZŠ Starý Plzenec

EXKURZE
DO JE TEMELÍN
Dne 6. dubna jela naše osmá třída a několik deváťáků s panem učitelem Florianem
na exkurzi do JE Temelín. Cestou jsme se
zastavili v Holašovicích – prohlédli jsme si
novodobou megalitickou stavbu s 25 obřími
kameny poskládanými do kruhu o průměru
Pokračování na str. 8

Společné foto z exkurze.
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utichli, přihnal se divoký vítr a byl slyšet hrozivý
smích. Na zahradě se objevila podivná shrbená
postava. Chvíli jsme se báli, ale pak jsme zjistili,
že je to čarodějnice Běta. Pronesla tajné zaklínadlo a najednou se to na zahradě hemžilo čaroději a čarodějnicemi ze všech tříd. I paní učitelky
se změnily k nepoznání. Některým dokonce narostl dlouhý nos. Po splnění všech čarodějných
úkolů a jízdě na koštěti nás čekala sladká odměna. I paní kuchařky se pustily do čar a kouzel
a připravily nám přímo kouzelný oběd. Ještě teď
se nám sbíhají sliny.
Tak co, také byste chtěli k nám do školky?
Přijďte se podívat, budeme se těšit.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

JARO V MŠ
STARÝ PLZENEC
Přišlo jaro a v naší školce se zase dějí podivuhodné věci. Zimu jsme poslali po vodě zpátky
do hor a jaro jsme přivítali tradiční vycházkou
do přírody. Zlatým klíčem jsme odemkli les
i studánku a potichoučku jako myšky jsme sledovali proměny jara v naší přírodě.
Druháčkové se na lesní cestě potkali s Ferdou
mravencem a 8. 4. si při mravenčení ve své třídě postavili vlastní mraveniště. Nechyběla ani
ochutnávka kostkového cukru.
21. 4. naší školkou projel „Vláček Odpaďáček“. Přijel zdaleka. Objíždí celou zeměkouli
a sbírá všechno, co do čisté přírody nepatří. Také
dohlíží na to, aby odpadky putovaly tam, kam
patří. Sleduje řeky, zda jsou čisté, rostliny, jestli
jsou zdravé, a kontroluje i plýtvání s jídlem. Tohle už děti z naší školky všechno ví.
Vláček nám zatroubil a odjel a my mu na
cestu 22. 4. nakreslili krásné obrázky naší modré planety, které pak celý týden zdobily zahradu
naší školky.
Pátek 29. 4. vypadal celkem klidně. Ale kolem desáté hodiny ranní se venku setmělo, ptáci

Pokračování ze str. 7
30 metrů. Pro seskupení se vžil název jihočeské Stonehenge. Samotná obec se pyšní více
než dvěma desítkami staveb selského baroka.
Další zastávka – České Budějovice. Zde
jsme se prošli po náměstí Přemysla Otakara
II, prohlédli si barokní Samsonovu kašnu
a radnici. Někteří vyšlapali schody Černé
věže a měli centrum města jako na dlani.
Závěr dne patřil JE Temelín. Průvodkyně
v kinosále nás seznámila zábavnou formou
s jadernou energií, někteří z nás se „pochlubili“ svými znalostmi, zhlédli jsme zajímavé
filmy (i v 3D rozlišení), viděli jsme mlžnou
komoru a spoustu zajímavých exponátů. Exkurze byla zajímavá, poučná… Každému ji
doporučuji. Do Plzence jsme přijeli v pozdních odpoledních hodinách.
Markéta Hrabačková, 8. A
ZŠ Starý Plzenec

BRÄNNBALL
Foto: Mgr. Veronika Motyková

PLACENÁ INZERCE

Utekl další rok a opět začínají jarní soutěže v rámci asociace Sport pro všechny. První akcí, které se pravidelně účastní děti ze
sportovních kroužků při ZŠ Starý Plzenec,
bylo krajské finále v brännballu. V sobotu 23.
dubna se v Břasech setkala dvě družstva z Rokycan, chlapci a děvčata z Nýřan a my. Naše
hra nás příjemně překvapila a žádnému ze
soupeřů jsme nedali šanci. Nejužitečnějším
hráčem byl Pavel Šesták, i ostatním se dařilo
a výborně reprezentovali Starý Plzenec. Zlaté
medaile si domů odvezli Nikoleta Pavuková,
Eliška Kopřivová, Tonda Mašek, Vítek Matas,
Matěj Vondrášek, Filip Hrabě, Honza Diviš,
Pavel Šesták, Šimon Suchý, Matěj Fajt a Tomáš Kavina.
Text a foto: Milan Florian



NOVÝ KOSMETICKÝ SALON VE STARÉM PLZENCI

LUČNÍ KOSMETIKA
Nově otevřeno! Neváhejte a využijte zaváděcích cen
Diagnostika pleti a poradenství, kompletní ošetření pleti, epilace voskem,
barvení řas a obočí, prodej BIO kosmetiky i k domácímu používání, sluneční a
věrnostní program

Zlatá sestava školních reprezentantů.

DEN MAMINEK V MŠ
SEDLEC
DOPLŇKOVÝ WELLNESS PROGRAM: světelná terapie, parafínové
zábaly rukou, přístrojová shiatsu masáž plosek, perličková koupel nohou
Informace, ceník a objednávky:
www.lucnikosmetika.cz
mobil: 777 828 112
www.facebook.com/lucnikosmetika

info@lucnikosmetika.cz

Tento významný den pro naše maminky
jsme oslavili společnou procházkou na nedaleký zámek Kozel. Sešli jsme se v neděli
8.5.2016 ve 14:00 hodin na hřišti na vršku
a vydali se směr Kozel. Cestou nás čekala zábava formou společného zpívání, vyprávění
pohádek, hádanek, trhání kytiček a volného
pobíhání maminek se svými dětmi lesem
včetně skákání po pařezech. V cíli byly děti
Pokračování na str. 9
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Pokračování ze str. 8
odměněny sladkým dortíkem v zámecké
cukrárně a na maminky čekalo překvapení
v podobě květiny od jednoho z tatínků (pana
Kantnera). Na úplný závěr děti předaly své mamince přáníčko a vydali jsme se na cestu zpět.
Byl to krásný výlet, prosluněný nejen sluncem,
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ale hlavně dětským úsměvem a spokojeností
maminek.
Týden na to se konala besídka pro maminky
v lidovém domě ve Starém Plzenci, kde jsme si
pro maminky přichystali vystoupení společně
se žáky 1. třídy naší ZŠ. Třída Berušek secvičila zhudebněnou pohádku O perníkové cha-

loupce, třída Včeliček ukázala formou pásma
život hmyzu na jarní louce, žáci ze ZŠ zahráli
pohádku O zvířátkách na statku, zatančili taneček Mazurka a na závěr přednesli básničku
o maminkách. Každá maminka si z besídky
odnesla dáreček, květinu a hlavně krásný zážitek.
Barbora Michalová

ZŠ Starý Plzenec

OKRESNÍ ATLETIKA

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ

Další závod, kterého se děti ze sportovních kroužků zúčastnily, bylo
okresní kolo v atletice. Dne 14.5.2016 se do Nýřan sjelo na 110 dětí, aby
poměřily svoje síly v těchto disciplínách: běh na 50 m, 60 m nebo 100 metrů, hod, skok daleký
a vytrvalostní běh.
Nejvíce
obsazenou
kategorií byly žákyně
I. a II. Starších žáků
bylo naopak nejméně,
a tak měli snazší cestu
k medailím. Všechny
děti bojovaly s vypě- Účastníci atletických závodů
tím sil a podaly velmi
Foto: archiv ZŠ St. Plzenec
pěkné výkony. Někteří
naši závodníci dosáhli na medaile, jiní zůstali těsně pod stupni vítězů a někteří v poli poražených.
Výsledky:
žáci I.
4. místo Matyáš Pošar
žáci II.
2. místo Vojtěch Děkanovský
žáci III.
3. místo Maxim Petrovci
žáci IV.
1. místo Filip Hrabě
2. místo Jan Diviš
3. místo Matěj Vondrášek
žákyně IV.
4. místo Nikoleta Pavuková
dorost
1. místo Radek Kalousek
2. místo Daniel Diviš
Všem dětem děkuji za vzornou reprezentaci. Moje poděkování patří
také rodičům, kteří ochotně děti nejen přivezli, ale také vypomohli jako
rozhodčí.
Jana Hermanová

do Základní umělecké školy Starý Plzenec
Přijímací řízení proběhne pro všechny uchazeče (včetně zájemců
z poboček) v budově sídla školy ve Starém Plzenci, Raisova ulice č. 2.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO HUDEBNÍHO OBORU:
úterý 7. 6., středa 8. 6., úterý 14. 6., středa 15. 6. 2016
vždy od 14.00 do 16.30 hodin
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU:
úterý 7. 6., úterý 14. 6. 2016
vždy od 14.00 do 16.30 hodin
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO VÝTVARNÉHO OBORU:
úterý 31. 5., úterý 7. 6., středa 8. 6. 2016
vždy od 14.00 do 16.30 hodin
● Pro zjištění talentových předpokladů uchazečů je podmínkou
osobní účast dítěte v doprovodu jeho zákonného zástupce.
● Pro vyplnění platné přihlášky (na místě) potřebujeme znát osobní
údaje vašeho dítěte včetně jeho rodného čísla, váš kontaktní telefon
a e-mailovou adresu.
● Přijímacích pohovorů se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří
v srpnu 2016 dosáhnou minimálně věku pěti let.
● O přijetí vašeho dítěte do Základní umělecké školy Starý Plzenec
budete informováni kanceláří školy na konci června.
Bližší informace na tel. číslech 377 966 700 (ředitelna), 377 965 518
(sborovna), 377 965 519 (výtvarka), e-mail školy: zus-plzenec@volny.cz,
webové stránky školy: www.zusstaryplzenec.cz.

SKAUT
Dubnové a květnové výlety jsme měli trochu
v jiném formátu, a to družinově oddělené.
30.4. se Lvíčata a Gepardi vydali na střediskovou akci Den Vlčat. Každý oddíl měl vícečlenný
tým a cestou na Krkavec jsme plnili různé úkoly
– od výroby cestovního ranečku pro krajánka,
přes hádanky o zvířátkách, rostlinách, po šifry.
Společně jsme si opekli vuřty, bojovali jsme proti čarodějnicím a užili jsme si krásný den v přírodě.
Pája

STRESKA
Všichni skauti ze střediska Střela se společně setkali v pátek 29. 4. 2016. I náš oddíl byl u toho.
Jelikož byly meze ještě studené, jako naše lože
nám posloužila sokolovna v Plzni – Hradišti.
Než jsme ulehli, utkali jsme se po družinách ve
sportovním klání. Fotbal, stolní tenis a pantomima. Bylo nás hodně a turnaj se prodloužil do
hlubokého večera. Avšak plni zábavy a odhodlání jsme to úplně přehlídli. V sobotu ráno se
nikomu ze spacáku nechtělo, ale venku už čekal
krásný den! Proto jsme nelenili a vydali se na

prozkoumání okolních luk, lesů, strnišť a potoků. Na jedné stinné loučce jsme se u ohýnku posilnili, zahráli si ještě pár her a pak hurá domů,
večer se přeci pálí čarodějnice…
Áda

VÝLETY
1) V sobotu 14. 5. 2016 jsme se s těmi nejmenšími
z našeho oddílu zúčastnili Závodu vlčat a světlušek. Letošní ročník proběhl v okolí Seneckého
rybníka. Děti se snažily vycvičit a ochočit draka.
K tomu podstoupily nelehké úkoly jako ošetřit
raněného, připravit něco k snědku, poznat dopravní značky. Děti musely zapojit logické myšlení i fyzickou zdatnost! Všichni z našeho oddílu
bojovali statečně. Družinka Lvíčat se umístila na
7. místě a družina Gepardů na 9. místě. Dětem
moc gratulujeme! Áda
2) Výlet Vlků - Ti nejstarší z nás se vydali autobusem do Spáleného Poříčí. Obešli jsme si Hvížďalku a naučili jsme se spoustu nových rostlin.
Poté jsme vyrazili na dlouhou cestu domů.
V Nezvěsticích jsme si dali pro osvěžení zmrzlinu, kousek před Šťáhlavami jsme si udělali

oheň u hezkého rybníka ukrytého mezi remízky
a opekli jsme si buřty. Už před námi bylo pár
kilometrů domů. Mates
3) S družinou Tygřic jsme se v sobotu vydaly
prozkoumat cestu z Ejpovic do Starého Plzence,
po cestě jsme mávaly autům z mostu, opékaly
vuřty a potrénovaly se v lakrosu. Výlet jsme si
moc užily i navzdory nízkému počtu. Kiki
Pavla Lencová

Účastníci závodu ZVAS.

Foto: Áda
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
HASIČI SDH STARÝ
PLZENEC INFORMUJÍ
Jako každoročně před zahájením prázdninové letní dovolené informujeme občany na
zvýšené riziko mimořádných událostí v těchto
měsících, zvláště požárů. Již ze zákona je rozdělávání ohňů ve volné přírodě zakázáno, přesto se

v katastru obce každoročně stane několik požárů právě takto zapříčiněných. Bylo by opravdu
škoda, kdyby nám v okolí zmizel na mnoho let
malebný kus porostu zapříčiněný nedbalostí.
V prvním pololetí roku se událo několik událostí, zatím bez velké škody na majetku. Pokud se
bude opakovat loňský průběh léta, samozřejmě
se události budou zvyšovat. Toto je mít neustále na paměti, když se pohybuji ve volné přírodě

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

a třeba i odhazuji nedopalek cigarety. Poděkování patří všímavým občanům, kteří i sebemenší
náznak požáru nahlásí na linku 150 nebo 112.
Soutěžní družstvo vstoupilo do letošní sezóny v požárním sportu v očekávání lepších
výsledků než v předešlé sezóně. Prvního klání, kterým byla soutěž 9. Okrsku, jsme dosáhli
skvělého 5. místa. Na další soutěž jsme vyjeli na
pozvání do okresu Praha-západ do Dobřichovic
a hned první start jsme proměnili ve vítězství.
Když vypočítáme věkový průměr, jsme velmi
spokojeni, že jsme takto skvěle reprezentovali
naši obec. Snad přibudou ještě další členové,
abychom navázali na dřívější výsledky. Na tento
výsledek jsme čekaly plných 8 let.
Lenc Luboš, velitel jednotky

Obrazy z dějin Starého Plzence
Mgr. Denisa Brejchová
Přednáška se koná v prostorách obřadní síně Městského úřadu,
Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec
ve čtvrtek 2. června 2016 od 18 hodin.
Denisa Brejchová pracuje v Západočeském muzeu v Plzni v oblasti vzdělávacích programů pro veřejnost.
Narodila se a žije ve Starém Plzenci. Ve své prezentaci vás seznámí s obrazy dějin našeho města,
které vznikly u příležitosti výstavy 1040 let Staré Plzně a reflektují zásadní momenty historie Starého Plzence.

Foto: Pavlína Keslová

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 připravil pro všechny zájemce o historii města celoroční
soutěž ze znalostí dějin našeho
města. Každý měsíc můžete odpovědět na
jednu otázku. Tři luštitelé, kteří správně zod-

povědí 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. 5 Zaškrtni správnou odpověď
Ve kterém roce nechal císař Karel IV. postavit dva téměř typologicky shodné
hrady na vysokých kopcích a pojmenoval je po sobě Karlskrone - Karlova koruna,
dnešní Radyně a Karlsberg - Karlova hora, dnešní Kašperk.

a) 1348

b) 1393

c) 1356

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

foto J. Sutnarová
9. a 10. května pokračovala údržba naučné
stezky. 5 dobrovolnic skoro 3 hodiny plelo
zarostlé základy kostela sv. Kříže. Současně
byl vysekán prostor uvnitř a kolem kostela sv.
Vavřince a závěr naučné stezky od rotundy
k poslední tabuli č.13. Práce na stezce budou
dále pokračovat.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
NA 3. OTÁZKU:
Na území Staré Plzně krátce pracovala
mincovna knížete Jaromíra a razila denáry.
Výherci vylosovaní na přednášce 3.5.2016:
Petra Liška, pí Šlajchová, Zdeňka Červená, ze
ZŠ Starý Plzenec Nikola Valíčková
Gratulujeme!

ČTENÁŘI PÍŠÍ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
rád si přečtu RL, abych se dozvěděl, co je
nového. Myslím, že tam není všechno, např.

se dočtu, jak uspěli naši sportovci, že jsme
obsadili stupně vítězů za webové stránky
nebo elektronickou službu, také tam mohlo
být i to, že jsme se umístili na stupni vítězů

z celého Plzeňského kraje jako obec nejvíce
zvyšující daň z nemovitosti. Doufám, že Vás
potěšilo, když v dubnu přišla složenka na
zaplacení této daně, která se zvedla o 100 %.
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Nevím, zda to byl návod pro mladé „nestavět, neinvestovat a Plzenci se vyhýbat“.
Z vlastní zkušenosti bych to podpořil a také
mnozí z Vás, zvláště penzisté, kteří se celý
život snažili o sebe postarat, v době, kdy se
důchod zvyšuje o 40 Kč, dostali složenku vyšší např. o 2000 Kč, mně dají za pravdu. Tato
daň celá připadne obci, tak přemýšlím proč.
Může to souviset s přemístěním sběrného
dvora? Před časem se paní starostka poch-

lubila v RL, že výhodně koupila od Skansky
pozemek, na kterém je teď nový dvůr. Cena
byla 3.000.000 Kč, na daních před zvýšením
se vybralo 3.180.000 Kč, jestli peníze scházely
v rozpočtu, je to přesně to zvýšení daní a ještě zbylo na připojení dvora k internetu, což
bylo též v RL. Podle RL celá tato akce přišla
na víc než 8 mil. Kč (3 mil. od občanů, 5 mil.
z fondu ŽP). Tyto peníze se mohly investovat lépe, ve sběrném dvoře by se váha, to je

jediný rozdíl mezi novým a starým dvorem,
pořídila do 200.000 Kč. Jinak nový je, hlavně
ve strategickém umístnění, ve všem horší (ne
všichni jezdí autem, ale tlačit kárku od hřbitova přes trať si každý rozmyslí). Zdůvodnění, že dvůr u řeky kazí výhled na rotundu, je
směšné, podle stejné logiky by se mohla chtít
zbourat škola na náměstí, protože z radnice
není vidět Radyně. Proč se tedy daně zvýšily?
Za co?
A. Brejcha

NEZODPOVĚDNÍ
MAJITELÉ PSA

půl sedmé ráno. Běžné každodenní venčení
8měsíčního štěněte se po nečekaném a neodůvodněném útoku velmi agresivního psa
rasy boxer a po absolutně laxním a nezúčastněném jednání majitelů psa stane nezapomenutelným zážitkem.
Nechápu chování majitelů psa, který je

agresivní a na první pohled nezvladatelný,
proč pes není na vodítku a volně pobíhá!
Jsou natolik nezodpovědní? Čekají, až jejich
pes napadne další jiné psy nebo snad dítě???
Není už čas začít konečně něco dělat s nezodpovědnými majiteli svých psích miláčků?
Renáta Grulichová

Vážení spoluobčané!
Chtěla bych se s vámi podělit o svůj nepěkný zážitek, který se odehrál 17. května kolem

STALO SE
TÝDEN KARLA IV.
V NEZVĚSTICKÉ ŠKOLE
Podobně jako celá země, tak i ZŠ v Nezvěsticích si v těchto dnech připomněla sedmisté
výročí narození císaře Karla IV., nejvýznamnějšího panovníka naší historie. Od devátého
do třináctého května představil tohoto velikána našich dějin všem žákům projekt, který
se zaměřil na všední, ale i nevšední oblasti
Karlovy doby. Naším cílem bylo přiblížit dětem dobu i osobnost Karla IV. z různých úhlů
pohledu. Zábavnou formou jsme se snažili
seznámit žáky s tímto panovníkem evropského formátu a s životem ve středověku.
V průběhu týdne se všichni žáci vystřídali na nedalekém hradu Radyně. Děti z 2.
stupně uskutečnily v rámci předmětu výtvarná výchova kresebný plenér ( v překladu to
znamená pod širým nebem). Měli tak možnost být blíž přírodě, aby ji lépe viděli, cítili,
vnímali. Hlavním tématem byla kresba přírody, architektury s využitím základních výtvarných technik – kresby tužkou a rudkou.
Děti z prvního stupně se dokonce setkaly se
samotným panovníkem, který jim mimo jiné
vyprávěl pověst o bájném Radoušovi.

Povedly se i deskové obrazy (po vzoru
mistra Jetřicha, uznávaného malíře 14. století) připomínající významné osoby z rodiny
slavného vladaře. Vznikl tak krásný obrazový
rodokmen Karla IV. V rámci matematiky si
žáci připomněli středověké míry a váhy, při
německé a anglickém jazyku sestavovali rodokmen lucemburské dynastie a dokonce
připravili slavnostní projev u příležitosti Karlovy korunovace na císaře říše římské.
Jednou z nejslavnějších památek na éru
vlády Otce vlasti jsou korunovační klenoty,
jež nechal zhotovit. Starší děti se zaměřily
na způsob výroby a původ drahokamů, jimiž jsou osazeny. Vznikla i řada povedených
power pointových či psaných a ilustrovaných
prezentací shrnujících nejvýznamnější mezníky vlády a nejdůležitější počiny.
Karel IV. podporoval stavební činnost –
vrcholící gotika k tomu přímo vybízela. I to
žáci během projektu dokladovali na mnoha
příkladech. Sám císař se jejich prostřednictvím proměnil v průvodce po středověké Praze. Za svého mládí si budoucí první vladař
Evropy užíval života plnými doušky a brzy se
dočkal pasování na rytíře. I s ctnostmi, které měli každého správného rytíře šlechtit, se
žáci seznámili.

AVE MARIA
EDITY ADLEROVÉ
Dne 10. května 2016 se v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci uskutečnil
předposlední koncert 31. sezóny Kruhu přátel hudby. V programu s názvem Ave Maria
vystoupila známá mezzosopranistka Edita
Adlerová. Na staroplzenecké varhany ji doprovodil jedinečný varhanní mistr Vladimír
Roubal. V programu zazněly mj. skladby
s názvem Ave Maria v mnoha hudebních
provedeních od českých i světových autorů.
Text a foto: Eva Vlachová

Projekt vyvrcholil v pátek 13. května, kdy
na škole proběhl na pěti stanovištích program
Living History – Vzdělávací okruh Karla IV.
V jeho rámci si všichni mohli nejen prohlédnout, ale hlavně vyzkoušet středověké obleky
či zbraně. A tak někteří oblékli šaty přímo na
sebe, jiní obdivovali způsob tehdejšího tkaní
látek. Žáci se rovněž proměnili v písaře a pochopili, jak významným počinem bylo založení univerzity v roce 1348 a s tím spojený
rozvoj vzdělanosti. Seznámili se také s rytířstvím včetně možnosti zásahu jednoduché
otočné figuríny dřevěným kopím. Mohli si
také vyzkoušet, jaké to je být korunován na
středověkého monarchu. Představu o životě
Karla IV. také doplnil zajímavý film, který
děti v úvodu zhlédly.
Celý týdenní projekt se podařil a poděkování zaslouží jak naši tvořiví učitelé, tak
šikovní a nadšeně spolupracující žáci. Obrazový rodokmen Karla IV. a nástěnky s pracemi dětí nám budou v atriu školy připomínat
našeho Otce vlasti. Chtěli bychom ještě poděkovat p. starostce Vlastě Dolákové a Občanskému sdružení Hůrka Radyně za umožnění
vstupu na Radyni a setkání s Karlem IV.
Mgr. Zdeněk Šafařík, ředitel školy

JAZZ SEXTET SKETY

Mezzosopranistka Edita Adlerová a varhanní
mistr Vladimír Roubal.

Dne 17. května 2016 se v BOHEMIA
SEKT Centru uskutečnil závěrečný koncert
31. koncertní sezóny Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci. V programu večera účinkoval jazzový sextet s uměleckým názvem SKETY ve složení: Veronika Vítková, Alice Bauer,
Marta Kloučková, Michal Strnad, Štěpán Janoušek a Petr Wajsar. Je to vokální hudební
skupina složená z mladých českých jazzových
zpěváků a muzikantů, kteří se hudbě věnují
naplno a profesionálně. V červenci 2014
Pokračování na str. 12
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Foto: archiv společnosti Trhy Aleš

Kruh přátel hudby Starý Plzenec hostil jazz sextet Skety.
Pokračování ze str. 11
obdrželi Zlatý diplom a prestižní ocenění The
Ward Swingle Award v kategorii Jazz na mezinárodní soutěži Vokal Total v rakouském
Grazu. Všechny „skety“ jsou každý do jednoho frontmany svých vlastních projektů, kapel
a bigbandů, ale společné zpívání a-cappella je
pro ně nejvyšší hudební metou.

Troufám si tvrdit, že koncert „sket“ byl nejen pro milovníky jazzového hudebního žánru skutečně nevšedním, hluboce uměleckým
zážitkem se vším, co k tomu patří.
Koncert se uskutečnil za spolupráce se
společností BOHEMIA SEKT.
Text a foto: Eva Vlachová

V sobotu 14. května se na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci uskutečnil letošní první
potravinářský trh. Trhu se účastnilo 11 prodejců.
Trh pořádala společnost Trhy Aleš ve spolupráci
s městem Starý Plzenec. V prodejní nabídce bylo
ovoce, zelenina a bylinky, ručně vyráběné sýry
z Nového Sedla, slovenské a maďarské klobásy,
domácí džemy a sirupy, olivové oleje přímo od
italského farmáře, koření Solomon, uzeniny z Volyně, sýry z holandských farem, tinktury a masti
z bylinek vlastního sběru, vegetariánské speciality, BIO a bezlepkové potraviny, domácí raw zákusky, bramborové spirálky.
Další trhy se uskuteční v těchto termínech:
11.06., 09.07., 06.08., 03.09., 01.10., 12.11.
Eva Vlachová

SPORT
MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY
V KANOISTICE
Příprava na sezónu tentokrát probíhala na
třech soustředěních. První bylo běžkařské společně s oddíly Liberce a Berouna, další dvě byly
už na vodě v Týně nad Vltavou. Jedno pětidenní
v březnu a jedno třídenní v dubnu. Sotva začala
sezóna, už se závodní družstvo kajakářů TJ Spartak Sedlec zúčastnilo dvou národních závodů.
Mistrovství ČR na dlouhé tratě
Prvním z nich byl závod Mistrovství ČR mládeže na jezeru Matylda v Mostě. Podle loňských
výsledků jsme očekávali, že bez medaile neodjedeme, ale tyhle výsledky nás trenéry zaskočily.
Ale vezmu to popořádku. První série mistrovských závodů se jezdí na jaře na dlouhých
tratích. Mladší závodníci jezdí 2 km a ostatní
5 km. První startovali žáci na 5 km. Nejlepší
z našich dojel Ondra Plecháč na 23. místě. Jirka
Vávra dojel 27 a Kilián Perol 51. Pro Jirku i Kiliana to byl první závod na tzv. dlouhých lodích
a proti starším závodníkům ve velmi
obsazené kategorii.
To opravdu nejsou
špatné výsledky.
Další na start se
dostavili naše největší naděje Jakub
Niebauer a Filip
Jahoda. Oba předvedli excelentní
jízdu. Od startu
vytvořili skupinku,
kterou odtáhl celý Zleva Filip, Kuba a Vojta.

dvoukilák Kuba a s přehledem vyhrál. Za ním se
bojovalo o stříbro, které si tentokrát vyjel Vojta
Macháček z Přerova a bronz bral náš Filip Jahoda. Mezi tolika účastníky na nejprestižnějším
závodě jsme tak skvělé výsledky nečekali.
Pak závodili naši nejmladší na deblu. Vzhledem k nemocnosti celého týmu se nám posádky
promíchaly s jinými oddíly. Matouš Jahoda jel
s Petrem Tegzou z Jablonce a dojeli na pěkném
sedmém místě a Jakub Matas jel s Lukášem Klimentem z Předměřic a dojeli dvacátí.
Na další start se postavil Vašek Vávra. V kategorii dorostenců obsadil 34. místo. Svoje první mistrovství jela i naše nejmladší závodnice
Ema Skrovná. Šestnácté místo bylo pro nás milé
překvapení. Andrea Vítková je naše sprinterka,
a tak na trati 5 km obsadila až dvacáté místo.
Trenér Marek Vávra se taky rozhodl změřit síly
s ostatními veterány, dojel na pěkném druhém
místě.
Další den závody pokračovaly. Kdo jel v sobotu na singlu tak na něj v neděli čekal debl
a obráceně.
Vašek Vávra startoval na deblu s Jakubem
Havlem z Olomouce a dojeli devatenáctí. Eminka Skrovná dojela na deblu s Katkou Blechovou
z Týna třináctá. Náš nejrychlejší žák Ondra
Plecháč sedl do posádky s předloňským parťákem Láďou Cermanem z Liberce a bylo z toho
pěkné deváté místo. Jirka Vávra jel se svým loňským soupeřem Jirkou Humhalem z USK Praha
a společně obsadili devatenácté místo.
Poslední závod s naší účastí byl závod na dva
kilometry benjamínků. Na startu se okamžitě
dostali na vedoucí pozici Jakub Niebauer spolu
s Filipem Jahodou a tuto pozici si s přehledem
udrželi až do cíle. Závod to napínavý nebyl, ale

u srdce nás to zahřálo. Vítězstvím jsme ukončili
naše působení v Mostě a začala příprava do Račic.
Český pohár – Račice
Před těmito závody jsme byli natěšeni z Mostu a zase jsme byli ohromeni. Konkurenci proti
závodům v Mostě zvýšila i účast slovenského
výběru asi 180 borců.
To, že Kuba s Filipem pojedou proti slovenské konkurenci, nás trošku znervózňovalo,
ale to, co přišlo, jsme nečekali. Na kilometru
Pokračování na str. 13

SPORTOVNÍ AKCE
– ČERVEN 2016
4. června 2016
Jumparade
freestylové závody na kolech
Bikepark, Dvořákova ul., St. Plzenec
19. června 2016
Kolem Starého Plzence
turistický pochod pořádá KČT Plzeň – Bolevec
25. – 26. června 2016
Sedlecká pětistovka
závody v rychlostní kanoistice
Nový rybník v Sedlci
Pořadatel: TJ Spartak Sedlec
25. – 26. června 2016
Lezení na skále s instruktorem (zdarma)
hrad Radyně
25.06.
10:00 – 18:00 h
26.06.
10:00 – 16:00 h
Pořadatel: Klub adrenalinových aktivit V Tahu!
z.s.
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Výsledky z MČR Most
K2 benjamínci 2km
K1 benjamínci 2km
K1 žáci 5km
K2 benjamínci C 2 km
K1 dorostenci
K1 benjamínky C
K1 žačky
K1 veteráni 5 km
K1 benjamínci C 2 km
K2 benjamínky C 2 km
K1 žáci 5 km

1. místo
1. místo
3. místo
23. místo
27. místo
51. místo
7. místo
20. místo
34. místo
16. místo
20. místo
2. místo
10. místo
19. místo
13. místo
9. místo
19. místo

Výsledky z Račic
Jakub Niebauer – Filip Jahoda
Jakub Niebauer
Filip Jahoda
Ondřej Plecháč
Jiří Vávra
Kilian Perol
Matouš Jahoda s Petrem Tegzou JAB
Jakub Matas s Lukášem Klimentem PDM
Václav Vávra
Ema Skrovná
Andrea Vítková
Marek Vávra
Matouš Jahoda
Jakub Matas
Ema Skrovná s Kateřinou Blechovou TYN
Ondra Plecháč s Láďou Cermanem LIB
Jiří Vávra s Jiřím Humhalem USK

Další informace naleznete na www.spartaksedlec.cz
Pokračování ze str. 12
v deblu se na první pozici dostali v první sekundě a svůj náskok zvyšovali až do cíle, kam dorazili s náskokem parníku. Dalším závodem našich hvězd byla pětistovka. Tady si Kuba počínal
profesionálně a vyhrál všechny postupové jízdy
s nejlepším časem. Sice se mu ve finále nepodařil start, ale svoji chybu dojel po třiceti metrech
a opět s přehledem vyhrál. Filipovi se tolik nedařilo. Nezvládl mezijízdu a do hlavního finále
se neprobojoval, dojel až čtrnáctý.
Excelentní dvoukilák Filipa a Kuby nás ale
teprve čekal. Po startu se utvořily dvě skupinky,
které proti sobě vedly souboj. Jedna skupinka
česká s našimi borci a druhá skupinka slovenská.
Povzbuzování bylo extrémní. Národní prestiže
obou států byly v ohrožení. Po dvou trhácích
Jakuba Niebauera zůstaly v boji o medaile tak
jako v Mostě jen tři lodě a všechny české. Dvě
sedlecké a jedna přerovská. Po zdrcujícím finiši nakonec vyhrál Kuba, na druhém místě Filip
a třetí o chlup dojel Vojta Macháček z Přerova.
Náš chrapot nám pár dní bude pořád připomínat tento úžasný závod.
Dalším překvapením byl Matouš Jahoda.
Jeho první pětistovka v Račicích mu vynesla
bronz a to nečekal ani on ani jeho maminka na
břehu. Jenda Lehner ani Jakub Matas neměli
štěstí na los a tak dojel Jenda na bramborové pozici a Kuba na sedmé. Perfektní výkon předvedl
Matouš i na dvoukiláku. Jeho sedmé místo, kde
se před něj dostali dva Slováci, bylo v české konkurenci v podstatě o 5 míst lepší než v Mostě.

K1 benjamínci 2 km
K2 benjamínci 1 km
K1 benjamínci 500 m
K1 benjamínci C 500 m

K1 benjamínci C 2 km

K1 benjamínky 2 km
K2 benjamínky 1 km
K2 benjamínci 1 km
K2 žáci 1 km
K2 žáci 500 m
K1 žačky 500 m
K1 žačky 200 m

Bez slovenské konkurence by byl pátý, a to už je
jen krůček k medaili.
Opět bezvadně jela i Emča. Devatenácté místo mezi staršími děvčaty na singlu a dvacáté na
deblu je skvělé. Do bojů o solidní pozice ještě zasáhla posádka žáků Ondra Plecháč s Láďou Cermanem z Liberce, kdy se na kilometru dostali do
finále a obsadili 9. pozici a na pětistovce desátou
pozici. Také naše sprinterka Andy Vítková jela

1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
14. místo
3. místo
4. místo
7. místo
7. místo
25. místo
33. místo
19. místo
20. místo
19. místo
33. místo
9. místo
10. místo
27. místo
20. místo

Jakub Niebauer
Filip Jahoda
Jakub Niebauer s Filipem Jahodou
Jakub Niebauer
Filip Jahoda
Matouš Jahoda
Jenda Lehner
Jakub Matas
Matouš Jahoda
Jenda Lehner
Jakub Matas
Ema Skrovná
Ema Skrovná s Lívií Martochovou SLH
Jenda Lehner s Matoušem Jahodou
Jakub Matas s Lukášem Klimentem PDM
Ondra Plecháč s Láďou Cermanem LIB
Ondra Plecháč s Láďou Cermanem LIB
Andrea Vítková
Andrea Vítková

moc pěkně dvoustovku. Ještě těsně před cílem
vedla ve finále 3, ale nakonec brala celkové dvacáté místo.
Ostatní závodníci neměli bohužel dostatečnou výkonnost, aby prošli postupovým rastrem
v takto obsazeném závodě. Přesto Benjamin Perol, Kilian Perol, Jiří Vávra, Václav Vávra podali
maximální výkon.
Text a foto: Marek Vávra

PLACENÁ INZERCE

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor BOLEVEC PLZEŇ
pořádá v neděli 19. června 2016
6. ročník pochodu a cykloakce

trasy: 5 - 30 km
Trasy letošního ročníku jsou orientovány ze
St. Plzence směrem na hrad Radyně a přes
plzeňské městské části Černice, Radobyčice,
Hradiště, Bručná, Koterov zpět do St. Plzence.

Start: Starý Plzenec, restaurace Český dvůr
(Masarykovo nám. 74), 8,00 - 14,00
(trasy 15km a více do 12:00)
Cíl:
Starý Plzenec, restaurace Český dvůr
do 18:00
Startovné: nečlenové KČT ……………… 20Kč
členové KČT, senioři,
mládež do 15 let ................... 15Kč
Odměna:
pamětní list, samolepka
Informace: Karel Mastný, tel. 721 042 510

VSTUPNÉ

100 KČ V PŘEDPRODEJI, 150 KČ NA MÍSTĚ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NÁM. REPUBLIKY 41, PLZEŇ A VE VINOTÉCE
BOHEMIA SEKT, SMETANOVA 220, STARÝ PLZENEC, WWW.PLZENSKAVSTUPENKA.CZ
DOPRAVA Z PLZNĚ KYVADLOVÁ DOPRAVA BUDE JEZDIT KAŽDOU CELOU HODINU
OD 14 DO 22 HODIN, A TO Z NÁMĚSTÍ MILADY HORÁKOVÉ, SE ZASTÁVKOU SVĚTOVAR (PLZEŇ, SLOVANY).
PARTNEŘI:

Václav Svoboda, tel. 777 265 413
svoboda.kctbolevec@seznam.cz
www.kctbolevec.cz; www.facebook.com/kctbolevec

bohemia_sekt_den_otevrenych_dveri_inz_148x210_01_vystup.indd 2
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INZERCE Z KUPONU
■ Koupím heligonku, chromatiku či akordeon. Tel: 723 126 011.

■ Koupím Škodu Felicii od roku 99 nebo Fábii, i horší stav. Tel.: 728 209 526.

■ Koupím dvourychlostní babettu nebo jiný
moped. Tel.: 722 615 183.

■ Hledám k pronájmu malý byt, místnost
(spolubydlení) St. Plzenec a okolí (pracující muž, nekuřák). Pouze víkendy. Tel.:
736 110 105.

Televize

Internet
Volání

■ Přijmu k občasné manuální výpomoci mladého muže ve St. Plzenci. Tel.: 604 208 544.

■ Prodám vozík za OA., poh. hm. 120 kg, už.
hm. 230 kg, TK do 28.05.2019, plocha 1500 x
1380. Cena 3.000 Kč. Tel.: 377 966 292.

■ Prodám hrnkované sazenice – jahoda Elvíra, kr. vrba, černý rybíz, venk. ibišek, rozmarýn, vinná réva, agave. Tel.: 731 471 124.
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

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

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

Internet, který má omezenou pouze cenu...

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR

PRODÁM
chatu

Společnost PRONAP s. r. o.,
Jiráskova 1142, Starý Plzenec
nabízí možnost pronájmu volných
nebytových prostor v administrativní
budově společnosti Starý Plzenec, Jiráskova 1142

v chatové osadě Racek
Sedlec nad jezem
u Starého Plzence
Cena 890.000 Kč
Informace mobil: 604 859 259

Nabízené prostory se nachází ve II. a III. nadzemním
podlaží a jsou přístupné samostatným vchodem.
Jejich využití je vhodné ke kancelářským
a obchodním účelům, popř. pro jednoduchou
výrobní činnost.
Případní zájemci mohou kontaktovat
Ing. Petra Blabola v sídle společnosti
PRONAP s. r. o., Starý Plzenec
Tel.: +420 377 923 322
mobil: +420 606 634 141
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PLZEŇ – Borská pole

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

75 l

10 l

1 kg

98,-

248,-

139,-

Zahradnický
univerzální substrát
75 l
vhodný pro všechny
rostliny a plodiny

Lazura na ploty
10 l

Bazénová chemie
pH plus 1 kg

pro exteriéry, hnědá,
vodouředitelná

pro zvýšení hodnot
PH vody v bazénu

od

19,-

25 kg

65,-

Zahradní obrubník

Beton B20

systém pero-drážka usnadňující zabudování,
barva: šedá, červená, písková,
tl. 50 mm, rozměry: 500 x 200 mm,
1000 x 200 mm, 1000 x 250 mm

25 kg, 20 MPa,
pro všechny
od 1 pal. 59,zahradní
betonářské práce

25 kg

Zdicí malta

49,-

25 kg,
zrnitost 4 mm, od 1 pal. 42,pro běžné zdění

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská) • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1.6. do vyprodání zásob, nejdéle však do 30.6.2016.Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: 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 7/2016
je 20. 6. 2016 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 6. 2016
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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