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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
průběh letošní zimy byl
netradiční a lyžaře moc
nepotěšil. Naopak stavební firmy mohly být
spokojeny. Díky příznivému počasí i stavba kanalizace v našem městě pokračovala prakticky celou
letošní zimu. Na čistírně odpadních vod
probíhají technologické zkoušky, terénní
úpravy a je připravena na zkušební provoz. Kanalizaci v Sedlci musíme převést
přes řeku Úslavu, aby bylo možno odvést odpadní vody na nově rozšířenou
ČOV v Luční ulici. Připravujeme přepojení odpadních vod z PRONAPU do Jiráskovy ulice. Veškeré práce probíhají v
souladu s časovým harmonogramem. K
únoru 2014 bylo vyfakturováno cca 162
mil. Kč, což představuje 70,4 % z celko-

SEDLEC OŽIL MASOPUSTEM
Dne 22. února prošel Sedlcem za doprovodu muzikantů masopustní průvod. Před
zahájením akce, na které se sešlo cca 55
masek, předala starostka obce Vlasta Doláková pomyslný klíč od obce. Přijela jako
vždy naladěná na masopustní zábavu a
přispěla maskám na případné škody. Jsme

Účastníci masopustního průvodu.

ZDARMA

vé částky dle Smlouvy o dílo. Tato největší investiční akce má být dokončena
v říjnu letošního roku. Zahájeny budou
i další připravované akce. Jednou z nich
je oprava fasády bývalé Agrobanky (vedle budovy sokolovny), zpracovává se
projektová dokumentace na cyklostezku
ze Starého Plzence do Koterova, projektová dokumentace na opravu veřejných
prostranství atd.
Jarní sluníčko přímo vybízí k procházkám. Připravujeme se na zahájení
turistické sezóny. Dne 12. 4. se uskuteční setkání turistů Plzeňského kraje na
Radyni - můžete si zvolit 10, 20 nebo 30
km trasu. Dále 26. 4. se koná 14. ročník
turistického pochodu Plzenecká padesátka, který pořádá TJ Sokol Starý Plzenec
a Asociace Sport pro všechny Starý Plzenec. Připraveny jsou trasy pro širokou
veřejnost - nenáročné pro rodiny s dětmi, ale i delší trasy pro pěší i pro horská

kola. Na hradu Radyně můžete stejně
jako v loňském roce navštívit opět oživlé
prohlídky s Radoušem. Další zajímavou
akcí, kterou můžete navštívit dne 15. 4.
v Lidovém domě, je komická opera „Byl
jednou dobrý kantor“ v nastudování studentů pěveckého oddělení Konzervatoře
Plzeň nebo 27. 4. vystoupení Lidové muziky z Chrástu v kostele Panny Marie na
Malé Straně. Tento benefiční koncert pořádá občanské sdružení Staroplzenecké
varhany a Římskokatolická církev. Více
informací o všech kulturních a sportovních akcích můžete získat na webových
stránkách města nebo přímo v K-Centru. Pro všechny spolky a sdružení jsme
připravili novinku, kdy mohou jednoduchým způsobem vložit svoji akci přímo
na webové stránky města.
S dubnem se pojí i názvy Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá
pokračování na str. 4

rádi, že v této hektické době se dovedou
lidé sejit a udělat zábavu nejen pro sebe,
ale i rozveselit spoluobčany, kteří o návštěvu stojí a každoročně masky očekávají.
Společně si zazpívali, popovídali, zatančili,
masky poděkovaly za milé přijetí a pozvaly hostitele na večerní masopustní zábavu,
která byla výborně připravena v hospodě
Pod Maršálem na Lhůtě, kde účastníky v

kostýmech přivítali hostinští a do zábavy
se zapojili i lhůtečtí občané v maskách
včele se starostou obce. Těm všem, kteří
v Sedlci udržují a podporují staré zvyky a
tradice, chceme poděkovat a věříme, že je
někteří neteční občané neodradili.
Výbor SDH Sedlec

Foto: Ing. Jan Meduna
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
4. schůze – 12. února 2014
RM
◘ souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
se společností DOMOZA projekt, s. r. o. na
zpracování žádosti o dotaci na výměnu plynových kotlů a rekonstrukci spalinových
cest v budově ZŠ Starý Plzenec v rámci
státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
EFEKT 2014;
◘ vzala na vědomí informaci členů OSHR
o jimi zamýšleném odstranění náletových
porostů v okolí hradu Radyně a o jednání
s pracovníky Západočeského muzea a pracoviště NPÚ v Plzni ohledně záchrany rozpadlé staré vápenné pece nacházející se v
bezprostřední blízkosti hradu a souhlasila,
aby sdružení zajistilo odborný odhad předpokládané výše nákladů na zhotovení nezbytné projektové dokumentace a posléze
i realizace záchrany základů vápenné pece;
◘ schválila uzavření nájemní smlouvy
se společností Skanska, a. s. o pronájmu
zámečnické dílny v budově města na pozemku parc. č. st. 675 v k. ú. Sedlec nově
zakoupené městem;
◘ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s Jozefem Medencim na realizaci rekonstrukce řídícího systému audiovizuální pohádkové expozice na hradu Radyni;
◘ souhlasila s aktualizací a převodem
databáze knihovního systému Clavius v
knihovně K-Centra do nové verze knihovního systému SQL podle předložené nabídky společnosti LANius, s. r. o.;
OBSAH
ÚVODNÍK...........................................1,4
ZE ŽIVOTA MĚSTA.......................2,3,4
EKOLOGIE.............................................4
KULTURA...........................................5,6
SPOLEČENSKÁ KRONIKA................6
NAŠE ŠKOLY.......................................7,8
SKAUT.....................................................8
SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE .......9,10,11
SERIÁL..................................................10
STALO SE.............................................11
ČTENÁŘI PÍŠÍ.....................................12
SPORT...............................................12,13
INZERCE...............................13,14,15,16

◘ nesouhlasila, na žádost nájemníků bytu
města č. 32 v domě čp. 1258 v Májové ulici
ve Starém Plzenci, s přenecháním bytu do
podnájmu, což by bylo v rozporu s podmínkami státní dotace využité při výstavbě
domu;
◘ vzala na vědomí zápis č. 1/2014 z jednání kulturní, školské a sportovní komise
dne 10.02.2014;
◘ schválila uzavření dodatku ke Smlouvě
o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou s Plzeňským
krajem;
◘ schválila protokol o otevírání obálek
a protokol o jednání hodnotící komise z
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Zpracování Územního
plánu Starý Plzenec“ a výběr uchazeče společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. a souhlasila s uzavřením
smlouvy o dílo s uvedenou společností;
◘ schválila rozpočtové opatření č. 1/2014,
kterým se navyšují rozpočtové výdaje města v roce 2014 v rubrice „Náklady na organizační změny (zrušení BH atd.)“ o 200
tis. Kč;
◘ souhlasila s vyhlášením výzvy k podání nabídek na dvě veřejné zakázky malého
rozsahu Výměna oken v budově ZŠ Starý
Plzenec a Oprava fasády včetně sanace základů domu čp. 292 ve Smetanově ulici v
souladu s ustanoveními vnitřní směrnice o
přidělování veřejných zakázek;
◘ souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace za účelem obnovení
přechodů pro chodce přes silnici u mostu
přes řeku Úslavu na Malé Straně a u zdravotnického střediska ve Smetanově ulici;
◘ souhlasila s instalací dvou nových svítidel veřejného osvětlení v Nádražní ulici v
úseku od křižovatky se Smetanovou ulicí
k železniční trati podle nabídky předložené
Jozefem Medencim;
◘ souhlasila s provedením nezbytného archeologického výzkumu při realizaci projektu Regenerace parkových úprav lokality
Hůrka ve Starém Plzenci podle nabídky
předložené společností ZIP, o. p. s., Plzeň;
schválila účetní závěrku Mateřské školy
Starý Plzenec za rok 2013 a rozdělení jejího kladného hospodářského výsledku za
rok 2013 ve výši 42.965,55 Kč převodem
60 % do rezervního fondu a 40 % do fondu
odměn;
◘ souhlasila, na návrh Ing. Hany Sobotové, s podáním žádosti Plzeňskému kraji
o poskytnutí finanční dotace na realizaci

projektu „Statické zajištění a úprava vchodu do hladomorny na hradu Radyně“.
5. schůze – 26. února 2014
RM
◘ souhlasila s podáním žádostí o dotace
Plzeňskému kraji z vyhlášených dotačních
programů pro rok 2014 Podpora činnosti
informačních center na území Plzeňského
kraje, Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji
a Program podpory kultury v Plzeňském
kraji;
◘ souhlasila, na návrh odboru ŽP MěÚ
a po projednání s občanským sdružením
Kvetoucí stromy, s pokácením stromů
na pozemcích města v Sedlci Na Vršku
(1modřín a 1 dub) a Na Kolonii (1 lípa) a
ve Starém PLzenci ve Smetanově ulici (3
lípy), v Máchově ulici (1 jasan), na Malostranském náměstí (1 lípa) a na hřbitově
(1 túje). Kácení je nutné ze zdravotních a
bezpečnostních důvodů, náhradou budou
vysazeny jiné dřeviny na vhodná stanoviště ve městě;
◘ souhlasila, v případě získání dotace, s
realizací projektu „Hrad Radyně Statické
zajištění – úprava průchodu do hladomorny“ společností PEGISAN, s. r. o. podle jí
předložené nabídky a s uzavřením smlouvy
o dílo v předloženém znění;
◘ souhlasila s podáním žádosti o dotaci do ROP Jihozápad na realizaci projektu
„Starý Plzenec ulice Javorová a Akátová,
Dopravní infrastruktura pro rodinné domy“
a se zadáním zpracování žádosti o dotaci
Regionální a rozvojové agentuře Plzeňského kraje podle jí předložené nabídky;
◘ vzala na vědomí informaci o vyhlášení
grantového řízení Oranžové hřiště Nadace
ČEZ zaměřeného na podporu výstavby a
kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a dalších hřišť a uložila vytipovat
vhodné místo ve městě na případné vybudování hřiště s možností požádat o tuto
dotaci;
◘ vzala na vědomí písemný návrh členů
ZM Jaroslava Lenka a Ing. Pavla Císaře na
projednání v zastupitelstvu města nazvaný
„PRONAP s.r.o.“ a uložila MěÚ předložit
návrh členům ZM spolu s podkladovými
materiály k bodu č. 6 „Návrhy opatření ve
společnosti PRONAP, s. r. o.“ navrženého programu jednání 26. zasedání ZM dne
10.03.2014;
◘
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku města
pokračování na str. 3
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malého rozsahu - pořízení travní sekačky se zdvihem koše 190 cm vybavené
sněhovou radlicí pro potřeby OÚM a
uložila MěÚ zpracovat zadání poptávkového řízení, zveřejnit je na webových
stránkách města a vyzvat nejméně tři
dodavatele k předložení jejich nabídky;
◘ souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze státního programu na podporu úspor
energie a využití obnovitelných zdrojů
energie EFEKT pro rok 2014 - dotačního titulu „Opatření ke snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení“ a se zadáním vypracování žádosti o dotaci společnosti DOMOZA projekt, s. r. o. na podle
jí předložené nabídky a v této souvislosti
se zadáním zpracování energetického auditu veřejného osvětlení ve městě Radku
Pechmanovi podle jím předložené nabídky;
schválila záměr občanského sdružení Kvetoucí stromy upravit kvůli umožnění průchodu současné divoce rostoucí stromy a
křoviny na pozemcích města parc. č. 1575
a 1985 v k. ú. Starý Plzenec v lokalitě nad
starým hřbitovem.
6. schůze – 10. března 2014
RM
◘ vzala na vědomí stanovenou výši úplaty za vzdělávání v ZUŠ Starý Plzenec pro
školní rok 2014-2015;

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
26. zasedání – 10. března 2014
ZM
◘ vzalo na vědomí rozbor hospodaření
města k 31.12.2013;
schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014,
kterým dochází v rozpočtu města na
rok 2014 k navýšení celkových příjmů
o 5.161.000 Kč a celkových výdajů o
4.135.590 Kč;
◘ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 1/2014 ze dne 03.03.2014;
vzalo na vědomí znalecký posudek o stanovení hodnoty společnosti PRONAP, s. r.
o., zpracovaný společností APOGEO Esteem, a. s. a plán restrukturalizace a ekonomických opatření zpracovaný společností
PRONAP, s. r. o.,
◘ schválilo uzavření smlouvy o úvěru s
Českou spořitelnou, a. s., jejímž předmětem je poskytnutí úvěru městu k financování splácení dluhů společností PRONAP,
s. r. o. vyplývajících z původní smlouvy o
úvěru z r. 2005 a následně uzavření smlouvy o půjčce ve výši poskytnutého úvěru se
společností PRONAP, s. r. o. s dobou splat-
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◘ souhlasila s pořízením ojetého devítimístného osobního automobilu po potřeby
JSDH Sedlec;
◘ souhlasila s uspořádáním 11. ročníku
závodu horských kol ŠKODA BIKE marathon 17.05.2014 v městských lesích kolem hradu Radyně;
◘ souhlasila s uzavřením smlouvy s Lesy
České republiky, s. p. o souhlasu se vstupem na pozemky města v Sedlci při provádění opravy a pročištění toku Tymákovského potoka;
◘ vzala na vědomí žádost vlastníků pozemků parc. č. 534/22-26 v k. ú. Starý
Plzenec v lokalitě za tělesem dálnice při
hranici s k. ú. Černice o projednání možné
instalace závory na pozemcích města parc.
č. 529/19 a 1443/13 kvůli zamezení volného přístupu a odkládání odpadů na jejich
pozemcích a souhlasila s instalací závory
vybudované na náklady žadatelů za předpokladu souhlasu vlastníků dalších dotčených pozemků, ke kterým by byl instalací
závory přístup rovněž omezen;
◘ schválila účetní uzávěrku příspěvkové
organizace ZŠ Starý Plzenec k 31.12.2013
a rozdělení jejího hospodářského výsledku
ve výši 121.455,10 Kč převedením 50% do
rezervního fondu a 50% do fondu odměn;
schválila účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sedlec k 31.12.2013 a
rozdělení jejího hospodářského výsledku
ve výši 52. 853,51 Kč převedením 40% do

rezervního fondu a 60% do fondu odměn;
schválila účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZUŠ Starý Plzenec k 31.12.2013
a rozdělení jejího hospodářského výsledku
ve výši 25. 825,33 Kč převedením 50% do
rezervního fondu a 50% do fondu odměn;
schválila účetní uzávěrku příspěvkové organizace Bytové hospodářství Starý Plzenec k 31.12.2013;
◘ schválila uzavření příkazní smlouvy se
společností Allowance, s. r. o. ke zpracování koncesního projektu Nastavení provozu
vodohospodářské infrastruktury ve městě
Starý Plzenec dle podmínek OPŽP;
◘ souhlasila s vyhlášením poptávkového
řízení na veřejnou zakázku města malého
rozsahu Přístavba Mateřské školy Vrchlického 853, Starý Plzenec a uložila MěÚ
zpracovat zadání poptávkového řízení,
zveřejnit na webových stránkách města a
vyzvat nejméně tři dodavatele k předložení
nabídky;
◘ souhlasila s vyhlášením poptávkového
řízení na veřejnou zakázku města malého
rozsahu Starý Plzenec – ulice Javorová a
Akátová, dopravní infrastruktura pro rodinné domy a uložila zpracovat zadání poptávkového řízení, zveřejnit na webových
stránkách města a vyzvat nejméně tři dodavatele k předložení nabídky;
◘ jmenovala Evu Míchalovou předsedkyní kulturní, školské a sportovní komise.

nosti do roku 2021;
◘ souhlasilo s navýšením kontokorentního úvěru společnosti PRONAP, s. r. o. ze
stávající částky 1,5 mil. Kč na částku 3 mil.
Kč podle předloženého investičního záměru a nabídky ČSOB a s pořízením investic
společností PRONAP, s. r. o., tj. CNC obráběcího centra, kompresoru a nové kanalizační přípojky v areálu společnosti podle
předloženého investičního záměru v maximální výši 4 mil. Kč;
◘
souhlasilo s možným prodejem až
100% podílu města ve společnosti PRONAP, s. r. o. v případě výskytu vážného
zájemce o jeho koupi s tím, že si vyhrazuje
rozhodnutí o výši kupní ceny;
◘ souhlasilo se zadáním zpracování koncesního projektu pro účely volby optimální
varianty nastavení provozu vodohospodářské infrastruktury města Starý Plzenec společnosti Allowance, s. r. o.;
◘ zvolilo občana města Václava Háka
přísedícím Okresního soudu Plzeň-jih na
další čtyřleté období;
◘ souhlasilo s prodejem pozemku parc. č.
1345/27 v k. ú. Starý Plzenec Haně Scheenové za cenu 200 Kč za m2;
◘ souhlasilo s koupí pozemku parc. č.
237/73 v k. ú. Starý Plzenec od společnosti
Skanska, a. s. za cenu 95 Kč za m2;

◘ souhlasilo s koupí pozemku parc. č.
237/3 v k. ú. Starý Plzenec, vedeného v katastru nemovitostí na LV č. 1096, za cenu
150 Kč za m2;
◘ souhlasilo se směnou nově oddělených
pozemků města parc. č. 123/14 a 123/15
za nově oddělené pozemky Ing. Tetzeliho
parc. č. 123/8, 123/11, 123/12, 123/13 a
123/17 v k. ú. Starý Plzenec s tím, že za
rozdíl ve výměře směnovaných pozemků
uhradí Ing. Tetzeli městu 91.500 Kč;
◘ zrušilo své usnesení č. 10.03/2012 ze
dne 25.01.2012 v odstavci a) a souhlasilo s
rovnocennou směnou nově odděleného pozemku města parc. č. 341/240 za pozemky
Ing. Tittelbachové parc. č. 331/60, 331/76,
331/80 a 341/234 v k. ú. Starý Plzenec a
s bezúplatným nabytím věcného břemene
- služebnosti inženýrské sítě k části směňovaného pozemku parc. č. 341/240 vymezené geometrickým plánem;
◘ souhlasilo se směnou pozemků města
parc. č. st. 35/1 a st. 35/2 včetně jejich součástí a příslušenství, tj. zejména bytových
domů čp. 23 a čp. 495, za pozemek parc. č.
2160/1 ve vlastnictví Milana Linharta, vše
v k. ú. Starý Plzenec;
◘ stanovilo, v souladu s novelizovaným
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., nové výše
pokračování na str. 4
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sobota, Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí. Ano, řeč je o Velikonocích, které patří mezi nejvýznamnější křesťanský svátek. V dnešní
době je vnímáme v podstatě dvojím
způsobem, a pokaždé jde o „zmrtvýchvstání“ – jednak jako oslavu
vzkříšení Ježíše Krista a jednak jako
vzkříšení přírody k novému životu.
Odpradávna jsou symbolem přicházejícího jara kvetoucí větvičky jívy - kočičky. S Velikonocemi jsou spojeny i
tradiční lidové zvyklosti. Pečeme velikonoční beránky nebo zajíčky, barvíme vajíčka. Na Velikonoční pondělí
chlapci šlehají dívky ručně vyrobenou
pomlázkou z vrbového proutí. Pověst
praví, že dívky mají být na Velikonoce
vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé.
Vážení spoluobčané, přeji Vám
krásné Velikonoce a příspěvek zakončím malou velikonoční koledou:
„Hody, hody, doprovody, zapomeňme
na neshody, ať nám vládne láska, klid,
každý by měl šťastný být, vždyť je
přeci radost žít!“
Bc. Vlasta Doláková, starostka

SPALOVAČI ODPADŮ,
MYSLÍTE SI, ŽE UŠETŘÍTE?
KROMĚ POKUT RISKUJETE
I SVÉ ZDRAVÍ!
V letošní byť mírné zimě se opět objevily stížnosti, že dochází ke spalování
odpadů v obci a k zamořování města nedýchatelným kouřem. Když nemají znečišťovatelé ohled na sousedy a své zdraví,
protože i oni dýchají nebezpečné zplodiny,
může se stát, že jim bude uložena pokuta
ve výši až 50.000 Kč za porušení zákona.
Provozovatel stacionárního zdroje znečišťování, což jsou i kotle v domácnostech, je podle zákona o ochraně ovzduší (
201/2012 Sb.) povinen:
•
Ve stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší (kotlích, kamnech…)
spalovat jen a pouze paliva, která splňují
požadavky na kvalitu paliv a jsou určená
výrobcem daného zařízení.
•
Předkládat příslušnému orgánu
ochrany ovzduší na vyžádání informace o
provozu stacionárního zdroje a jeho emisích.
•
Provozovat spalovací stacionární

pokračování ze str. 3
měsíčních odměn neuvolněným členům ZM
takto:
a) člen rady města: .................... 1.910 Kč,
b) předseda výboru či komise: ... 1.560 Kč,
c) člen výboru či komise: ........... 1.380 Kč,
d) člen zastupitelstva: .................. 660 Kč.
Odměny v těchto nových výších se neuvolněným členům ZM poskytnou od
01.04.2014;
◘ vzalo na vědomí informaci Ing. Sobotové o výběru zpracovatele nového územního
plánu města - společnosti HaskoningDHV

Czech Republic, spol. s r. o.;
◘ vzalo na vědomí informaci starostky
města o průběhu realizace staveb „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV
Starý Plzenec“ a „Rozšíření vodovodní sítě
v Sedlci“;
◘ schválilo název nové ulice „Pod Dálnicí“ na pozemcích parc. č. 529/8, 529/14,
529/15, 541/30, 541/43, 541/44, 541/45,
541/46, 541/47, 541/48, 541/49, 541/50,
551/12, 551/20, 551/24, 551/109, 551/118 a
551/120 v k. ú. Starý Plzenec.

MĚSTO STARÝ PLZENEC,
Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
odbor finanční a majetkoprávní
zveřejňuje

VÝZVU
k podání žádostí vlastníků bytů a obytných domů na území města
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení na pořízení kanalizační přípojky
v katastrálním území Starý Plzenec a Sedlec u Starého Plzence
Výzva k podání žádostí o poskytnutí výše uvedeného úvěru je zveřejněna v souladu
s ustanovením článku 3 odst. 3 Statutu Fondu rozvoje bydlení (zveřejněného na webových stránkách města http://www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/
statut-fondu-rozvoje-bydleni-1938.html?kshowback=4_5).
Součástí tohoto oznámení jsou tiskopisy:
Žádost o poskytnutí úvěru a Potvrzení o výši příjmu
(zveřejněné na webových stránkách města http://www.staryplzenec.cz/obcan/aktuality/).
Konečný termín pro přijetí žádostí stanovila rada města na den: 31.12.2014
Bližší informace podá odbor finanční a majetkoprávní – Iveta Fajtová, budova
městského úřadu, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec (kancelář č. 2, I. patro),
Tel.: 377 183 645, E-mail: fajtova@staryplzenec.cz.
zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, v souladu s
minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší (jsou
dány limity na exhalace podle druhu paliva a výkonu kotle) Od roku 2022 musí mít
všichni kotle s lepším spalováním a nižším
uvolňováním škodlivin – v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.
•
Provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla
proškolena výrobcem spalovacího zdroje a
má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického
stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 o 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu
s pokyny výrobce a zákonem o ochraně
ovzduší. První kontrola musí být provede-

na nejpozději do 31. 12. 2016.
Pokud je podezření, že někdo pálí v
kotli odpady, je možno dát podnět hasičům, protože spalování odpadů znamená
zvýšené požární nebezpečí. Jednou ročně
by měla být u každého kotle provedena
kontrola spalinové cesty kominíkem, ten
vydá patřičné potvrzení, které pak může
být kontrolováno.
Upozorňujeme, že pokuty za porušení
zákona o ochraně ovzduší ukládá obec s
rozšířenou působností. Na základě stížností si může od znečišťovatele vyžádat veškeré doklady ke kotli, použitému palivu a
kontrole spalinových cest.
Helena Šašková
odbor ŽP MěÚ Starý Plzenec

Ilustrační foto
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Kultura
ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ
DUBEN 2014
K-Centrum
a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po 09:00-12.00 13:00-17:00 h
St 09:00-12:00 13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00 13:00-14:30 h
Pá 09:00-12:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po 9:00-12:00 13:00-17:00 h
St 9:00-12:00 13:00-18:00 h
Út, Čt 9:00-12:00 13:00-14:00 h
Pá zavřeno
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HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE a 21.04.
od 10:00 h do 18:00 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 2014 (středa)
-vernisáž
V ZEMI
ČOKOLÁDOVÉHO ČERTA
- výtvarné práce žáků
výtvarného oboru ZUŠ
Starý Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Pořadatel: město Starý
Plzenec,
pokračování na str. 8
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Kruh přátel hudby ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň
Vás srdečně zvou

na komickou operu Františka Xavera Brixiho

BYL JEDNOU DOBRÝ KANTOR „ERAT UNUM CANTOR BONUS“
v nastudování studentů zpěvu plzeňské konzervatoře
dne 15. dubna 2014 od 18:00 h v sále Lidového domu ve Starém Plzenci
Studenti svou inscenaci uvedou jako komické shrnutí
školního období a předvedou jak vztahy
mezi dospívajícími studenty,
tak až dětskou bezstarostnost školních dnů.
Zveme diváky všech věkových kategorií.
Určitě se nebudete nudit!
Vstupné: plné 100 Kč,
snížené (děti 6-15 let studenti a ZTP) 50 Kč.
Prodej vstupenek a další informace:
K-Centrum, městská knihovna, Smetanova 932,
Starý Plzenec, tel.: 377 183 662, 377 183 659,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
pokračování ze str. 5
K-Centrum a ZUŠ
Starý Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz,
e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 26. června
2014.
12. dubna 2014 (sobota)
LUCIE REVIVAL
Místo: MUSIC CLUB, St.
Plzenec, Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
15. dubna 2014 (úterý)
BYL JEDNOU DOBRÝ
KANTOR
komická opera F.X. Brixiho
V. koncert 29. sezóny Kruhu
přátel hudby
Účinkují: studenti pěveckého
odd. Konzervatoře Plzeň
Místo: Lidový dům St.Plzenec
Čas: 18:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská
knihovna města Starý Plzenec

Kontakt:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
19. dubna 2014 (sobota)
MICHAL TUČNÝ revival
+ BÁBYDOU
Místo: MUSIC CLUB,
St. Plzenec, Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
Hasičské muzeum v Sedlci
Výstava historických šicích
strojů
Otevřeno pro zájemce po tel.
domluvě v průběhu celého
roku.
Kontakt: František Chrastil,
tel.: 606 608 187

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

Dne 7. dubna 2014 by se dožil 80 let
náš milovaný manžel, otec, dědeček
a pradědeček pan Emanuel Cupl,
jehož srdéčko náhle utichlo 30. května 2007.
Stále vzpomínáme a prosíme všechny,
kteří ho znali, o tichou vzpomínku.
Děkuje manželka Hana Cuplová
a děti s rodinami.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit,
potěšit. Díky za to, čím jsi pro nás byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.
Dne 12. dubna 2014 uplyne rok, co nás navždy
opustila paní Dagmar Egrmaierová.
Za tichou vzpomínku děkují manžel
a dcery s rodinami.
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ZŠ Sedlec

LYŽAŘSKÝ KURZ
ZŠ STARÝ PLZENEC

ZŠ SEDLEC NAVŠTÍVILA
KNIHOVNU I VÝSTAVU

První lednový týden se žáci naší
školy ZŠ Starý Plzenec zúčastnili
týdenního lyžařského kurzu na Šumavě. Při odjezdu z Plzně naši rodiče vůbec nevěřili, že týden strávíme
na sněhu. Pravda, sněhové podmínky nebyly ideální, o to více jsme si
užívali sluníčka.
Ubytovaní jsme byli na hotelu
Belveder. Vynikající bylo, že jsme
každý den nazuli lyže a snowboardy před hotelem a mohli se věnovat
výcviku. Pro některé byly začátky
velmi kruté, ale po 3 dnech všichni
bez problémů sjížděli sjezdovku lyžařského areálu Belveder.
Celý týden hrozně rychle utekl,
poděkování za trpělivost s námi patří pí uč. Holoubkové a p. uč. Trojancovi. Domů jsme se vraceli sice
utahaní, ale plni dojmů a zážitků.
Věříme, že příští zimu budou lepší
sněhové podmínky a my si ,,lyžák“
pojedeme znovu užít.
Tereza Haberová 8.A
a Tereza Havlová 7.

V pátek 21.2. se všichni žáci ZŠ Sedlec vypravili do Starého Plzence na výstavu obrazů
Alice Kopečkové, která je k vidění v místním
informačním centru.
Děti kromě prohlížení obrazů plnily i jednoduché, předem připravené úkoly, které se k této
výstavě vztahovaly.
Poté následovala návštěva místní knihovny.
S provozem a systémem knihovny nás seznámila paní Milena Benediktová. Program byl
zaměřen především na funkci knihovny a na
literaturu vhodnou pro nejmladší čtenáře. Děti
se dozvěděly, jak se do knihovny zapsat, výši
ročního poplatku, způsob vypůjčování a vracení knih a časopisů. Domů si každý odnesl záložku do knížky a omalovánku.

si hrají místní děti.
Zajímavé byly i záběry koření, které se na
ostrově pěstuje – zejména hřebíčku, pepře a
skořice.

DIVADÉLKO LETADLO
PŘISTÁLO U NÁS VE ŠKOLE
Divadélko LETADLO zahrálo dětem ze
sedlecké MŠ i ZŠ novou pohádku VÝPRAVA
ZA LEDNÍM MEDVĚDEM. Tělocvična školy se změnila v severní pól, kde je zima a dají
se tu potkat nejrůznější polární zvířata, jako je
mrož, tuleň, polární zajíc a liška a v neposlední řadě lední medvěd. Děti byly interaktivně
zapojeny do představení – staly se plavčíky a
námořníky na člunu, lovily ryby, zachraňovaly tonoucí, stopovaly zvířata, oblékaly se do
teplého oblečení a mohly i společně zazpívat
několik veselých písniček. Po představení si
mohly pohladit velké plyšové loutky zvířátek.
Hana Malá

BESEDA O ZANZIBARU
Hned po jarních prázdninách čekala naše
žáky ve škole beseda o ostrově Zanzibar,
který najdeme asi 40 km východně od afrického kontinentu ve vodách Indického oceánu.
Děti si mohly prohlédnout fotografie ze školy, do které chodí děti ze Zanzibaru, a porovnat
podmínky života u nás a tam. Na fotografiích
byly zachyceny tamější obchody, domy, obyvatelé, políčka s řasami, vesnice, města, potraviny, dopravní prostředky i hračky, se kterými

KARNEVAL
ŠKOLNÍ DRUŽINY
VE STARÉM PLZENCI
Přelom zimy a jara je už tradičně dobou
maškarních průvodů a plesů. Jeden takový karneval proběhl v pátek odpoledne 14. 3. 2014
i ve školní družině ve Starém Plzenci. Jelikož
bylo na tuto dobu opravdu neobvykle teplé počasí, konal se na školní zahradě.
V maskách přišlo několik desítek dětí z 1.–
3. třídy, čtvrťáci se do akce zapojili pouštěním
hudby. Celé odpoledne se na školním hřišti a v
okolí předváděli rytíři, princezny, selky, Červená Karkulka a další pohádkové bytosti, ale třeba i maska pračky. Děti se zde i dost vytancovaly, dokonce i s paní vychovatelkou – taneční
mistrovou Janou Gregoriadesovou. Všem to v
maskách moc slušelo, což bohatě fotografiemi
zdokumentovala paní vychovatelka Jana Hermanová. Během odpoledne proběhlo i několik
Alice Lišková a Eliška Vavřičková soutěží, vítězové si odnášeli drobné ceny.
na vleku.
Foto: I. Holoubková

Děti a lední medvěd.

Foto: archiv školy

Karnevalové skotačení se v prosluněném
odpoledni skutečně vydařilo a děti odcházely
domů spokojené.
Mgr. Jindřiška Todorovová,
vychovatelka ŠD

Děti a jejich masky.
Foto: Jana Hermanová
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MŠ Starý Plzenec

V době masopustu jsme si s dětmi z MŠ
Sedlec v tělocvičně zahráli na masopustní
průvod masek, bavili jsme se během her,
zatancovali si a dobře se poměli. Zkrátka
jako na masopustu. Abychom si také užili trochu kultury, vyrazili jsme se podívat
do informačního centra na výstavu Alice
Kopečkové, nejzajímavější a nejlákavější
artefakt pro děti byl však model hradu Radyně. Hlavně, že se nám to líbilo.
Text a foto: Petra Koňaříková

DEN SESTERSTVÍ
A TRDLOVÁNÍ
Bez oslavy Dne sesterství by to nebyl
ten pravý 22. únor! Nejprve jsme s dětmi
měli několikahodinový program ve skautské klubovně a přilehlé zahradě. Povídali
jsme si o tomto celosvětovém skautském
svátku, skládalo se origami, hrálo se na
„vzornou a neposlušnou“ školu nebo děti
po týmech soutěžily ve městě a hledaly
co nejvíce SPZ a č.p. obsahujících číslo
2. Ke všemu byl stanovený limit, který
nesměly skupiny přesáhnout. Na závěr
se vyráběly upomínkové kartičky, které
si děti na památku vzájemně podepsaly.
Ještě v ten samý den se všichni oddíloví
vedoucí sešli u Harryho a Abaldy na Trdlování. Abalda dodržela slib, který dala
Kiki ve vánoční Praze, a napekla nám
mísu vynikajících trdelníků. Při návštěvě se již tradičně oprášily staré kroniky,
album s fotkami a nejvtipnější historky o
každém z nás.
Jaroslava Lencová

ZŠ Starý Plzenec
PŘEKVAPIVÉ VÍTĚZSTVÍ
STARŠÍCH ŽÁKYŇ ZŠ STARÝ
PLZENEC V BASKETBALU

Petra Kozáková
a Týna Rákosníková, 9.A

Ve středu 26.2. se na 10. ZŠ v Plzni
uskutečnil okresní přebor v basketbalu
starších žákyň. O prvenství bojovalo 6 vyrovnaných družstev. Zápasy byly namáhavé, hodně se běhalo a velkým překvapením
pro všechny byla hra děvčat ze ZŠ Starý
Plzenec. Postupně jsme dokázaly porazit
všechny soupeřky a vybojovaly celkové 1.
místo.
Na vítězství má největší podíl Karolína
Svobodová, která byla jasnou hvězdou celého turnaje. Samozřejmě jsme se snažily
všechny a gratulace patří všem děvčatům
z 9.A: Nikole Hajsové, Petře Kozákové,
Kristýně Rákosníkové, Martině Mahdalíkové, Žofii Vlachové, Petře Černé, Tereze

Vítězné družstvo starších žákyň.
Foto: archiv

zříceniny Volfštejn, která je významným
nalezištěm augitů. Každý tedy v batohu
nesl motyčku a ihned po příchodu se pustil do hledání. Po necelé hodině jsme byli
do jednoho zmazaní od hlíny, ale tašky i
kapsy byly nálezů plné. Při zpáteční cestě jsme si udělali ohýnek a poobědvali,
následovalo několik bojovek o vlajku a
úprk na vlak.
Jaroslava Lencová

VÝLET NA VLČÍ HORU
Dne 8. března jsme přijali pozvání od
spřáteleného 51. plzeňského oddílu a vydali se s nimi na výlet k Ošelínu. Cílem
byla Vlčí hora nedaleko PP Kosí potok a

Hlinkové a Lucii Kopcové.
Už se těšíme na krajské finále, které se
bude konat 20.3.2014 v Kožlanech.

Vlčí hora - Kápézetka a Téra při hledání
augitů.
Foto: Martin Soukeník

MAŠKARÁK
Pěkné, zábavné, veselé, skotačivé
odpoledne plné zvířecích masek jsme
strávili 15. března v plzeňském sálu na
Skvrňanech, který se proměnil po dobu
naší návštěvy v ZOO. Po celé odpoledne
nám k tanci hrála kapela Bouře. V doprovodném programu děti vyplňovaly
14 různorodých úkolů na průvodní kartičku. Mezi úkoly bylo například spočítat
všechny medvědy, kteří byli schováni po
celé zoo, lovit barevné míčky z bazénku
s vodou, a to jen levou rukou, nebo naházet kroužky na hřbet dikobraza, a získat
tak co nejvíce bodů. Kromě plnění úkolů
čekalo děti ještě několik dalších soutěží –
chytání zvířátek, rozřazování zvířátek do
správných pavilonů, obsedávání židlí a
také možnost zhlédnutí vystoupení středověkých tanečnic a dvou velmi zručných jojařů. Stejně jako na začátku, tak i
nakonec jsme si všichni zatancovali společný zvířecí taneček. Tvůrkyní tanečku
a zároveň hlavní předtančující byla naše
Áda, která jako moderátorka spolu s Vojtou provázela celým příjemným odpolednem. Při vyhlašování nejhezčích masek
se sice neumístil nikdo z nás, ale i tak
jsme se domů vraceli s úsměvem.
Hana Troppová
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Milý táborníku, milá tábornice,

Dne 8 března jsme oslavili Mezinárodní den
žen v našem městě v Lidovém domě na Malé
Straně. Na oslavu nám přišli zazpívat umělci z
pražského Národního divadla. Akce se zúčastnilo mnoho lidí, program se všem líbil. Mrzelo
nás snad jen to, že i přes včasné informování
restaurace v Lidovém domě se na akci nepřipravili a mnoho z nás nebylo vůbec obslouženo.
Krásný den nám tento nezdar však nezkazil.
Text a foto: Eva Vacková
Dne 8 března jsme
oslavili Mezinárodní
den žen v našem městě v Lidovém domě na
Malé Straně. Na oslavu nám přišli
zazpívat umělci z pražského Národního divadla. Akce se zúčastnilo mnoho
lidí, program se všem líbil. Mrzelo nás
snad jen to, že i přes včasné informování restaurace v Lidovém domě se na
akci nepřipravili a mnoho z nás nebylo vůbec obslouženo. Krásný den nám

prázdniny klepou na dveře a s nimi i letní tábor Kolpingovy rodiny Starý Plzenec.
Letos strávíme 7 dní opět v klidném prostředí 10 km jižně od Plzně – pod
Hůrkou ve Starém Plzenci, kde je mnoho zajímavých míst, takže se již můžete
těšit na výlety do tohoto koutu naší vlasti, na Radyni, lovecký zámek Kozel, či
přilehlé lesy, v horkém počasí se zchladíme v místním koupališti a večer nebude
chybět táborák za doprovodu kytar.
Ubytováni budeme ve stanech, kuchyně se šikovnou paní kuchařkou, jídelnou
a sociálním zázemím bude v budově. Starat se o vás bude parta osvědčených
vedoucích.
Nezbývá tedy nic jiného, než se přihlásit a společně s námi se těšit na setkání.
Nástup:
29.6. 2014 v 15 h na Malé Straně před farním úřadem
Ukončení:
5.7. 2014 okolo 15. h tamtéž
Cena:
1.500 Kč
Přihlášku s informacemi si vyzvedněte u Zdeňky Komínkové (tel. viz níže),
nebo ve smíšeném obchůdku naproti lékárně.
Přihlášku pak včetně vyplněného lékařského potvrzení zasílejte do 20.6.2014.
Účastnický poplatek uhradíte v den nástupu vedoucí.
Za organizační tým: Anna Jírovcová, Zdeňka Komínková
Kolpingova rodina, Starý Plzenec, Třebízského nám. 1,
CZ 332 02, tel. 774 276 221, 732 228 019,
e-mail: ateth@seznam.cz

POZVÁNKA NA VÝLET

tento nezdar však nezkazil.
Text a foto: Eva Vacková

Český svaz žen
Zimní příznivé počasí
nalákalo členky ČSŽ, aby
naplánovaly vycházku lesem, že sníh nebude překážkou. A počasí
nezklamalo. Dne 22. února jsme podnikly
výlet z Kamenného Újezda u Rokycan do
Mirošova lesními cestami a zakončily jej v
příjemné restauraci Na Statku. Po týdnech
strávených v očekávání mrazů a sněžení se
účastnice na výlet těšily a také si jej pěkně
užily.
Text a foto Jiřina Kramlová

ČSŽ, místní organizace ve Starém
Plzenci, pořádá dne 5. dubna 2014 krátký výlet po Sigmondově stezce. Odjezd
ze Starého Plzence vlakem v 7.40 hod.
V Plzni přejdeme na zastávku tramvaje č. 4, kterou pojedeme na konečnou Plzeň-Košuka a zde již začíná 7 km
dlouhá Sigmudova stezka s několika zajímavými zastaveními. Zveme všechny, kteří chtějí poznat kousek přírody
na severním okraji Plzně a trochu historie tohoto území.
Za ČSŽ Jiřina Kramlová
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POLE „POD PABIÁNKOU“
Říká se, že pole za bývalým kostelem
sv. Blažeje se jmenují „Pod Pabiánkou“,
protože tam kdysi pobili nějaké lidi.
Vysvětlení:
Tento místní název se vztahuje k historické osobnosti, které tato pole mohla patřit
za husitských válek.“Pabiánkou“ je míněna plzeňská šlechtična Anna Pabiánková.
Ta se koncem 14. století stává majitelkou
Chválenic a patronkou místního
kostela (v té době už její rodina
vlastní tvrz Štěnovice a některé
pozemky u Plzně). Anna Pabiánková se se svou dcerou Kateřinou
stává nadšenou příznivkyní husitů. Když r.
1419 přivedl husitský kněz Václav Koranda starší do Plzně Jana Žižku, bydlel tento vojevůdce právě u ní. (Bydlel patrně v
domě na plzeňském náměstí č. 138 - tento
dům byl později v 19. století nazván Guldenerovský dům - viz obrázek). Koncem
března je Žižka nucen město opustit a táhnout do jižních Čech, aby pomohl tamějším
husitům a později vybudoval nové město, s
ním odchází i Anna Pabiánková. Poté, co

VÍTÁNÍ JARA V DRÁČKU
Jaro jsme přivítali v
Dráčku tradiční akcí Vynášení zimy - Vítání jara.
Ve středu dopoledne jsme
se sešli v herně, kde už na
nás čekala paní Zima celá
v bílém s vlasy ze slámy. Zazpívali jsme
jí na rozloučenou známé písničky a zároveň jsme tak uvítali sluníčko. Pak nás čekal
první úkol – roztřídit obrázky podle období
- buď do jara, nebo do zimy, všichni obstáli na výbornou a mohli dostat razítko
do hrací kartičky. Na stolečku se mezitím
rozvoněla majoránka, skořice, badyán…
vyfouklá vajíčka jsme potřeli lepidlem a
obalili podle fantazie v barevném koření.

TRÁVNÍK, LOUKA,
MECHOVIŠTĚ
V druhé části seriálu o
netradičním pohledu na
zahradničení a krajinu se
zamyslíme nad nezbytnou
součástí zahrady – trávníkem.
Travnatá plocha je pro běžnou zahradu podobně zásadní jako třeba strom, z
hlediska funkčního i estetického. Mnozí
z nás ho ale vidí jako problematickou
partii, s níž nikdy nejsme spokojeni, a
která nás stojí mnoho času a peněz. Důvody nespokojenosti s trávníkem mohou

se v Plzni dostali k moci nepřátelé husitů,
uchýlila se její rodina na štěnovickou tvrz.
Ta byla po pětiměsíčním obléhání Plzeňany
26. října 1421 dobyta a 60 lidí včetně žen a
dětí povražděno. Jen někteří Pabiánkové se
zachránili – a těm pak Zikmund zkonfiskoval statky. Tento panovník naopak věnoval
plzeňským měšťanům za věrnost Štěnovice.

Je zajímavé, že Pabiánkové po čase získali tvrz od plzeňských měšťanů zpět a že se
s nimi smířili. Roku 1440 Pabiánkové ale
Štěnovice prodali a od té doby o nich nemáme zpráv.
Anna Velichová

Než nám uschla, stačili jsme venku splnit
další úkoly.
Naštěstí se vypršelo ráno, a i když se
sluníčko často schovávalo, vydali jsme se
na cestu k řece. Znovu jsme paní Zimě zazpívali, než jsme ji poslali po proudu na rok
pryč. Na louce pak děti plnily úkoly, jako
např. slalom mezi kužely, hod na plechovky, hod kroužkem, chůze s míčkem na talíři…a razítek na soutěžních kartičkách přibývalo. Na závěr si každý soutěžící mohl
ustřihnout vybraného motýlka pověšeného
na šňůře – skrýval sladké překvapení. Pomalu jsme se rozcházeli, někteří na oběd,
někteří se ještě vrátili do Dráčka, aby si své
ozdobené vajíčko rovnou odnesli domů.
V dubnu nás čeká na klubových dopoledních další stálá akce Semínko – zahra-

Loučení s paní Zimou.
Foto: Světlana Jiránková
jeme si na malé zahradníky, a to v týdnu
14.04. - 18. 04. Srdečně všechny zveme a
přejeme příjemné jarní dny.
Za tým Rodinného centra Dráček
Světlana Jiránková

být velmi rozličné: roste moc rychle a je
potřeba ho pořád sekat, když neprší, neroste vůbec a je žlutý (sousedův je navíc
vždycky zelenější), roste v něm mech,
pampelišky, ale málo trávy, ve stínu nechce růst vůbec. Ať TV pořady doporučují, jaká chtějí nová hnojiva, stimulátory, selektivní herbicidy, vertikutátory,
mechožrouty a sekačky, nikdy to nestačí.
Jenže v živé zahradě se na trávník díváme jinak: necháme ho růst, jak se mu líbí
– tedy ne úplně – navzájem se ale trochu
přizpůsobíme a nevysilujeme se nekonečným bojem. Přesto je minimálně jeden stěžejní bod, který nelze brát na lehkou váhu, a to založení. Plocha nesmí být

utužená, vegetační vrstva úrodné zeminy
musí být alespoň přiměřeně odlehčená
a přiměřeně zhutněná, travní směs musí
být vhodně vybraná a od kvalitního dodavatele, sít musíme ve vhodnou dobu, v
době vzcházení je nutná zálivka atd.
Jak se trávník zapojuje a houstne, ukazují se slabá místa a zde přichází ke slovu
náš líný zahradník ze živé zahrady, který
se s trávníkem nechce příliš „patlat“. Na
zastíněných a kyselejších místech se objeví mech – tak ho tam nechá. Vždyť je
celoročně zelený a drží vodu. Snad jen
tam, kde chce sedět nebo polehávat, se
odhodlá k činu – zkypří, zvápní, doseje.
pokračování na str. 11
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Dalším trablem jsou stinná místa bez mechu, ale také bez trávy. Tam vysadí jarní cibuloviny nebo stínomilné trvalky a
keře. Jarní cibuloviny vysazené do trávníku také krásně posunou termín první
seče o nějaký ten měsíc, protože je třeba
jejich listy nechat přirozeně zatáhnout. S
tím sekáním to vůbec není tak žhavé, jak
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se v zahrádkářských TV magazínech zdá:
pravá pestrost trávníku vynikne, když některé partie sekáme/kosíme jen dvakrát
ročně, jiné jednou za dva měsíce. Sekačkou jen „vyjedeme“ cestičky a při procházkách se kocháme různorodostí trav
a lučních bylin. Louka je vůbec skvělá
varianta k trávníku. Je mnohem bohatší
na druhy rostlin i živočichů, vyžaduje

minimální péči a její estetický účinek je
neopakovatelný.
Přejeme lenivé jaro a příjemné poležení na pestře zapleveleném trávníku
Kateřina Karasová,
o.s. Kvetoucí stromy
Článek v celém znění najdete na
stromyproplzenec.blogspot.cz

PLES MĚSTA
A ZŠ STARÝ PLZENEC
V sobotu 15. března 2014 se konal v
Lidovém domě ve Starém Plzenci tradiční Ples města a základní školy. Slavnostní
večer zahájila starostka města Vlasta Doláková spolu s místostarostou Václavem
Vajshajtlem. V průběhu večera předvedly
orientální tance se šátky žákyně Základní
školy Starý Plzenec pod vedením Kateřiny Vlachové Khaurové. Taneční škola Filip Gregoriades vystoupila se skvělým tanečním programem ve stylu James Bond.
Překvapením před půlnocí byla barmanská
show v podání studentů Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň.
Všech 333 cen bylo v soutěži o ceny
rozdáno a dalších čtrnáct výherců získalo
v losování o ceny některou z hlavních hodnotných cen. Z oblíbené dámské taneční
volenky si tanečnice odnášely domů krásné
květiny. K tanci a poslechu hrála po celý
večer hudební kapela Eges. Do posledního
místa návštěvníky zaplněný Lidový dům
byl důkazem oblíbenosti této kulturně společenské akce.
Za rok se těšíme opět na „plesanou“.
Město Starý Plzenec děkuje těmto
hlavním partnerům plesu: VCES a.s.,
STREICHER, spol.s.r.o., Plzeň, ČERMÁK a HRACHOVEC a.s., BOHEMIA
SEKT, s.r.o., STAKS Group s.r.o. a SAZOM spol.s.r.o.
Děkujeme též všem dalším společnostem a jedincům, kteří přispěli do soutěže
o ceny:
MrakNet s.r.o., TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., Sutnar&Rappl s.r.o., Elektro
Jozef Medenci, KS – Europe, s.r.o., Pivovar Radouš Vladimír Ilgner, Sutnar&Rappl
s.r.o., Bowling club Radyně, s.r.o., Strabag
a s., Autoservis Nedvěd, s.r.o., Prodejna
pekařství MP Martin Reisinger, Sportpenzion Pohoda Letkov, Masáže Jaroslava
Patočková, Kanalizace a vodovody Starý
Plzenec, a.s., Penzion Pod Radyní, Vo-

Ples slavnostně zahájila starostka města Vlasta Doláková spolu s místostarostou Václavem Vajshajtlem.
Foto: Milena Benediktová
dárna Plzeň, a.s., Restaurace Český dvůr,
Restaurace Na Jízdárně, Staroplzenecká
restaurace Bohemia Sekt, Lékárna Starý
Plzenec, Kosmetický salon Iveta Nedvědová, Ing. Michal Uhlíř, Pneuservis Petr
Šec, Výroba keramiky Marcela Beyerová,
Vazárna květin Dan Melichar, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., TAXI Plzeň-jih Libor Galatík, Holz Schiller s.r.o.,
Kadeřnictví Auriga Michaela Šalomová,

Vystoupení Taneční školy Filip Gregoriades.

MAWI 3000, spol. s r.o., Prima pečivo s.r.o.
Plzeň, Music club Starý Plzenec, Pedikúra,
neht. modeláž Alena Šulová, SERW, spol.s.r.o, o.p. s. Pomocné tlapky, Textil Mauri
Drahomíra Houdková, Prima pečivo s.r.o.
Plzeň, Vodohospodářské stavby, s.r.o., Pronap s.r.o., Jafra cosmetics
Eva Vlachová

Foto: Eva Vlachová
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MEZI HŮRKOU A RADYNÍ
JSME DOMA
Když zemřel významný český architekt
Václav Kaplický, uvědomila jsem si, jak je
západní individualismus nebezpečný. Na
ulici v centru Prahy panu Kaplickému selhalo srdce a lidé tomu nevěnovali pozornost. Možná se jednalo o pár minut, ale ty
rozhodly.
Východní národy se prý lépe vypořádávají s osobními tragédiemi, přírodními katastrofami a prostě s nepřízní osudu. Čím
to je? Vysvětlení je prosté. Mají se o koho
opřít, s kým se rozdělit o své starosti. Pří-

VE ŽLUŤÁKU PROBĚHL
BOWLINGOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC
Tentokrát s manželkami se sešli hráči
fotbalové gardy SK Starý Plzenec na turnaji v bowlingu. V pátek 21.2.2014 si to
rozdalo 9 dvojic na dvě kola o přeborníka
„Staré gardy“. Nejlepší dvojicí byli Jírovi (Hana a Míra) s pěkným výkonem 524

znivější stav a lepší perspektivu „přežití“
tvoří podle názoru odborníků velmi široké
rodiny a také to, že každý má svého pekaře, holiče a zná svého souseda. Prostě vědí,
kde koho „tlačí bota“ a naopak, v čem se
na toho konkrétního bližního mohou obrátit pro podporu. Není to krásné?!
Zkusme si více vážit toho, že máme na
náměstí své květinářství, svoji lékárnu,
naše děti školu, paní prodavačka za pultem
prodejny potravin nás zná a z dálky se na
nás usmívá. Máme svůj vlastní časopis, ve
kterém otisknou náš názor, paní starostku,
která se tady narodila, lékaře, který léčil naši matku a téměř určitě i babičku a
možná předá ordinaci svému synovi. To je

prostě něco, na čem se dá v tomhle odlidštěném světě stavět. Když nás na ulici pozdraví dítě, není to jen projev elementární
slušnosti. Prostě si nás všimlo a uvědomilo
si, že tady není samo. Pěstujme vztah k lidem i prostoru, nemusíme čekat na oficiální akci „Evropský den sousedství“. Když
dáme, tak prostě dostaneme. Je to tak jednoduché!
Nedopusťme, aby se nám vylidnilo náměstí, kde se můžeme potkat na našem
Živém staroplzeneckém betlémě a cítit, že
jsme tady doma.
čtenářka Jana Nováková

bodů. Druhé místo obsadila dvojice Milan
Jíra a Ivana Jírová s 437 body a třetí byl Pavel Rejšek s manželkou Olinou s 425 body.
Další pořadí byla následující: 4. Bardounovi, 5. Skalovi, 6. Liškovi, 7. Kodalíkovi, 8.
Toušovi a 9. Khaurovi. Většina účastníků
turnaje byla na závěrečném vyhlašování
výsledků odměněna „tekutými“ cenami.

FOTBALOVÁ GARDA (účastník okresní soutěže na
Plzni jihu) 9.3.2014. V tomto
ZAČALA ROK 2014
zápase jsme byli opět lepší než
ÚSPĚŠNĚ

soupeř. Střelecky se zaskvěl
První dva zápasy v roce Jarda Voráček, který vsítil 5
2014 má za sebou fotbalová branek a dalších 5 ještě mohl
garda SK Starý Plzenec. Oba dát. Šestou do sítě soupeře přizápasy jsme sehráli na umělé dal Tomáš Valta. Konečný výtrávě ve Zruči a oba jsme vy- sledek zněl 6 : 3. Bez „vlastenhráli. K prvnímu zápasu jsme ce“ to opět nešlo, Míru Šolara
si 23.2.2014 pozvali tým gardy v naší brance překonal Spáčil.
ze Zdemyslic. Zápas jsme měli Další zápasy máme naplánovapo většinu času pod kontrolou, né již na jaro, tak abychom si
ale naše chvilkové výpadky užili pěkného přírodního trávuměl soupeř vždy potrestat. O níku. První takový by měl protom svědčí i průběh zápasu v běhnout 18.4.2014 od 18.00 h v
číslech: prohrávali jsme 0 : 2, Horažďovicích.
Petr Liška
vedli 3 : 2, poté to bylo 3 : 3
a 6 : 3, aby nakonec
zápas skončil 6 : 5.
Střelci našeho týmu
byli: Skala, Schejbal,
Valta, Spáčil, Rejšek
a jednu branku si dal
soupeř vlastní. Ani
my jsme se nestyděli
a „vlastňáka“ zaznamenal krásnou hlavičkou Pepa Touš. Ve
druhém zápase jsme Mužstvo staré gardy před zápasem s Chluhráli s muži Chlumu mem 9.3.2014. Foto: archiv

Petr Liška

Vítězná dvojice v akci.

Foto: Petr Liška

Radyňské listy - duben 2014
TENISOVÉ JARO SE BLÍŽÍ
Jaro se pomalu blíží, a proto připomínáme, že kurty TJ Spartak Sedlec mohou
i v tomto roce využít všichni tenisový
nadšenci. Pronájem kurtů je možný ve 3
finančních hladinách. Základní jednorázová platba za 1 hodinu na kurtu je 80
Kč. Zvýhodněné předplatné na 10 hodin
je za 70 Kč za kurt na hodinu a předplatné na 30 hodin má sazbu 60 Kč za kurt na
hodinu. Na všechny tyto sazby platí 50%
sleva, a to v hodinách mezi 6:00–15:00
h. Pronájem kurtů si můžete domluvit na
telefonu 602 218 201 nebo 723 302 264.
Předplatitelé získají navíc i možnost on-line rezervace na webu tenisového oddílu. Předpokládáme, že začátek tenisové
sezóny bude koncem dubna 2014, samozřejmě s ohledem na počasí.
Petr Liška

Na tenisové kurty zve předseda tenisového oddílu Jiří Novák. Foto: Petr Liška

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových
plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný,
černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří slepiček: 15-20 týdnů;
cena: 149-185 Kč/ks – dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř
dospělé slepičky
pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
v neděli 13. dubna 2014 v 15:35 h
Starý Plzenec – naproti čerp. stanici
Pap Oil
Při prodeji slepiček
- výkup králičích kožek
cena 20-30 Kč/ks
Případné bližší informace
PO – Pá 9 – 16 h na tel.:
601 576 270,606 550 204,728 605 840
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BOWLING CLUB RADYNĚ
Nerudova 933, Starý Plzenec
Přijďte se pobavit a zasportovat si v příjemném nekuřáckém prostředí.
Nabízíme:
3 bowlingové dráhy
2 ricochetové kurty (obdoba squashe)
solárium
kulečník, fotbálek, šipky

AKCE
od úterý do čtvrtka SLEVA 50% na bowling
Dále nabízíme pořádání rodinných oslav, firemních porad, školních srazů, turnajů a dalších akcí.
Provozní doba:
úterý – čtvrtek 17–21:00
pátek – sobota 17–22:00
Pro větší skupiny lidí je možno otevřít i mimo provozní dobu.
Objednávky: 777 800 388 (i SMS), bowlingplzenec@volny.cz
www.bowlingplzenec.cz
DROBNÁ INZERCE
• Prodám pozemek o výměře 1.840
m2, lokalita Sedlec. Tel.: 721 855 723.
• Prodám staveb. pozemek 1.217 m2 v
Sedlci – jižní str., klid. místo pro bydlení, sítě v dosahu 5 m. cena 1.400 Kč za
m2. Tel.: 702 662 160. RK nevolat.

• Prodám bílou skříňku do koupelny
(60x60x34)cm, pěkná. Cena 200 Kč.
Tel.: 607 103 768.
• Prodám hračky (bagr, auto Tatru, traktor
s vozíkem, kuchyňku aj). Levně.
Tel.: 774 159 373.
• Daruji rotoped. Tel.: 724 140 119.

• Prodám křovinořez a drtič větví,
málo používaný, levně. Sedlec 238.
Tel.: 721 327 478.

• Nabízím doučování AJ žáků základních škol. Tel.: 721 043 839.
E-mail: LovelyAny@seznam.cz,

• Prodám starší zach. šatní skříň
(250x200x60)cm se skládacími posuvnými dveřmi. Cena 4.500 Kč.
Tel.: 723 359 227.

• Restaurace Český dvůr ve Starém
Plzenci přijme brigádníky – kuchaře.
Informace na tel.: 724 190 916.

NOV
NO
VĚ
Ě
OVOCE A ZELENINA
Starý Plzenec, Smetanova 68
N Í Z KÉ
KÉ CENY
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NĚMČINA
• Výuka, doučování, konverzace,
příprava na zkoušky a maturitu,
individuální přístup
• Překlady, tlumočení ČJ-NJ i NJ-ČJ
• Praxe: dlouhodobý pobyt v SRN,
základní i všeobecné státní zkoušky,
zkouška VHS
Přijedu i k Vám domů nebo do firmy.
Tel.: 723 110 755
E-mail: dianachov@seznam.cz
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