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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
užili jsme si trochu babího léta, ale teplé počasí
již máme asi nenávratně
pryč. Měsíc říjen bude
pravděpodobně významným milníkem v historii
našeho města. Dne 7. a 8.
října se konají v našem
městě troje volby - volby do Senátu Parlamentu České republiky
(dvoukolově - 1. kolo 7. a 8. října, 2. kolo 14.
a 15. října 2016). Každé dva roky se volí třetina senátorů (tedy 27). Tímto způsobem volby
je zajištěna trvalá kontinuita a činnost Senátu. Budeme volit senátora pro senátní obvod
č. 7, tj. Plzeň-město, kam spadá i Starý Plzenec. Takže volíme senátora pro naše město.
Hlasovací lístky (žluté barvy) s jednotlivými
kandidáty pro 1. kolo budou voličům doručeny do poštovních schránek nejpozději tři
dny před konáním voleb. Hlasovací lístky pro
2. kolo budou k dispozici v hlasovacích místnostech. Do volební urny můžete vhodit jen
jeden hlasovací lístek s konkrétním kandidátem. Na hlasovacím lístku nic nekroužkujete.
Souběžně se senátními volbami budou probíhat volby do zastupitelstva Plzeňského
kraje. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (šedé barvy) jsou vytištěny pro
každou politickou stranu, politické hnutí
nebo koalici samostatně a budou rovněž distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. Do volební urny můžete vhodit
jen jeden hlasovací lístek s konkrétní politickou stranou (hnutím, koalicí) a na tomto hlasovacím lístku můžete zakroužkovat nejvýše
4 kandidáty, kterým tím dáváte přednost.
Dále bude souběžně s těmito volbami probíhat i místní referendum ohledně obchodního zařízení v lokalitě Radyňská, Nádražní,
Nerudova, Jiráskova. Hlasovací lístky pro
místní referendum obdrží voliči ve volební
místnosti. Na hlasovacím lístku zakřížkujete buď ANO nebo NE. V každém volebním
okrsku je zvlášť volební místnost pro senátní
a krajské volby a zvlášť místnost pro místní
referendum. Všechny volební místnosti jsou
v přízemí. Volby již dávno nejsou povinností, ale právem každého voliče. Využijte svého
práva a PŘIJĎTE PROSÍM K VOLBÁM.
Již v minulém čísle Radyňských listů jsem

Vás informovala o přípravě architektonické
soutěže na přístavbu Základní školy včetně
sportovní haly ve Starém Plzenci. V návaznosti na zpracovaný Program rozvoje města připravujeme vyhlášení architektonické
soutěže i na revitalizaci centra. Uvědomujeme si, že k takto cennému prostoru je nutné
přistupovat velmi pečlivě, je třeba hledat optimální a komplexní řešení, které střed města
zatraktivní, přiláká obyvatele i turisty. Rada
města preferuje transparentní způsob hledání
nejvhodnějšího řešení revitalizace. Takovouto cestou je vypsání otevřené architektonické
soutěže. Ta přináší kvalitní architektonické
řešení, ale nezapomíná také na celkové investiční a provozní náklady. Proto rada města
jmenovala pracovní skupinu, jejímž úkolem je
spolupracovat na přípravách architektonické
soutěže. Občané našeho města, spolky i školy budou mít možnost se rovněž zapojit. Vaše
představy o budoucnosti centra města, o tom
co v něm nyní chybí a nemělo by a jaké aktivity byste zde uvítali, budou využity pro přípravu podkladů k této soutěži. O dalším postupu

ZDARMA

budete informováni v dalších číslech Radyňských listů, na webových stránkách a facebooku města.
Jak jistě všichni víte, naše město v předchozím období vybudovalo novou kanalizaci na
Malé Straně a ve zbývajících částech Sedlce,
včetně rozšíření čistírny odpadních vod. Tato
rozsáhlá investice byla financována převážně
z evropské dotace. Město je proto vázáno dodržováním podmínek EU. Jednou z podmínek je
i výběr provozovatele v koncesním řízení. Vybrána byla Vodárna Plzeň, a.s., která doložila
nejvýhodnější nabídku ve všech hodnotících
kriteriích (dalšími uchazeči byli společnosti
ČEVAK a Středočeské vodárny). Součástí koncesní smlouvy je stanovení výše nájemného,
které bude platit Vodárna našemu městu za to,
že provozuje vodohospodářský majetek města
a vybírá vodné a stočné od občanů. Vzhledem
k tomu, že vodohospodářský majetek města byl
dlouhodobě podfinancován (město dostávalo
od Vodárny nájemné ve výši 700 tis. Kč ročně, nyní bude platit Vodárna městu nájemné
Pokračování na str. 2

Snímkem se vracíme k vernisáži výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ Starý Plzenec s názvem Kapitoly z dějin umění, která se uskutečnila ve Staroplzenecké galerii dne 14. září 2016.
Výstavu je možné zhlédnout do 16.11.2016.
Text a foto: Eva Vlachová
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Pokračování ze str. 1
ve výši 4,8 mil. Kč ročně), má toto zvýšené
nájemné, které je nastaveno dle podmínek
EU, dopad do ceny vodného a stočného, které platí občané Vodárně. Proto od 1.10.2016
dochází k navýšení ceny vodného a stočného.
Na období 10-12/2016 je stanovena pro vodné částka 47,36 Kč/m3 bez DPH, pro stočné
částka 40,71 Kč/m3 bez DPH;
Jsme si plně vědomi toho, že toto zvýšení je dalším zásahem do peněženek občanů.
Právě s ohledem na dodržování podmínek
EU, má ale město omezené možnosti tuto
cenu ovlivňovat. V této souvislosti bude rada
města navrhovat, tak jak jsme již v minulosti
deklarovali, snížení poplatků za odpady na
rok 2017. Nyní již máme k dispozici údaje
o nákladech na provoz nového sběrného dvora. Z vyhodnoceného období únor - červenec
2016 vyplývá, že náklady na sběrný dvůr činily 663.233,- Kč. Ve stejném období roku 2015
činily náklady 1.182.976,- Kč. Z porovnání
nákladů je patrná výrazná úspora dosahující
až 50 %. Této úspory je dosaženo díky důsledné kontrole a také tím, že si sběrný dvůr
provozuje samo město (dříve provozovala
společnost AVE). Naše město je také dlouhodobě zapojeno do systému třídění odpadů
se společností EKO-KOM a patří k nejlépe
třídícím obcím v Plzeňském kraji. O snížení
nákladů na odpady pro občany budeme jednat na listopadovém zastupitelstvu. Věřím, že
návrh zastupitelé schválí. Na doplnění ještě
uvádím, že stavební náklady na vybudování
nového sběrného dvora byly 4.544 tis. Kč,
z toho dotace Státního fondu životního prostředí 4.412 tis. Kč, ostatní náklady zaplatilo
město z vlastního rozpočtu.
Závěrem bych Vám chtěla popřát ještě
mnoho příjemných podzimních dnů.
Vlasta Doláková, starostka
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OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV
KRAJŮ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Starostka města Starý Plzenec podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých
dalších zákonů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 8. října 2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
ve volebním okrsku č. 1 - „Městečko“
je volební místnost v budově MěÚ ve Smetanově ulici čp. 932
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Akátová
Ke Studánce
Průběžná
Baslova
Kozinova
Rašínova
Bezručova
Krátká
Smetanova
Brožíkova
Lipová
Sv. Čecha
Do Vrchu
Luční
Štěnovická
Haškanova
Mánesova
Švestková
Husova
Masarykovo nám
Topolová
Jabloňová
Nádražní
Vrchlického
Javorová
Na Klínu
Zadní
Jiráskova
Nerudova
Žižkova
K Lesu
Palackého
ve volebním okrsku č. 2 - „Vilová Čtvrť - levá část“
je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
B. Němcové
Karoliny Světlé
Tomáškova
Dobrovského
Kollárova
U Přírodního divadla
Dr. Beneše
Mikoláše Alše (část)
U Šimiců
El. Krásnohorské
Na Smetaníku
Výrovna
Gorkého
Náprstkova
28. října
Hálkova
Nepomucká ul.
Havlenova
Sládkova
ve volebním okrsku č. 3 - „Vilová Čtvrť - pravá část“
je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Andrejšky
Jedlová
Na Hřišti
Čachna
Jetelová
Ostrá Hůrka
Čelakovského
Jungmannova
Pionýrů
Dvořákova
K Lomu
Radyňská
Erbenova
Kpt. Jaroše
Riegrova
Fričova
Ke Hřišti
Samota
Habrmanova
Máchova
Sladkovského
Heydukova
Májová
Smrková
Modřínová
Sportovní
ve volebním okrsku č. 4 - „Malá Strana“
je volební místnost v budově SOU obchodu a řemesel v Raisově ulici čp. 96
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Havlíčkova
K Vykopávkám
Sudova
Herejkova
Malostranské nám.
Třebízského nám.
Hollmanova
Podhradní
U Mlýna
Hrad. Plzeňského
Pod Hůrkou
V. Kratochvíla
Komenského
Raisova
a ve volebním okrsku č. 5 - „Sedlec“
je volební místnost v budově Základní školy (vchod do tělocvičny) v Sedlci čp.81
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Ke Skalce
Pastýřská
Stará cihelna
M. Alše (část)
Podskalí
U Sedlce
Na Hůrce
Pod Tratí
+ Sedlec
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
vydá městský úřad na jeho žádost voličský průkaz. O vydání voličského průkazu může
volič požádat osobně u městského úřadu (v knihovně nebo v 1. patře téže budovy dveře
č. 6) do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo písemně s úředně ověřeným podpisem
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb.
Bc. Vlasta Doláková, starostka města

Radyňské listy - říjen 2016

Strana 3

ZE ŽIVOTA MĚSTA
REFERENDUM PŘINÁŠÍ
MOŽNOST SVOBODNÉHO
ROZHODNUTÍ
Proč některým zastupitelům města nezáleží na názoru občanů Starého Plzence? Proč
jim nejde hlavně o zachování centra města
a bezpečnost dětí? Proč v nich slovo referendum vyvolává takové negativní emoce?
Vždyť referendum je nejlepším měřítkem
toho, co občané opravdu chtějí. V referendu nezáleží na politické příslušnosti, jedná
se o rozhodnutí občanů, takže každý může
mít svůj názor na věc a nikdo mu jej nemůže
vzít.
Pokud se týká výstavby supermarketu naproti základní škole, jako učitelka s tím zásadně nesouhlasím, a to zejména s ohledem
na bezpečnost dětí. Provoz před školou je
i nyní dost vysoký, při přecházení pro děti nebezpečný a hluk z aut je také velmi nepříjem-

NAŠE RADYŇSKÉ LISTY
Vážení spoluobčané, stejně jako Vy dostávám do schránky zdarma Radyňské listy (RL)
a čtu je rovněž na webu města. Za pravdivost
údajů zodpovídá autor. Nechci a nebudu zde
hodnotit obsah jednotlivých článků a úvodníků, ale chci se zaměřit na trend. Kam se RL
v současné době ubírají? Na 16 stranách najdeme 4 strany inzerátů, tedy 25% RL jsou
reklamy. V posledních číslech již nenajdeme
ani informace ze schůzí rady města. Jedná
se přitom o důležité informace o tom, jak
a o čem rada města jedná a rozhoduje! Tyto
informace jsou sice stále dostupné na webu
města nebo přímo k nahlédnutí na radnici. Vydavatel RL je však ze zákona povinen
poskytovat objektivní a vyvážené informace
z našeho města. Dle mého názoru informace
o činnosti rady do RL rozhodně patří. Důležitost Vám chci nastínit na velmi aktuálním
příkladu:
Dne 19. 8. 2016 došla na podatelnu města žádost investora supermarketu o zařazení
jeho komerční prezentace na program jednání zastupitelstva města.
Dne 19. 8. 2016 ve 12h byla uzávěrka zářiového čísla RL. V tento den a čas všichni
kdo píší do RL, odeslali nejpozději svoje články do redakce.
Až o pět (5) dní později dne 24. 8. 2016
rada města schválila zařazení komerční
prezentace investora supermarketu na program zastupitelstva města.
Byl jsem překvapen, že v úvodníku zářiových RL najdeme pozvánku na zastupitelstvo města do Liďáku na (v té době radou
města neschválenou) plánovanou komerční
prezentaci…
Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, zastupitel

ný. Zkuste se kdykoliv během dne na chvíli
zastavit u školy a pochopíte, co tím myslím.
Tento provoz si několikrát vynásobte a získáte obrázek, jak to bude vypadat, pokud na
výstavbu supermarketu u školy dojde.
Dalším hlediskem je také otázka prostředí,
které nás obklopuje. To znamená, že do supermarketu lidé většinou přijedou, jednorázově nakoupí a odjedou. Je to bohužel určité
stigma naší zrychlené doby, vše pod jednou
střechou, ale za jakou cenu? Také jste si všimli
okolí supermarketů v Plzni? Všude jsou dopravní zácpy, hluk, odpadky a často i zvýšený
pohyb pochybných existencí. Tam kde lidé
dopustili výstavbu supermarketů v centru
měst, dočkali se nejen takzvaně výhodných

nákupů, ale časem i prázdných ulic, zpustlých
obchodů, non-stopů a zvýšené kriminality.
V roce 2015 byla na veřejném zasedání
zastupitelstva představena Vize rozvoje města, kterou architekti propracovali do detailů,
a to včetně území o kterém se teď v Referendu jedná, kde žádný supermarket navržený
nebyl. V předložené vizi bylo navrženo více
menších domů v uliční linii s obchody v přízemí a zelení naproti škole, tak si také představuji pěkné centrum města. Jsem ráda, že
máme možnost se v referendu rozhodnout,
jak bude centrum města vypadat a v jaké podobě jej zanecháme pro příští generace.
Eva Míchalová

OTÁZKA, O KTERÉ SE BUDE HLASOVAT ZNÍ:
Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo a rada města Starý Plzenec 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? ANO/NE
OTÁZKA SE TÝKÁ JEN BEZPROSTŘEDNÍHO CENTRA STARÉHO PLZENCE
Jedná se jen o blok, ve kterém je nákupní centrum Radyně, a tedy o blízké okolí základní školy.
Považujeme centrum historického města nevhodné pro výstavbu supermarketu, navíc s velkým
parkovištěm a vjezdem přímo proti hlavnímu vchodu do základní školy.
OTÁZKA JE POLOŽENA TAK, ABY SE TÝKALA VŠECH SUPERMARKETŮ
Nyní přišla s nabídkou na směnu pozemků v centru společnost A+R s.r.o., zastupující Penny Market,
příště by mohla přijít jiná společnost, která rovněž nebude brát na historické centrum města či
lokalitu u základní školy ohledy. Proto je otázka univerzální a není vztažena pouze na dnešní situaci,
tedy na Penny Market.
PRODEJNÍ PLOCHA JE OMEZENA NA 200m2
Podle průzkumu, který jsme provedli, mají běžné obchody ve Starém Plzenci prodejní plochu
do max. 150m2. Plocha je tedy dostačující, aby zde mohl vzniknout obchod odpovídající potřebám
Starého Plzence. Nebo zde může vzniknout více obchodů do zmíněné plochy, což přinese pestrost
nabídky. Majitel mohl a může i nadále provozovat nákupní centrum, toho se otázka referenda vůbec
netýká.
SMĚNA POZEMKŮ – ZODPOVĚDNOST ZASTUPITELŮ MĚSTA
Pokud bude referendum platné a závazné, což záleží na počtu odevzdaných platných hlasovacích
lístků, je tento výsledek pro zastupitele závazný a zastupitelé nemohou v takovém případě pozemky
směnit, prodat ani pronajmout.
VIZE ROZVOZE MĚSTA A JEJÍ UPLATNĚNÍ
Město ještě před celou kauzou se supermarketem nechalo vypracovat a uhradilo architektonickou
studii “Vize rozvoje města” , která byla zpracována architekty CITY UPGRADE a ve které je jasně
navrženo, jak má nejen centrum Starého Plzence vypadat. Některé části města byly již dle Vize
upraveny, například hřbitov na Malé Straně. Na místě nákupního centra Radyně ani v jeho okolí
není dle VIZE plánován žádný supermarket, ale jen menší obchody.
NÁKUPNÍ CENTRUM RADYNĚ
Nákupní centrum Radyně bylo postaveno svépomocí v letech 1980 – 1983. Část budovy bývalého
nákupního centra patří jinému vlastníkovi, který ji zrekonstruoval a úspěšně zde podniká. Tudíž ani
demolice druhé poloviny není nezbytně nutná. Nákupní centrum může fungovat dál, tak jako
v minulosti.
ZNĚNÍ OTÁZKY BYLO SCHVÁLENO PRÁVNÍKY A JE PLATNÉ JEN V PLNÉM ZNĚNÍ A VÝKLADU
Výše uvedený výklad otázky je v souladu s jejím plným zněním.
Nenechte se tedy prosím zmást zjednodušeným výkladem, který vyšel v tabulce na str. 2
Radyňských listů 08/2016 a 09/2016 pod názvem Jak hlasovat v referendu o obchodním zařízení
na místo “ŽLUŤÁKU”.
V případě nejasností či dotazů kontaktujte přímo přípravný výbor referenda:
Ing. Jan Kotora jkotora@seznam.cz, tel.č. 774 876 083.
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PENNY MARKET?
- ANO CHCI!
- PROTO V REFERENDU
ŘEKNU NE!!!
Proč?
- Chci mít zase konečně možnost v centru
města na jednom místě nakoupit;
- Je mi jedno, zda tam bude Penny, nebo
kdokoliv jiný, ale obchod větší než 200 m2 na
místě byl, chybí tam a chci ho tam;
- Líbí se mi vizualizace firmy, která chce
Penny postavit; i dopravní řešení před školou
je již dostačující;
- Jiné lokality pro umístění obdobného
obchodního zařízení ve městě nejsou.
Jaká je referendová otázka?
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo a rada

V ÚVODNÍM SLOVU PANÍ
STAROSTKY
V ZÁŘIJOVÉM ČÍSLE RL
BYLO VZNESENO
NĚKOLIK OTÁZEK
TÝKAJÍCÍCH SE
REFERENDA.
1. Proč se nehlasuje o otázce, zda vůbec
má být ve Starém Plzenci nějaký supermarket – tuto otázku a samozřejmě i jiné mohlo
zastupitelstvo přidat k naší otázce, zastupitelstvo této možnosti nevyužilo. Naše otázka
vymezuje pouze danou lokalitu, neboť si myslíme, že supermarket na toto místo nepatří.
A ohledně složitosti otázky, otázka je složitá
možná jen na první pohled, je formulovaná
tak, aby jasně vymezila lokalitu a bylo definováno, že město musí podniknout veškeré kro-

PROČ RADA MĚSTA PŘED
REFERENDEM
NEZVEŘEJŇUJE ZÁPISY
ZE SVÉHO JEDNÁNÍ ?
PROČ … ?
1.) Rada města Starý Plzenec a Sedlec již 3
měsíce nezveřejňuje v Radyňských listech informace z jednání Rady města. Tento článek
do Radyňských listů, aby byl přijat do říjnového čísla, musí být odeslán redakční radě do 12
hodin v úterý 20.9.2016. Článek dopisuji 19.9.
večer a v té době je na www stránkách Starého
Plzence na úřední desce jako poslední zápis
z jednání rady zveřejněn zápis z 1.7. 2016 a to
z 19. jednání Rady města konané 21.6.2016. Kopii obrazovky z www stránek města z 19.9.2016
mám jako důkaz utajování ze strany městské
rady uložen v chráněných datech. Večer 18.9.
jsem také nafotil úřední desku na radnici města. Ani tam není vyvěšen žádný zápis z jednání
rady města. Proč před Referendem o zabráně-
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města Starý Plzenec 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 velmi nešťastně položena.
- Pokud si myslíte, že odpovíte-li v referendu ANO, tedy vlastně nechcete, aby zde
vznikl obchoďák, že zde vyrostou malé obchůdky, tak se mýlíte. Může zde vzniknout
tržnice asijských obchodníků, nebo může být
lokalita dál mrtvá jako nyní, nebo zde bude
něco ještě mnohem horšího. Město totiž
pozemky, kde by mělo vzniknout Penny nevlastní a jen těžko ovlivní jejich využití.
Myslím si, že organizátoři referenda ve
Starém Plzenci vůbec nenakupují a celkově

toho o městě mnoho neví, jen mají potřebu s někým nebo za něco (cokoliv) bojovat
a zviditelňovat se. Také slibují, co nemohou
splnit a tvrdí, jak by to nebo ono dělali, kdyby to ovšem uměli. Podívejme se do Plzně,
kde bylo referendum se stejnou otázkou a byl
zbořen Dům kultury. Referendum mělo masivní kampaň, lid pod jejím vlivem řekl, že
má město podniknout všechny kroky, aby
zde nevzniklo obchodní zařízení, a co je
s lokalitou dnes? Jeďte se tam podívat, je to
katastrofa! Nenechte se obalamutit líbivými
a pohádkovými řečmi referendistů!
PROTO: Hlasujte v referendu NE a těšte
se se mnou, že konečně zase v centru Starého
Plzence dobře nakoupíte a že zde bude krásná nová lokalita, která bude v souladu s vizí
města.
Alena Nová

ky proti výstavbě obchodního zařízení většího než 200 m2. Tato otázka byla konzultována
s několika právními kancelářemi (Frank Bold
a Transparency international) a i MěÚ ve Starém Plzenci shledal po právní stránce otázku
jako bezvadnou.
2. Proč připouštíme, že naproti základní
škole může být obchodní zařízení, nebo více
obchodních zařízení o prodejní ploše menší
než 200 m2 – náš názor je, že malé obchody
do centra města patří a přispívají tak k pestrosti nabídky na rozdíl od velkých supermarketů, které svou cenovou politikou likvidují
konkurenci.
3. Zda menší obchodní zařízení potřebují parkovací místa stejně jako supermarket
– Výpočet parkovacích ploch se provádí dle
ČSN 73 6110. V této normě je definováno, že
nákupní středisko s potravinami do 1 000 m2
potřebuje 1 parkovací místo na 30 m2 prodejní plochy, oproti tomu jednotlivá prodejna
potřebuje 1 parkovací místo na 50 m2 prodejní plochy. Z toho jednoznačně vyplývá, že su-

permarkety potřebují cca o 1/3 parkovacích
míst více než malé obchody. Pro srovnání,
pokud supermarket potřebuje dle poslední
situace 55 parkovacích míst, tak pro obchody do 200 m2 o stejné prodejní ploše by bylo
zapotřebí pouze 36 parkovacích stání. Malé
obchody slouží hlavně obyvatelům daného
města, supermarkety slouží i obyvatelům
okolních (spádových) obcí, proto potřebují
více parkovacích stání.
Na závěr bych ještě rád připomněl, že majitel NC Radyně bez souhlasu města novou
budovu nepostaví, neboť potřebuje městské
pozemky pro dopravní napojení, parkoviště
apod. Zároveň nikdo nebrání tomu, aby vedení města pořídilo regulační plán, například
na základě již zpracované „Vize rozvoje města“. Byla by poté mnohem jednodušší regulace výstavby ve městě. Pokud máte nějaké
další dotazy, rád Vám je zodpovím na mailu: jkotora@seznam.cz případně na tel.:
774876083
Ing. Jan Kotora

ní supermarketu před základní školou a vedle
centra historického města členové Rady města
nezveřejňují občanům města zápisy z jednání
Rady města ??? Každý občan si může odpovědět
sám proč asi. Domnívám se, že i na členy Rady
města se vztahuje slib Zastupitele a tedy by měli
informace z jednání Rady města i Zastupitelstva
zveřejňovat do několika pracovních dní (2-3) na
stránkách města a také v Radyňských listech za
minulý měsíc.
2.) Proč v minulých Radyňských listech
(9/2016) na straně 4 v článku mnou psaném vložila firma SOS print, s.r.o., která tiskne Radyňské
listy, mezi nadpis a před začátek článku chaotický text, a proč jinde umazala písmeno? Jsem si
jist, že nikdo další z redakční rady RL nevhodné
úpravy článku neudělal. Nevhodné úpravy textu
provedli ve firmě SOS print, s.r.o. ale nechtějí mi
sdělit, kdo konkrétně se snažil text článku znehodnotit a zesměšnit problém klidu a dopravní
bezpečnosti před Základní školou ve Starém Plzenci. Tak snad policie vyšetří, kdo a proč změny textu ve firmě SOS print, s.r.o. provedl.
3.) Proč na posledním jednání Zastupitelstva města dne 12.9.2016 byla jako vlastník Ob-

chodního centra (OC) Radyně představena paní
starostkou firma A+R, s.r.o., když před cca 1,5
rokem na jednání zastupitelstva 9.2.2015 paní
starostka představila pana Ing. Tetzeliho jako
vlastníka OC Radyně? Tehdy pan Ing Tetzeli prohlásil, že OC Radyně on obdržel po roce
1990 jako přívažek v privatizaci. Tenkrát to byl
„přívažek“ pro pana Ing. Tetzeliho, nyní je to pro
část občanů Starého Plzence nevzhledná krabice, kterou je třeba zbourat, a pro jinou část občanů je to budova, kterou postavili občané Starého
Plzence svépomocí v letech 1980-1983 a kterou
je možné rekonstruovat (dle vzoru druhé poloviny) a po té může mít budova různá využití.
Proč firma A+R, s.r.o., (akcionářsky spřízněná
s firmou Penny Market) koupila již v listopadu
2015, to znamená více než 11 měsíců před konáním Referenda, od Ing. Tetzeliho OC Radyně za
cca 15 milionů Kč ? Je normální dát tolik peněz
za nemovitost, když Referendum ještě neproběhlo a není tedy jisté, že Penny Market může
naplnit své záměry výstavby supermarketu
s velkým parkovištěm ? A nebo tím dává Penny
Market občanům Starého Plzence a Sedlce jasně
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
najevo, že výsledek Referenda pro něj nemá žádný význam a že Penny Market to má v Plzenci již
nějak zařízeno ?
4.) Proč při prezentaci firmy A+R, s.r.o. 12.9.
2016 na jednání Zastupitelstva vůbec nevystupoval tam přítomný ředitel pro „Expanzi Penny
Marketu v České republice“ a proč po prezentaci nedokázal odpovědět, v kterou hodinu z provozní doby předpokládají největší špičku nárůstu přijíždějících k Penny Marketu aut a kolik to
bude aut. Asi proto, že je lepší pro ně mlčet a tajit, proč potřebují Expandovat právě do centra
Plzence a s jakým předpokladem. Každý občan
se však může zajet podívat do města Třemošná
(podobný počet obyvatel jako Plzenec a v podobné vzdálenosti od Plzně), kde při vjezdu na
parkoviště před Penny Marketem je velkými písmeny napsáno, že parkoviště je jen pro návštěv-

níky Penny Marketu a jen na 1 hodinu. Počítal
jsem tam na konci března 2016 v pracovní den
vjezd a výjezd aut v době mezi 14:20 a 14:35,
tedy 15 minut. Za tu dobu tam vjelo 53 aut
a vyjelo 56. Tedy tam v tu dobu projelo daným
vjezdem 109 aut, tedy průměrně cca 7,2 auta za
1 minutu. Možná to byla právě nákupní špička.
Opravdu chtějí babičky a dědečkové, aby před
školu, kde se učí jejich vnoučata, se v některou
dobu pohybovalo až 400 aut za hodinu oproti
dnešnímu stavu.
Bude platit, že čím méně občanů Starého Plzence a Sedlce přijde k Referendu, tím více aut
projede denně (1500 až 3000) navíc před vchodem do Základní školy a vedle centra historického (1040 let starého) města ?
Možná bude lepší, když se většina občanů
Referenda zúčastní a pokud se jich nejméně cca
1050 vyjádří Ano, pak by snad mohla i Rada

města brát občany vážněji a mohla by plánovat
supermarket na mnohem vhodnějším místě ve
městě, např. mezi Plzencem a Sedlcem, či na
okrajích města.
Vít Soušek

INFORMACE
O SCHVÁLENÍ
NÁZVŮ ULIC

ce je to celkem 30 ulic.
Některé ulice mají již řadu let své neoficiální názvy. Jsou to ulice Polní, Turistická, Zahradní, Na Výsluní, Za Dvorem, Spojovací, Na
Potocích, Lesní, K Jezu, Školní, Tymákovská,
Strmá a Příční. Tyto názvy jsou uvedeny již
v některých mapách a veřejnost i úřad je doposud používali jako ulice „zvané“, jsou to již
ustálené názvy a v tomto případě nebylo pro
ně nutné hledat jiné pojmenování. K pojmenování dalších ulic se použilo místních a pomístních názvů dané lokality jako je ulice Na
Štice, Pod Strání, Na Vršku, V Mlází, Sutická
nebo Na Bělidle. Další názvy ulic charakterizují určité místo, jsou to ulice V Kolonii, Mezi
Ploty, Cihlářská, Hliněná, Střední, Nad Roklí,
Úvozová a Úslavská. Ostatní ulice jsou inspiro-

vány okolní přírodou, to se týká ulic Pod Duby,
Ovocná, Mechová, Kaštanová a Šípková
Mapy s vymezením nově pojmenovaných
ulic jsou k dispozici na úřední desce a na internetových stránkách města.
V průběhu měsíce října tohoto roku budou nově pojmenované ulice vkládány do
Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), který je potřebným podkladem pro přidělení nové adresy. V tomto
případě se změna adresy týká pouze občanů
v části města Sedlec.
Žádáme občany v části města Sedlec,
kteří budou žádat o výměnu občanského
průkazu, aby tak učinili nejdříve v měsíci
listopadu.
Josef Koželuh, odbor výstavby

ní chceme stavět i další rozvoj. A s nadsázkou říkám: „Kvůli levnějším rohlíkům přece
nedám svůj hlas pro výstavbu obchodnímu
řetězci, jemuž sluší místo někde na okraji
města“. Ještě navíc si myslím, že pokud nebude zpracována studie středu města, nemělo
by se město zbavovat žádného pozemku ve
prospěch této společnosti. Zákony schválnosti fungují stále. Dnes prodáš, zítra ti bude
chybět.

K referendu samozřejmě jdu a hlasovat
budu ANO. Snad těch, kteří chtějí zachovat
dětem město co nejkrásnější, se najde tolik,
aby rozhodli.
A na závěr bych byla ráda, abychom si uvědomili, že zodpovědnost za výsledek zůstane
na všech. I těch, kteří se zatím k referendu
nechystají. Je nejvyšší čas se rozhodnout.
Jitka Sutnarová

vhodné umísťovat takové stavby do okrajových míst města?
Stavět supermarkety v centrech měst velikosti
Starého Plzence je velká chyba, v podstatě nesmysl. Nejde jen o urbanismus, ale o dopady, které
vznik supermarketu způsobí, neboť skutečně hrozí zánik ostatních malých obchodů.
Pokud Starý Plzenec dospěje k názoru, že supermarket skutečně nezbytně potřebuje, měl by
vybrat vhodný nyní nevyužívaný objekt či areál
mimo centrum města a supermarket umístit tam.
Důležité je citlivé umístění takové stavby, což se
bohužel docela často nepodaří. A na okrajích
měst je více prostoru pro chyby, centrum je však
jen jedno.
2. Potřebuje Starý Plzenec supermarket, nebo
jsou podle Vašeho názoru pro obyvatele dostupná nákupní centra Olympia nebo na Rokycanské?

V Německu je běžnou a dobře osvědčenou
praxí, že si město nechá zpracovat podrobný
průzkum kupní síly a potřeb obyvatel. A pokud
z něho vyplyne, že stávající nabídka obchodů
a služeb je nedostatečná, vytipuje pro nákupní
centrum vhodný prostor a vyhlásí soutěž. Jednotliví investoři pak předkládají své nabídky a město
vybírá nejvýhodnější a nejlepší z nich – včetně
architektonického řešení. Investoři nabídky podávají, protože díky provedenému průzkumu ví, že
se ve městě vzniklé obchody uživí. Vyplatí se jim
tedy soutěžit i investovat do kvalitního řešení.
V případě Starého Plzence si však myslím, že
město supermarket nepotřebuje, velká nákupní
centra jsou v Plzni, skutečně za rohem. Podívejme se i na skutečnost, že Plzeň je celorepublikově na nejvyšší příčce v počtu m2 obchodní plochy
na jednoho obyvatele. Je zde tedy nejhustší síť
Pokračování na str. 6

V souvislosti s výměnou občanských průkazů, která čeká většinu našich občanů v průběhu roku 2017 z důvodu, že vyprší 10 let jejich platnosti, zastupitelstvo města na svém
zasedání konaném dne 12. září 2016 schválilo
názvy dosud nepojmenovaných ulic.
Zatím mělo město Starý Plzenec pojmenováno 99 ulic. Bez oficiálního názvu dosud
bylo dalších 32 ulic, které již nyní získaly také
své jméno. V katastrálním území Starý Plzenec se jedná o 2 ulice (Kaštanová a Šípková),
v katastrálním území Sedlec u Starého Plzen-

ROZHODNE ROHLÍK
ZA KORUNU O VÝSTAVBĚ
PENNY MARKETU?
Zdá se vám to nepravděpodobné? Mně
ne. Poslouchám často spoluobčany, kteří vidí
jen nižší ceny zboží a nejsou to jen důchodci. Přesto je třeba vidět ještě trochu dál. Jsme
město, jehož bohatou historií se chlubíme, na

CO ŘÍKÁ NA MOŽNOU
VÝSTAVBU
SUPERMARKETU
V CENTRU MĚSTA
ARCHITEKT?
Od července vychází v každém čísle Radyňských listů rozhovor neznámého tazatele
s paní Zlatou Ulrichovou. Z jejích odpovědí
mě napadlo hned několik otázek a pro jejich
zodpovězení jsem se obrátil na známého plzeňského architekta Jakuba Mareše. O jeho
odpovědi na mé otázky bych se s Vámi rád
podělit.
1. Je podle Vašeho názoru vhodná výstavba supermarketu v centru města, nebo je

OMLUVA
Redakce Radyňských listů (dále jen RL)
se omlouvá za tiskové chyby v článku pana
Víta Souška v zářijových RL „U základní
školy by neměl být supermarket s velkým
parkovištěm, ale může být jinde v Plzenci“.
Uvedené chyby nebyly způsobené s žádným úmyslem, došlo k nim nedopatřením.
Eva Vlachová a Milena Benediktová
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obchodních středisek v celé České republice. Přidávat další nákupní střediska do jejího bezprostředního okolí je zbytečné.
3. Jak by podle Vás měla vypadat zástavba
při Radyňské ulici směrem k Nádražní ulici, je
vhodné tuto zástavbu částečně nahradit parkovištěm?
Pro zajištění kvalitní architektury není obecně platný recept. Obecně lze doporučit dodržení

uliční čáry, ale ani toto pravidlo samo o sobě kvalitu zástavby nezaručí. Naopak může vzniknout
stavba, která toto pravidlo poruší a přitom danému prostoru prospěje. Parkoviště ale tento případ
rozhodně není.
Město by mělo vytvořit podmínky, které mu
umožní kvalitu architektonického řešení ovlivnit.
Možným řešením je např. architektonická soutěž
pro daný prostor, resp. pro celé centrum města.
4. Co říkáte na návrh vybudovat zábradlí

v Radyňské ul. po celé délce chodníku u Základní školy? Není v dnešní době spíše trend zklidňování dopravy než stavění bariér pro chodce?
Zábradlí je prvek, který by se měl využívat
v podstatně větších sídlech, než je Starý Plzenec.
Zde pro něj nevidím prostor, je to zbytečně omezující. Bylo by vhodné volný pohyb chodců po
městě spíše usnadňovat, než regulovat takovým
způsobem.
Jan Martínek, Sedlec

VYJÁDŘENÍ
K REFERENDU
O OBCHODNÍM
ZAŘÍZENÍ NA MÍSTO
ŽLUTÁKU
7. A 8. ŘÍJNA 2016
VE STARÉM PLZENCI.

je nepodstatné. Podstatné je umístění supermarketu. Má být místo žlutáku a vzhledem k tomu,
že zatím má MÚ možnost se k tomu vyjadřovat, tak určitě na pozemku města proti škole.
Dá se předpokládat, že nebude malých rozměrů
s spolu s nemalým parkovištěm. Jeho podobu si
umíme všichni velmi dobře představit, vidíme ji
na spousty místech jinde. Že to není architektonický skvost je jasné. Takový objekt by neměl
stát ve středu města vedle krásných budov jako
je budova Základní školy, Radnice, Sokolovny,
dům u kašny... Tyto krásy nám předali naši předci, co předáme my? Ne vše a ne vždy by se mělo
řídit penězi! Chci také vyjádřit podporu panu
Půtovi majiteli potravin /dříve žluták/, který ve
St. Plzenci provozuje potraviny opravdu velmi
dlouho a bylo mi líto, že dostal ze žlutáku výpověď a musel odejít do budovy bývalé hospody
na nádraží. Nicméně situaci ustál a pokračuje.

Je to schopný podnikatel. Město by především
mělo podporovat místní podnikatele a živnostníky a ti co zde válčí už takovou dobu by měli
mít přednost. A především myslet na budoucí
generaci - žáky mateřské a základní školy. Místo
supermarketu by byly vhodné menší obchůdky
s promenádou a parkem, který by sloužil k odpočinku, třeba sportovnímu, dětem ze školy, ale
i ostatním. Obchodní zařízení o prodejní ploše
větší než 200 m2 nepatří do historického středu
města. Zkrátka v referendu odpovím ANO, tzn.
že souhlasím s tím, aby zastupitelstvo zabránilo
výstavbě obchodního zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2 v blízkosti Základní školy
St.Plzenec. Lenka Hejlová - Květiny a zahradnické potřeby Smetanova ul St. Plzenec
Lenka Hejlová

3. potraviny a zdraví - V této oblasti jsem
o vyjádření požádala odbornici PharmDr.
Margit Slimákovou, specialistku na zdravotní
prevenci a výživu, která pracovala v Německu,
Číně, Francii a USA. Předkládám vám její názor
z dnešního rána, se kterým souhlasím.
„Supermarketů, zabírajících vzácnou půdu
okolo měst anebo přímo centra měst a likvidujících lokální obchod, máme více než dost.
Podporu si zaslouží zdroje, lidé a provozovny
z našich regionů. Nákupem potravin u místních
zemědělců a farmářů podporujeme svůj region,
jeho prosperitu i pestrost. Zároveň šetříme i naši
planetu Zemi, protože k nám potraviny neputují
z opačného konce světa.
Základem zdraví lidí i regionu je podpora lokálních potravin od lokálních dodavatelů
a zpracovatelů. Čerstvé potraviny nejlépe chutnají obsahují nejvíce živin, nemusí se ošetřovat
pro nadměrnou přepravu a skladování. Zisk
z jejich prodeje podporuje rozvoj regionu. Zjed-

nodušeně, při nákupu od místních na rozdíl od
supermarketů víte, od koho, co a jakou kvalitu
máte, neposíláte peníze a kamiony do světa, ale
podporujete své sousedy, přátele a rodiny. Jsem
obrovským zastáncem rozvoje lokální produkce
a prodeje“.
Referendum, tedy všelidové hlasování, je
nástrojem demokracie, a to přináší i velkou zodpovědnost. Jsem optimista a věřím, že obyvatelé
Starého Plzence zvolí správnou cestu. K takovému přesvědčení mě vedou moje zkušenosti
z práce v Občanském spolku Hůrka a Radyně,
v Akademii Staré Plzně, v Komisi města, dále
při organizaci akce Ukliďme Česko i Mezinárodního dne sousedů. Přeji si, abychom viděli
souvislosti, které přesahují hranice konzumního
životního stylu. Naše děti, které citlivě vnímají
vývoj ve světě, to určitě ocení.
Hana Karnoldová

Skoro každý z nás, když bude dotázán na to,
co pro něj představuje kvalitní životní prostor,
bude na prvních místech jmenovat klid, bezpečí i pěkné a zdravé životní prostředí. Centrum
Starého Plzence bohužel v současné době ani jeden z těchto požadavků nesplňuje. Naše náměstí je jedna velká křižovatka, která slouží lidem
z okolních obcí pro cesty za zaměstnáním. Přes
Starý Plzenec jezdí i mnoho kamionů, které
zásobují okolní podniky nebo přes naše město
projíždějí ve snaze vyhnout se mýtu na dálnici.
Situace je neradostná hlavně v ranní a odpolední špičce, kdy se navíc mezi auty někdy doslova
proplétají děti při cestách do a ze školy. Kvůli

automobilové dopravě je již nyní na 3 procentech území našeho města, tedy hlavně v centru,
dlouhodobě překročen limit pro benzo(a)pyren, což je toxická a mutagenní látka, obyvatelé
jsou navíc obtěžováni i hlukem a nadměrnou
prašností. Nelze očekávat, že by stavba supermarketu, do kterého má každou hodinu zajíždět
minimálně 30 aut nepočítaje zásobování, tuto
situaci nějak zásadně vylepšila.
V souvislosti s výstavbou supermarketu by
měl nenávratně zmizet i další kousek zeleně
ve středu Starého Plzence. Zeleň má přitom
v centru města, které trpí dopravním zatížením,
Pokračování na str. 7

Jsem velmi ráda, že se v našem městě bude
konat referendum.Je to projev svobody, který
příměje obyvatele zamyslet se a vyjádřit svůj názor a tím ovlivnit budoucnost svého města.Takže tímto děkuji iniciátorům a organizátorům referenda. Nechci se vyjadřovat k otázce, zda bude
či nebude pro mne supermarket konkurence, to

MOJE JEDNOZNAČNÁ
VOLBA V REFERENDU
JE ANO.
Mám k tomu tři důvody:
1. od celku k detailu - Úkolem města je svoje
centrum řešit koncepčně - rozložení veřejných
a funkčních prostor pro získání živého, bezpečného a současně harmonického celku. Naše
město má k tomu právě teď jedinečné podmínky. „Chytrá města“ cílí na zkvalitnění života, a to
v našem případě předpokládá mít v centru normální, tradiční struktury obchodní i občanské.
2. jedinečnost - Starý Plzenec má bohatou
historii a vědomou současnost! Postoje lidí jsou
toho důkazem. Osobní sousedské vztahy a zájem o prospěch celku jsou vlastnosti velmi vzácné. Užijme si „luxus malého souseda velkého
města“. Naší originalitě škodí masivní stavební
zákroky a necitlivé zásahy.

NA KŘIŽOVATCE
Blíží se datum, kdy budeme moci rozhodnout
o dalším směřování našeho města. Budeme rozhodovat o tom, jestli v centru Starého Plzence
vyroste diskontní supermarket s parkovištěm.
Často slýcháme argumenty, že stavba nového
supermarketu s větším parkovištěm je prvním
krokem k modernizaci našeho města a ke zkvalitnění života jeho obyvatel. Je ovšem kvalita života ve městě, kde bydlíme, dána tím, že si autem
dojedeme za pár minut až před obchod, kde na
nás bude čekat zboží za akční ceny nebo klademe
na první místo spíše jiné aspekty?
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Pokračování ze str. 6
nezastupitelné místo. Travnatá plocha napomáhá přirozenému vsakování dešťové vody,
zlepšuje kvalitu ovzduší a ochlazuje rozpálený
městský vzduch, má samozřejmě i nezanedbatelnou estetickou funkci. Vzrostlé stromy navíc vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují
prach a škodliviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk.
Neměli bychom zapomínat i na to, že naše
náměstí i přes všechna negativa, kterými trpí,
stále ještě plní i funkci společenskou. Scházíme se zde pravidelně při rozsvěcení vánočního
stromu, u živého betléma, pěknou novou tradi-

cí jsou i pravidelné trhy. Jaká pak bude atmosféra všech těchto akcí v případě, že se v jejich
bezprostřední blízkosti bude tyčit supermarket
s poutačem?
Momentálně jsme v situaci, kdy Starý Plzenec nakročil směrem ke koncepčnímu zpracování a plánování veřejného prostoru. Máme vizi
rozvoje města, generel zeleně, program rozvoje
města, chystá se minimálně jedna architektonická soutěž. Výstavba velkého supermarketu s parkovištěm na cenném pozemku přímo
v městském centru se v této situaci jeví jako
hrubě nekoncepční krok, který může poškodit
nejen vzhled našeho města, ale i celkovou kva-

litu života v jeho středu na mnoho desítek let
dopředu.
V úryvcích ze starých kronik, které pravidelně vycházejí v Radyňských listech, často čteme,
jak se naši předci snažili město zvelebit. Jak se
snažili o to, aby po nich zbylo něco, za co by se
před svými potomky nemuseli stydět. I my bychom se měli v dnešní době zamyslet hlavně nad
tím, co chceme odkázat dalším generacím. Tedy
jestli zvolíme chvilkovou možnost levných nákupů nebo jestli dáme Starému Plzenci šanci na
lepší budoucnost.
Lucie Burianová

NĚKOLIK OTÁZEK

městskými pozemky obklopeno natolik, že bez
domluvy s městem tam nikdo nic nového není
schopen postavit...
Další zajímavou věcí je, že schválení programu jednání zastupitelstva patří do kompetence
Rady města. Ta ho schválila 24. srpna. Žádost
o komerční prezentaci na zastupitelstvu od Penny Marketu dorazila 19. srpna. Ale už v úvodníku, který byl odevzdán 19. dopoledne (5 dní
před zasedání Rady), paní starostka píše o naplánování této prezentace na jednání zastupitelstva. Naskýtá se otázka, zda to je takto běžné
i u jiných věcí, že paní starostka něco naplánuje
mimo své pravomoce a až později to pak schválí
Rada města... Na jednání zastupitelstva pak paní
starostka tvrdila, že do úvodníku napsala slovo
„pravděpodobně“, ale to jsem marně hledal jak

v tištěné tak elektronické verzi RL...
Pro srovnání, když si podá žádost o projednání nějakého bodu obyčejný občan, tak jsou
případy, kdy se po měsíci a půl a jedné urgenci
dozví, že se požadovaná věc na jednání zastupitelstva prostě nikdy nedostane… A to i když to
byl návrh velmi podobný jednomu z bodů předvolebního programu zastupitele koalice a člena
rady…
A pak se vedení města diví názoru, že viditelně prosazují Penny Market. Ale dle úvodníků
v RL a chování některých zastupitelů to opravdu
vypadá, že prioritu vždy a ve všem má Penny
Market… A nemělo by správně vedení města
zastupovat spíše občany?

adventu vánoční stromeček před radnicí. A tak
přišli s petici proti stavbě, pod níž získali víc než
900 podpisů místních. A to stačilo na vypsání
referenda.
Lidé budou odpovídat na poměrně složitou
otázku, kterou ale už stanovila petice odpůrců:
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo a rada města Starý Plzenec bezodkladně podnikly veškeré kroky v samostatné působnosti k zabránění
výstavby obchodního zařízení o prodejní ploše
větší než 200 metrů čtverečních v blízkosti Základní školy Starý Plzenec v prostoru vymezeném ulicemi Nádražní - Radyňská - Nerudova Jiráskova v katastrálních území Starý Plzenec?“
Příznivci i odpůrci „rozjeli“ předvolební letákovou kampaň. Za příznivce jedná společnost,
která chce supermarket postavit, za odpůrce
přípravný výbor. Penny market slibuje široký
sortiment zboží, pohodlné nákupy 7 dní v týdnu, přes dvacet nových pracovních míst, nové
parkoviště a bezpečnou dopravu v okolí školy.
Nabízí odpověď NE.
Odpůrci si přejí, aby centrum města bylo

klidné a živé a nestalo se jedním velkým parkovištěm a aby se žáci učili a učitelé pracovali
v klidném prostředí. Střed města chtějí mít
místem pro setkávání lidí a ne pro zvýšenou dopravu a betonové plochy na parkování. Nabízí
odpověď ANO.
Až sem jde o docela logickou záležitost.
Máme šanci diskutovat, co a jak si přejeme,
máme možnost mluvit do věcí veřejných. Proč
ale přitom docházelo ke slovním útokům, urážkám, demagogiím a až k hanobení některých
osob, to nevím. Osobně budu hlasovat NE,
i když nemám řetězec Penny market vůbec rád.
Nechci mít ale v centru města zbořeniště, takovou díru jako v Plzni po domě kultury u nádraží.
A ještě mám jeden vzkaz. Hluboce se ukláním před starostkou a místostarostou, že ty téměř dvouleté útoky ustáli. Že s tím vším nepraštili a nešli dělat někam, kde je nebudou urážet
a dehonestovat.
PhDr. Alois Žižka

tonického centra města. Centrem projedou tisíce aut, máme co turistům ukázat, ale centrum
města je nebetyčná ostuda. V realitních upoutávkách se píše, že Plzenec je exkluzivní lokalita
– v čem prosím Vás? Že tu není ani jeden pořádný obchod s potravinami, hrozná doprava z Plzně a do Plzně! Už někoho napadlo, že by autobus
č. 51 mohl jezdit například, v lichou hodinu přes
Koterov a v sudou hodinu kolem Olympie a dále
na konečnou a zase zpátky?
Ti, kteří jsou tak vehementně proti Penny,
se vozí do Plzně několika auty a to, že důchodci

dřou nákupy z Olympie v batohu, je vůbec nezajímá. Ale v Plzenci nežijí pouze mladí lidé! Obchod s potravinami tady musí být, ale pořádný.
Lidi, neblbněte a snažte se, aby měl Plzenec
zajímavější centrum města /viz. Smetanova ulice/, s lepší dopravou a pořádným obchodem
s potravinami.
Doufám a pevně věřím, že za pár let bude
Plzenec ještě hezčí a lidem se tu bude lépe a spokojeně žít.
Mgr. Dana Matasová

Je zajímavé si občas k informacím z úvodníku Radyňských listů zjistit realitu. Například
minule paní starostka psala, že město nemůže
zasahovat do stavebních řízení a regulovat výstavbu. Shodou okolností jsem měl schůzku na
Odboru památkové péče MmP. A památkáře
zajímalo, proč nebyla VIZE rozvedena do regulačního plánu a schválena zastupiteli? Proč byla
jen nezávazně vzata na vědomí? V podstatě by
stačilo, aby VIZE prošla schvalovacím procesem
u dotčených orgánů státní správy a posléze byla
schválena zastupitelstvem, čímž by se stala závaznou. Myslím, že za ten rok a půl od zveřejnění VIZE už se to dalo stihnout několikrát... Kromě toho například nákupní centrum Radyně je

TĚŠÍM SE, ŽE ÚTOČNÁ
KAMPAŇ KVŮLI
SUPERMARKETU
UŽ SKONČÍ
Ještě nikdy jsem se na volby netěšil tak jako
letos. Konečně snad totiž skončí útočná kampaň v Radyňských listech, na internetu i při
veřejných jednáních, zda v centru města bude
supermarket, nebo ne. V referendu 7. a 8. října si můžeme vybrat, jak bude vypadat naše
náměstí. Soukromý investor má zájem postavit
supermarket místo nevzhledného a zastaralého
nákupního centra, tzv. „žluťáku“, ale spoustě lidí
se to nelíbí.
Několikrát o projektu jednalo zastupitelstvo,
příznivci přicházeli s argumenty, že obří obchod
město potřebuje a současný návrh koresponduje
s územním plánem. Odpůrcům vadilo nové parkoviště u supermarketu, zvýšený dopravní ruch
před školou i to, že by svítící neony hyzdily při

UŽ MĚ TO NEBAVÍ!
Už mě nebaví, když otevřu Radyňské listy,
jak se jednotliví lidé navzájem napadají /stále
stejná jména/. Jejich články nečtu, nesnáším ty
jejich věčné hádky a napadání.
Pořád píšete o tom, jak Vám na Starém Plzenci záleží. Nezáleží. Kdyby ano, tak mezi sebou nevede neustálé žabomyší války a snažíte
se táhnout za jeden provaz, aby už to konečně
v Plzenci k něčemu vypadalo. Plzenec je snad
nejhorším malým městem, co se týká architek-

Ing. Jiří Šimána
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V PLZENCI VZNIKLA
ORGANIZACE TOP 09
Vážení občané,
v Plzenci vznikla skupina lidí, kterým není
lhostejný stav našeho města a chtějí pracovat
na rozvoji města i na zlepšování podmínek
pro život staroplzeneckých a sedleckých občanů. Zkrátka, máme chuť přiložit v Plzenci
ruku k dílu, a proto jsme založili místní organizaci TOP 09 Starý Plzenec.
Jsou mezi námi především lidé, kteří se
snaží dělat pro Plzenec něco užitečného,
a proto si myslím, že alespoň některá ze jmen
našich členů – Pavlína Krásná, Miroslav Hejzek, Petr Beneš, Jan Štěch – vám nebudou
neznámá. Máme v plánu se věnovat tématům jako je například zlepšování stavu veřejných prostranství, kultura v Plzenci a Sedlci,
podpora drobných živnostníků, hospodaření města nebo sport (jistě jste zaznamenali
článek Miroslava Hejzka o házené a potřebě
sportovní haly).
Možná si řeknete, že nás není mnoho, ano
to je pravda, a právě proto budeme rádi, když
se k nám přidáte nebo když se třeba jen podělíte o vaše nápady na zlepšení života ve městě.
Sám dobře vím, že máme v Plzenci i v Sedlci
mnoho šikovných lidí, kteří by se rádi zapojili
do veřejného života a pomohli městu, které
mají rádi, jen se k tomu zatím neodhodlali.
Pokud právě čtete tyto řádky a už jste někdy

přemýšleli, co pro naše město udělat nebo jak
se zapojit do veřejného dění, berte tento článek, jako takové mírné přátelské popostrčení.
Plzenec schopné a aktivní občany potřebuje,
o tom není pochyb, tak proč se nezapojit právě teď? Čím více nás bude, tím lépe dokážeme reagovat na problémy a potřeby města.
Pokud si to také myslíte, napište nám, třeba na můj e-mail miroslav.hlavac@top09.cz.
Nejsme žádná uzavřená společnost, uvítáme

každého, komu není stav našeho města lhostejný. A pokud neradi píšete emaily, klidně
zavolejte na můj mobil - 737 209 766, lidé na
malém městě by spolu měli umět mluvit. Starý Plzenec je krásné město s bohatou historií
a zaslouží si tu nejlepší péči. Čeká nás hodně
práce, ale těšíme se na ni!
Miroslav Hlaváč,
předseda místní organizace
TOP 09 Starý Plzenec

Členové TOP 09 Starý Plzenec, zleva Petr Beneš, Miroslav Hlaváč, Miroslav Hejzek, Pavlína
Krásná a Jan Štěch.
Foto: archiv

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ
ŘÍJEN 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
08:00-12.00 13:00-17:00 h
St
08:00-12:00 13:00-18:00 h
Út, Čt
08:00-12:00 13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 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
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí
hradu Radyně
Otevřeno 09:00 – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO – NE a svátky od 10:00 do 17:00 h
www.hrad-radyne.cz

11:00 – 13:00 h
Areál PS Starý Plzenec
Pořadatel: Plzenecká železnice

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Skupinové prohlídky (min. 6 osob) po objednání na
tel.: 377 183 662, 377 183 659, e-mail: info.plzenec@
staryplzenec.cz
www.rotunda-hurka.cz

8. října 2016
EXTRA BAND REVIVAL
21:00 h
Music club, Masarykovo nám. 52, St. Plzenec

KAPITOLY Z DĚJIN UMĚNÍ
výstava žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ
St. Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, St. Plzenec
Výstava potrvá do 16. listopadu 2016.
1. října 2016
Potravinářský trh
08:00 h - 12:00 h
Masarykovo nám. St. Plzenec
6. října 2016
Plzeň 1266 - královské město v podhradí přemyslovského hradu – přednáška
18:00 - 19:00 h
Obřadní síň radnice, Masarykovo nám. 121,
St. Plzenec
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně
2. října 2016
Zastávka historických vozidel na Plzenecké železnici

8. října 2016
Strollering cvičení a pohyb pro maminky s kočárky
Areál PS Starý Plzenec
Pořadatel: Plzenecká železnice
15. října 2016
Dráčkiáda
Areál PS Starý Plzenec
Pořadatel: Plzenecká železnice, PS St. Plzenec, LMK
22. října 2016
CODA
21:00 h
Music club, Masarykovo nám. 52, St. Plzenec
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
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RYBOVKA
VE STARÉ PLZENCI
Vážení přátelé, zpěváci a muzikanti,
Ještě před pár dny jsme zažívali intenzivní
pozdní letní počasí a přitom se pohled našeho
plánování pomalu otevírá na celé podzimní
a adventní období. Blíží se také čas přípravy

OSLAVY VZNIKU
REPUBLIKY
28. ŘÍJEN 2016, PLZEŇ
K návštěvě kulturních institucí, pamětihodností, zajímavých míst nebo zahrad, ale
i vybraných sportovišť za symbolických 28
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společného předvánočního díla – provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby –
z našich plzeneckých zdrojů. Letošní termín
staroplzenecké „Rybovky“ je stanoven na neděli 18. prosince od 18 hodin. Zveme všechny, kdo by se chtěli připojit svým hlasem či
nástrojem k tomuto dílu. Nácviky začnou poslední čtvrtek v listopadu a budou pokračovat v dalších čtvrtcích vždy v 19 hodin v pro-

storách ZUŠ Starý Plzenec v Lidovém domě.
Prosíme všechny zájemce a spoluinterprety,
aby se přihlásili u některého z členů spolku
„Staroplzenecké varhany“ (Zd. Ledvinová, J.
Švéda, M. Esterle), který celou akci pořádá.
Adresy a telefony naleznete na www.plzeneckevarhany.cz. Těšíme se opět po roce na setkání a příjemnou spolupráci s vámi se všemi.
Miloslav Esterle

korun nebo zdarma zve město Plzeň v připraveném programu jednodenní akce Plzeňské oslavy vzniku republiky. Jejím smyslem
je každoročně připomenout výročí 28. října
1918, kdy byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost, a pro národy bývalého Rakouska-Uherska se začaly
psát nové dějiny.

Na programu plzeňských oslav se podílí
na tři desítky místních subjektů, které nabízí
rozličné vyžití pro rodiny s dětmi i pro jednotlivce. Zakončí je vzpomínkové setkání na
náměstí T. G. Masaryka a následně Průvod
světel, který vyvrcholí tradičním ohňostrojem na náměstí Republiky. www.plzen.eu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 9. října 2016 se dožívá úctyhodných 95 let naše
tetička, čestná panímamka
paní Květa Zajícová.
Do dalších let jí přeje hodně zdraví a štěstí mezi svými
nejbližšími za všechny staroplzenecké baráčníky
teta Jaroslava Schafferová.

Dne 29. září 2016 oslavila 95. narozeniny
paní Kateřina Vacková.
Do dalších let jí přejí hodně zdraví, štěstí
a pohody syn Josef Vacek s rodinou
a dcery Naďa Hronková s rodinou
a Zoja Sladkovská s rodinou.
K přání se připojují vnoučata a pravnoučata.
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Dne 21. října 2016 tomu bude 10 let,
co nás navždy opustil
pan Miroslav Eret.
Dne 30. 10. 2016 by se dožil 80 let
pan Josef Heidelberger.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcery Ivana a Jitka
s rodinami.

Dne 30. října 2016 tomu budou 2 roky,
co nás navždy opustil
pan Ferdinand Valenta.
S láskou vzpomínají manželka,
syn Ferdinand a vnuk Ferdík.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Za tichou vzpomínku děkují
maminka, dcery a sestra
s rodinami.

NAŠE ŠKOLY
ZŠ Starý Plzenec

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
První den nového školního roku
2016/2017 jsme ve slavnostně vyzdobené
aule přivítali 37 prvňáčků. Paní starostka
Vlasta Doláková popřála novým školákům
mnoho úspěchů v jejich nové životní etapě.
Nepřišla s prázdnou, všem prvňáčkům přinesla vkusné barevné kufříky s některými základními praktickými školními pomůckami,
které město obdrželo od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
Žáci naší školy zahajovali školní rok v prostorách, které jsou zase o něco hezčí. Letos
během školních prázdnin probíhaly v budově školy další opravy. Došlo k výměně dvaceti velkých oken v čelní části budovy školy
v Radyňské ulici. Dřevěná špaletová okna
byla financována z prostředků města částkou
1.266.000 Kč. Příští prázdniny by měla začít
druhá obsáhlejší etapa výměny zbylých oken
školní budovy. Od nového školního roku
2016/2017 mohou již dívky naší školy používat nová WC, která byla zrekonstruována
ve všech třech patrech školní budovy. Vše je

nové, krásně barevné a děti si již mohou mýt
ruce teplou vodou. Na financování této akce
získalo město dotaci z Plzeňského kraje ve
výši 400.000 Kč, zbývající částku 574.328 Kč
zaplatilo město z vlastního rozpočtu.

Chtěl bych upřímně poděkovat vedení
města za realizaci těchto pro školu velmi důležitých investičních akcí.
Martin Štekl, ředitel školy

Vítání prvňáčků ve vyzdobené aule ZŠ Starý Plzenec

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO
ROKU V ZŠ SEDLEC
Nově zrekonstruované dívčí toalety
Foto: Martin Štekl

Letošní školní rok 2016 – 17 byl zahájen
1. září v 8.00 hodin na zahradě naší školy. Sešlo se tu 78 žáků, z toho 17 nových prvňáčků,

Foto: Martin Štekl

kteří přišli v doprovodu rodičů. Po krátkém
slavnostním přivítání se všichni žáci odebrali
do svých tříd, které během prázdnin prošly
mnohými úpravami. Do první třídy doprovodili nové žáčky rodiče, ve vyšších třídách
se děti podělily o své zážitky z prázdnin
Pokračování na str. 11
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Pokračování ze str. 10
s ostatními spolužáky. Všichni se rozešli
s přáním vykročit „pravou nohou“ do nového
školního roku.
Na konci prvního školního týdne se všichni vydali na průzkum nejbližšího okolí naší
školy. Zejména prvňáčkům bylo vysvětleno,
jak přecházet silnici, co znamenají dopravní značky v blízkosti školy a další základy
dopravní výchovy. A protože bylo opravdu
vedro, schovali jsme se před žárem slunce
v nedalekém lese a stavěli domečky skřítkům
a zvířátkům. Stihli jsme i dopravní kvíz, kde
si děti vyzkoušely spolupráci se spolužáky
z různých ročníků.
Helena Malá a Emanuela Vávrová
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Prvního září v ZŠ Sedlec

Foto: archiv ZŠ Sedlec

SKAUT
ZAHAJOVACÍ ODDÍLOVÁ
SCHŮZKA
Tak a je to tady! Další skautský rok s výlety, schůzkami, hrami, poznáváním přírody
a hlavně se spoustou kamarádů. Zahájení
proběhlo slavnostně v krojích ve středu 7. 9.
Sešlo se nás opravdu hodně, společně jsme
zavzpomínali na prázdninová dobrodružství a sdíleli jsme navzájem přání, co bychom
chtěli během roku podniknout nebo jaká

místa navštívit. Každý si vyrobil svou vlaštovku z papíru, se kterou se utkal v klání, komu
dolétne nejdál. Kromě tohoto závodu jsme si
zahráli veselé hry jako je Stříhaná s fandícím
komandem nebo Polívka se vaří. Na závěr
z našich úst zazněly družinové pokřiky a samozřejmě i náš oddílový. Všichni se těšíme
na společné chvíle a zážitky, které nás tento
rok čekají.
Honey – Hana Troppová
Hrajeme Polívka se vaří….
Foto: Jája - Jaroslava Lencová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci Akademie Staré Plzně
přednášku

Plzeň 1266
Královské město v podhradí
přemyslovského hradu
Mgr. Radek Široký, Ph.D. a doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu,
Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec
ve čtvrtek 6. října od 18. hodin.
Přednášející Radek Široký je ředitelem společnosti ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu
a dokumentaci památek, která se zabývá výzkumem a prezentací historického dědictví západních Čech.
Karel Nováček přednáší archeologii středověku a dějiny středověké architektury na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci.
Oba autoři se dlouhodobě věnují výzkumu Staré Plzně, na toto téma publikovali několik odborných studií.
Ve své prezentaci vás seznámí s novým pohledem na význam přemyslovského Hradu Stará Plzeň.
Přednáška je součástí cyklu konaného u příležitosti 1040 let Staré Plzně, který reflektuje zásadní momenty
historie Starého Plzence.

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

ZNÁŠ HISTORII
SVÉHO MĚSTA?
Správná odpověď na otázku
č. 6 je rok 1361.
Císař a král Karel IV. vydal
v roce 1361 Privilegium obyvatelům Staré Plzně za újmu, které se jim dostalo při stavbě hradu Karlskronu. Privilegium
osvobozuje od všech robot a prací, když za
sebe zaplatí 28 kop pražských grošů ročně
purkrabímu na Karlskronu.
Vylosováni byli M. Sedláková, M. Keslová, B. Krásná
Tři luštitelé, kteří správně zodpoví otázku
č. 7, budou vylosovány za měsíc září na veřejné přednášce „Akademie Staré Plzně“ v měsíci říjnu. Správné odpovědi na otázku č. 8
budou vylosovány v měsíci listopadu. Drobné ceny pro nepřítomné budou k vyzvednutí v K-Centru. Správnou odpověď najdete
v příštím čísle Radyňských listů.
Kupón se jménem a adresou odevzdej
v K-Centru, Smetanova 932, St. Plzenec vždy
do konce měsíce nebo zašli na mailovou adresu oshr@emal.
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OTÁZKA č. 7

OTÁZKA č. 8

Naše město má překrásnou polohu mezi kopci a nivou řeky Úslavy
v místech, kde se stýkají Radyňská vrchovina a Brdy. Ten předěl máme
z Radyně jako na dlani. Navíc má naše okolí pestrou geologickou
stavbu, kterou v minulosti naši předkové využívali k dobývání nerostů. Získával se zde kámen jako opuka, břidlice, křemenec, vápenec,
porfyr, buližník, uhlí, stříbro a jsou indicie, že i zlato. Nejvíce se ale
prosadila železná ruda. Ta byla těžena ve třech šachtách, dvě na Kocandách, třetí na východním svahu Hůrky. Průzkumné štoly byly i ve
stráni v Sutici. Ke zpracování železné rudy byl založen hamr a později
železárna v Sedlci. Známe i letopočet založení.

Každé město má svou historii, události, které stojí za zaznamená-

a. 1789

b. 1648

ní a k těm patří i návštěvy představitelů státu. Mimo ne tak starou
návštěvu p. prezidenta V. Klause se Starý Plzenec může pochlubit
i jednou císařskou. V roce 1885 totiž přijel do našeho města vlakem
panovník a poctil svou návštěvou i Radyni, odkud sledoval manévry
svých vojsk. Jak se jmenoval?

a. František Josef

b. Maxmilián

c. Ferdinand d.Este

c. 1578

Adresa: ……………….....……………………………………….….

Adresa: ……………….....……………………………………….….

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

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

STALO SE
CENTRUM SLUŽEB PRO
TURISTY NA RADYNI
Dne 6. srpna bylo otevřeno v předhradí
hradu Radyně Centrum služeb pro turisty.
V bývalé hájovně se nyní po rekonstrukci
nachází informační centrum, kde jsou poskytovány historické i místopisné informace.
Personál Vám rád poradí, kam se vydat za
zajímavostmi zdejšího kraje a dokonce neodejdete s prázdnou, je možnost zde zakoupit

upomínkové a dárkové předměty nebo mapy.
Pro cyklisty v nesnázích je připraven minicykloservis. Novinkou je možnost zapůjčení
audioprůvodce, který přenese návštěvníky do
historie, a umožní tak prožít neopakovatelnou prohlídku hradu i zdravotně znevýhodněným osobám. Budova centra služeb je také
vybavena místností, kde mohou turisté strávit chvíli odpočinku či se schovat před nepřízní počasí, přičemž mohou obdivovat staré
fotografie hradu Radyně a hájovny. Útulnou
atmosféru zde dotvářejí krbová kamna, ve

BENEFIČNÍ MINIMUZIKÁL O RADOUŠOVĚ ŽITÍ
A PŘEŽALOSTNÉM KONCI NA RADYNI

Ve čtvrtek 15. září večer se na Radyni odehrál benefiční minimuzikál autora Milana B. Karpíška o bájném rytíři Radoušovi pod názvem O Radoušově žití a přežalostném konci. Představení
se uskutečnilo u příležitosti nedožitých 71. narozenin akademického malíře Vladimíra Havlice.
V uměleckém provedení (zprava) Milana Benedikta Karpíška, Přemysla Kubišty, Petra Vrobela
a Jitky Kubištové se diváci přenesli do příběhů pána hradu přímo v hradním paláci Radyně. Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 5.000 Kč věnovali umělci Nadaci pro transplantace kostní
dřeně v Plzni.
Text a foto: Eva Vlachová

kterých zanedlouho zapraskají první dřevěná polínka. Zkrátka nepřijdou ani děti, pro
které jsou připraveny kvízy a všelijaké „lušťovky“ se staroplzeneckou tématikou. Je zde
umístěn i model hradu Radyně, který slouží
jako pokladnička veřejné sbírky na zhotovení
Svatováclavské koruny, kterou dal původně
vyrobit Karel IV. Zájemci mohou do sbírky
přispět drobnými mincemi, které pak posouvají zábavným bludištěm do pokladničky.
Areál centra služeb myslí i na nejmenší návštěvníky, kteří se mohou vyřádit na dětském
hřišti. Dále je objekt vybaven novými toaletami pro veřejnost i pro zdravotně postižené
osoby a místností s přebalovacím pultem.
Od otevření se Centrum služeb pro turisty
těší velkému zájmu. Již v polovině září nové
infocentrum přivítalo na 2000 návštěvníků.
Příchozí si zdejší kouzelnou atmosféru nemohou vynachválit, což nám působí ohromnou radost. Věříme, že tomu tak bude i do
budoucna a stále pracujeme na zlepšování
námi poskytovaných služeb. Velkou inspirací jsou pro nás poznatky návštěvníků, pro
jejichž spokojenost se snažíme udělat maximum, a proto na sebe další inovace nenechají
dlouho čekat.
Centrum služeb pro turisty na Radyni je
pro veřejnost otevřeno denně od dubna do
října od 09:00 h do 18:00 h, od listopadu do
března pak od 09:00 h do 16:00 h.
Monika Onderková a Kristýna Vlachová

Centrum služeb pro turisty pod hradem Radyní
Foto: Eva Vlachová
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ZÁJEZD BÝVALÝCH
ZAMĚSTNANCŮ
BOHEMIA SEKT
Ve čtvrtek, 15. 09. před 07:00 h ráno nedočkavě přešlapovalo před závodem Bohemia
Sekt 45 bývalých zaměstnanců – důchodců,
kteří se přihlásili na tematický zájezd, pořádaný jejich bývalým zaměstnavatelem. Program
byl připraven s přihlédnutím k možnostem
účastníků převážně vyššího věku. Naše první
zastávka byla v klášteře v Teplé, kde jsme absolvovali prohlídku a obdivovali se především
jedinečné knihovně. Pak následoval oběd –
perfektně vybrané menu, které všem chutnalo.
Po obědě pak jsme zamířili na prohlídku parku
s miniaturami, to již v Mariánských Lázních.
Velice se nám vše líbilo, obdivovali jsme hlavně
model přemyslovského hradu Plzeň, před kterým jsme se také všichni vyfotili. Nakonec nás

SEDLECKÉ SLAVNOSTI
2016
Dne 27. srpna se v Sedlci v areálu hasičské
zbrojnice konala již tradiční akce Sedlecké
slavnosti.
Odpolední program byl připraven hlavně
pro děti. Slavnostní odpoledne zahájil velitel sboru Stanislav Pokštefl, který návštěvníky seznámil s programem a děti pozval na
přichystané atrakce. Po zahájení se hudební
produkce ujal Standa Kluzák ml., který vyhrával přítomným po celé odpoledne. Pro
děti byla připravena paní Evou Míchalovou
tradiční výtvarná soutěž, jejímiž tématy byly
„Moje nejoblíbenější místo“ a „Hasiči“. Děti
si také mohly na hrnčířském kruhu vytočit z hlíny cokoli dle své představy. Soutěž
byla úspěšná a nejlepší práce byly vybrány
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autobus odvezl do centra Mariánských Lázní,
kde jsme se prošli po promenádě a prohlédli si
zpívající fontánu. Zájezdem jsme byli všichni
nadšeni, především péčí, se kterou se nám věnoval průvodce, p. Vytisk.

Zájezd se skutečně vydařil a my bychom
chtěli zde vyslovit vedení společnosti Bohemia
Sekt upřímné díky!
Za účastníky Marie Šimková
a Miluše Chrastilová

Účastníci zájezdu si prohlédli v parku Boheminium model přemyslovského hradu Plzeň
Foto: Václav Soukup
porotou ve složení Eva Míchalová, Kristýna Císařová a Markéta Cieslerová, které výtvarné dílny připravovaly. Malí výtvarníci

získali ceny a všechny děti dostaly za svoje
výtvarné snažení odměnu. Ti, kteří zrovna
Pokračování na str. 14

Snímkem se vracíme k srpnovým slavnostem SDH v Sedlci.
PLACENÁ INZERCE

Foto: Jiří Šístek
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Pokračování ze str. 13
nemalovali, nebo netvořili na hrnčířském
kruhu, mohli si zařádit na skákacím hradu,
nebo vyzkoušet Zorbing. Ti nejmladší pak
uvítali brouzdaliště, které jim organizátoři
v parném letním dnu připravili. Mladí hasiči
předvedli účastníkům požární útok na vodu
a rodina Koňaříkova zahrála přítomným
dětem velice pěkné a poučné maňáskové
divadlo /pohádka Čert a Káča/. Odpolední

program pro děti pak završila hasiči vyrobená oblíbená pěna, ve které děti s výskotem
pobíhaly. Ostatní účastníci si poslechli krásné písničky při produkci Stanislava Kluzáka.
Program přijeli zpestřit svoji hasičskou technikou kamarádi - hasiči z Oseku u Rokycan.
Večerní program pak zajistila hudební skupina EGES.
Všem účinkujícím a ochotným lidem,
kteří pomohli akci zajistit, patří velké podě-

kování. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat
p. Emilu Míkovcovi, který zajistil Zorbing,
a p. Bohumilu Bartůškovi za přepravu skákacího hradu. Návštěvníkům, kteří podpořili
kulturní akci v naší obci, děkujeme za přízeň
a těšíme se na shledanou při dalších akcích
v areálu hasičské zbrojnice.
Za SDH
Miluše Chrastilová a Marie Šimková

SPORT
MALÍ FOTBALISTÉ LETOS
U KYNOLOGŮ
V týdnu od 20. 8. do 27. 8. 2016 se z areálu
ZKO ve Starém Plzenci neozýval tradiční štěkot cvičených psů, ale hlahol malých fotbalistů. Po loňské zkušenosti se trenéři mládeže

rozhodli zopakovat termín i místo konání
prázdninového soustředění, které stejně jako
minulý rok nabídlo účastníkům 2 varianty,
a to příměstskou či celodenní. Veškeré zázemí měli malí fotbalisté zajištěné na fotbalovém hřišti, ubytování tentokrát poskytl již
zmiňovaný kynologický klub. Soustředění se
zúčastnilo 45 dětí ve věku od 5 do 13 let.
Trenéři říkají: „Zájem o soustředění byl
opět enormní. Při tvorbě tréninkových plánů
se snažíme, aby naši mladí fotbalisté získali
nové dovednosti a co nejlepší formu a vše
zúročili během celé sezóny. I ti nejmladší už
mají zkušenosti s tím, že během zápasu nedostanou nic zadarmo a nikoho přece nebaví
prohrávat.“
I přes vrtkavost letošního léta se zdálo, že
počasí bylo objednáno s dostatečným předstihem a vyšlo opět na jedničku. Do nabitého
tréninkového programu se vešla i návštěva
koupaliště v Losiné, projížďky na lodích na
sedleckém rybníku za asistence zkušených
trenérů Spartaku Sedlec a neodmyslitelnou
součástí soustředění byly i 2 táboráky s opékáním špekáčků. Večery trenéři dětem zpří-

jemňovali také promítáním oblíbených dětských filmů a komedií.
O to, aby měli účastníci soustředění plné
žaludky, se opět postarala staroplzenecká
Jídelna Kohout. Teplé obědy, ale i večeře zapříčinily, že i přes značnou fyzickou zátěž na
soustředění nikdo nezhubnul.

Poděkování patří nejen trenérům a jejich
pomocníkům, ale i všem ostatním, kteří se
zasloužili o zdárný průběh soustředění.
Na závěr nezbývá než popřát všem v nadcházející sezóně mnoho hezkých fotbalových
zážitků.
Jitka Suchá

Malí fotbalisté na soustředění

Foto: Tomáš Děkanovský
PLACENÁ INZERCE

Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje

37
Představujeme kandidáta
ze Starého Plzence
31 let – bez stranické příslušnosti
na kandidátce pod č. 14
děkujeme za preferenční hlas
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DEN TENISU
TJ SPARTAK SEDLEC
Tradiční Den tenisu TJ Spartak Sedlec
(již 31. ročník) proběhl 27.8.2016 na kurtech u školy. Turnaj čtyřher začal po deváté
hodině a ve dvou skupinách po čtyřech párech se hrálo systémem každý s každým na
jeden vítězný set. Po sehrání všech zápasů ve
skupinách se vytvořil hrací pavouk a hrálo se
již K.O. systémem. Vítězem celého turnaje
se stala dvojice Holeček-Fořt, která ve finále
porazila Rejška s Kuhajdou těsně 7 : 5. Třetí
místo obsadil pár Liška-Spáčil po vítězství
6 : 2 nad dvojicí Matějovský-Hrouda. Další
pořadí turnaje bylo následující: 5. Šesták Petr
ml.-Záhrubská, 6. Šesták Petr st.-Beneš, 7.
Šesták Pavel-Šestáková-Khaur a 8.BorovskýBorovská. Specialitou tohoto turnaje bylo to,

VÍTĚZSTVÍ V HLAVNÍ
KATEGORII
TENISOVÉHO TURNAJE
ROTUNDA CUP
OBHÁJIL
LUBOŠ DOLÁK
TO TJ Spartak Sedlec a SK SPORTteam
DOLI Starý Plzenec, z.s. spolupořádali již
XII. ročník tenisového turnaje pro neregistrované hráče tenisu Rotunda Cup. Celá soutěž

hlavní soutěž
1. Luboš Dolák
2. Borek Včala
3. Daniel Mach
3. Miroslav Fořt

že trojice Šesták-Šestáková-Khaur měla povoleno hrát společně na jedné straně kurtu
a v několika momentech turnaje toho i využila. Při slavnostním vyhlašování výsledků byli
odměněni všichni zúčastnění, ceny za pořa-

datele turnaje předával Míra Matějovský. Za
krásného slunečného počasí to byl příjemný
tenisový den.
Petr Liška

Den tenisu TJ Spartak Sedlec - společné foto

Foto: archiv

je rozdělena do dvou fází, v srpnu jsou vždy
na pořadu dvouhry a v následujícím měsíci
se sehrají čtyřhry. V sobotu 13. srpna se hrála
hlavní soutěž bez omezení věku, další den se
sešli k svému turnaji senioři nad 50 let. Obou
turnajů se zúčastnilo celkem jedenadvacet
hráčů, již tradičně byla větší účast v kategorii seniorů. Vítězství v hlavní soutěži obhájil
Luboš Dolák z SK SPORTteam DOLI, po celý
víkend se dařilo také Borku Včalovi z Pohody Letkov, který jen velmi těsně podlehl ve
finálovém zápase a navíc si odnesl vítězství
z nedělního turnaje.
Turnaje ve čtyřhře, který se uskutečnil na

plzeneckou pouť 10. září, se zúčastnilo osm
párů. I při menší účast měl velmi dobrou
sportovní úroveň a překvapivé vítěze. Luboš
Dolák se Zdeňkem Holickým od loňského
neúspěšného ročníku hodně potrénovali
a zaslouženě zvítězili.
Soutěže se uskutečnily za krásného počasí na kurtech ve Starém Plzenci a zejména ve
velmi pěkně zmodernizovaném areálu v Sedlci, kde zbyl také čas na příjemné posezení
a popovídání s přáteli. Děkujeme za podporu
turnaje firmám Bohemia Sekt, Maxit a Českému svazu rekreačního sportu.
Text a foto: Jiří Novák a Milan Doležel
PLACENÁ INZERCE

kat. nad 50 let
1. Borek Včala
2. Robert Keresteš
3. Karel Janoušek
3. Stanislav Havlíček

čtyřhra
1. Zdeněk Holický – Luboš Němec
2. Petr Havránek – Marek Houdek
3. Libor Červený – Stanislav Havlíček
4. Karel Janoušek – Milan Doležel

DOTACE NA DŮM

Výsledky
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Hledáte řešení jak získat dotaci na
Váš rodinný dům?
Chystáte se zateplovat fasádu,
střechu či měnit okna?

Chcete získat zpět
až 50% svých investic?

Máme pro Vás smluvní garanci
získání dotací s nabídkou na míru
Vašich potřeb.
Zaregistrujte svou nezávaznou poptávku na webu

www.moje-uspora.cz
Zadejte při registraci partnerský kód
a získáte dotační poradenství ZDARMA.

03AAD
Jakékoliv další informace žádejte na
800 100 638 nebo obchod@cs-as.cz

Vyhodnocení seniorské soutěže. Borek Včala (uprostřed) s putovním pohárem
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Nabízím brigádu 2 studentům - podzimní
práce na zahradě, vše dle domluvy, 100 Kč/h.
Tel.: 604 214 721.

■ Hledáme

brigádníka/brigádnici na práci
za barem do Lidového domu, Raisova 2, Starý Plzenec. Tel.: 776 571 736.

■ Hledám

zručného pomocníka k občasné

NECHCEME BÝT CIZINCI

výpomoci ve St. Plzenci. Tel.: 604 208 544.

■ Hledám paní (slečnu) k občasnému pohlídání 7letého syna. Tel.: 604 208 544.

■ Prodám kočárek, trojkombinace. Možno
i zimní pytel. Tel.: 603 731 280.
■ Prodám WC COMBI zn. JIKA, málo používané. Cena 990 Kč. Tel.: 723 359 189.

VE VLASTNÍ ZEMI

■ Koupím jakoukoliv tahací harmoniku
- heligonku, chromatiku či akordeon. Tel.:
723 126 011.

Mé hlavní heslo má své opodstatnění a naplňuje širší význam. Především je mezinárodně právní, související s migrační
krizí. Hlavním strůjcem této krize jsou USA a NATO. Jak
B. Obama v případě Libye, tak bývalý premiér D. Cameron
v případě Iráku přiznali pochybení v případě zásahu v těchto
zemích. Dodnes zde není pořádek a z toho plyne i nepříznivá
migrační situace z těchto oblastí. Proto je třeba důsledně
odmítnout diktát v podobě přijetí 1591 migrantů nám vnucovaný EU. Nelze věřit ani bezpečnostním složkám, které by měly
přijetí prověřovat. V minulosti několikrát zklamaly.
Heslo má i význam ekonomický. V ČR nám téměř nic nepatří,
vše bylo rozprodáno, rozkradeno a špatně zprivatizováno.
Korupční aféry se neřeší a zákon o majetkových přiznáních je
nedostatečný, směřující k promlčení těchto kauz. Současné
vládní špičky neskýtají záruky zlepšení, neplní volební sliby
a pohrdají názory voličů – občanů. Proto je třeba tyto politické
špičky vystřídat s cílem zjednání náprav. Proto kandiduji.
Dr. Jan REJFEK, kandidát do Senátu
ve volebním obvodu č. 7 – Plzeň

■ Koupím Škodu Felicii od roku 1999 nebo
Fabii, i horší stav. Tel.: 728 209 526.
■ Koupím dvourychlostní babetu nebo jiný
moped. Tel.: 722 615 183.
■ Prodám sed. soupravu, cena cca 4.200 Kč
a čalouněnou rozkládací lavici, cena 2.990 Kč
nebo dohodou. Tel. 607 14 99 39.
■ Prodám levně žulov. desku na hřbitov. urnové místo (80 x 80 x 0,80 cm) a hřbitov. mosaz. lampu a vázu. Tel. 607 14 99 39.
Pokračování na str. 17

JEDNÁ SE O PLACENÝ INZERÁT

O OSUDU PRODEJNY PENNY MARKET ROZHODNE
PODZIMNÍ REFERENDUM
Plánovanou výstavbu nové prodejny
PENNY ve Starém Plzenci provází několik otázek. O výstavbě bude definitivně rozhodnuto v podzimním referendu.
Následující článek vám přiblíží kroky,
které společnost Penny Market učinila
ve prospěch obyvatel. Na otázky odpovídal Jan Králíček, ředitel expanze společnosti Penny Market.
Můžete nám popsat projekt výstavby
prodejny Penny Marketu ve Starém
Plzenci?
Na základě konzultací s architekty jsme
navrhli projekt, který vytváří novou uliční čáru a je z části dvoupodlažní. Zároveň
s objektem plánujeme nové veřejné parkoviště, jež umožní pohodlnější nakupování a parkování pro veřejnost. Z pohledu
od radnice bude budova přízemní, avšak
v zadní části bude dvoupodlažní. V přízemí bude standardní prodejna potravin,
včetně prodejny řeznictví a dále skladové
a sociální zázemí pro zaměstnance. V prvním patře vznikne nebytový prostor, který bude nabídnut městu Starý Plzenec pro
PENNY_Radynske_listy_190x130_2016_10_05.indd 1

jeho využití, o čemž rozhodne místní zastupitelstvo. Prostory by mohly sloužit pro
zdravotní, sociální, ale i kulturní účely.
Kolik nových pracovních míst můžete
nabídnout místním obyvatelům?
V případě otevření prodejny počítáme se
vznikem 14 nových pracovních míst přímo
v prodejně Penny Market a dalších 8 nových pracovních míst v prodejně řeznictví.
Nová prodejna nabídne i možnost brigád
a částečných úvazků, které mohou být zajímavé například pro maminky na rodičovské dovolené.
Penny Market přišel v souvislosti s dopravními opatřeními hned s několika
návrhy. Jaké by se v případě výstavby
PENNY skutečně realizovaly?
V přípravné fázi dopravní části projektu
bylo vše konzultováno s Dopravním inspektorátem Policie ČR Plzeň. Výsledným
řešením je sjednocení vjezdu na parkoviště
nad radnicí a budoucího parkoviště u prodejny, úprava vodorovného a svislého dopravního značení a prodloužení zábradlí

před školou. Prodloužené zábradlí tak školáky přirozeně navede na stávající vyznačené přechody, čímž se zabrání svévolnému
vstupu na silnici. Velice dobře si uvědomujeme blízkost Základní školy Starý Plzenec
a nutnost dopravně-bezpečnostních opatření a tudíž jsme dopravní částí projektu
pověřili společnost D Projekt Plzeň, přesněji pak pana Ing. Nedvěda, který je známý
pro svoji znalost místních poměrů.
Jak by ovlivnilo zásobování vaší prodejny současnou dopravní situaci ve Starém
Plzenci?
Naprosto minimálně, jelikož zásobování
bude probíhat malými zásobovacími auty.
Dále také díky blízkosti logistického areálu
v Dobřanech, který je vzdálený pouhých
10 km od Starého Plzence, umíme zásobování naplánovat tak, aby byli spokojeni jak
zákazníci PENNY, tak i ostatní obyvatelé.
Na tomto je možné se domluvit se zástupci
města Starý Plzenec a společně rozhodnout
přesné časy zásobování.
Osud prodejny Penny Market je ve Vašich
rukou. Přijďte nás podpořit v referendu.
15.09.16 13:59
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■ Prodám

balkonové okno + balk. dveře.
Cena 1.250 Kč. Tel. 607 14 99 39.

■ Prodám

domácí kravské mléko. Tel.:
377 965 238; 731 509 152.

■ Prodám

míchačku na jedno kolečko, vč.
kabelu. Levně. Tel.: 732 684 333.

■ Prodám kvetoucí ibišky, cena 50 Kč. Daruji
agáve. Tel.: 606 487 544.
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

Televize

Internet
Volání

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

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.
Možnost zpětného
sledování pořadů
a jejich nahrávání
do paměti.

Internet první 2 měsíce
ZDARMA
Pro stávající členy nyní odměna 900 Kč
za každého nově přivedeného člena!
Podrobné informace na www.plzenec.net/pripojdalsiho

Na výběr z více než
40 televizních
a 25 rozhlasových
stanic.

w w w. p l z e n e c . n e t

tel.: 775 785 005

email: info@plzenec.net

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

ZEMNÍ PRÁCE PLZEŇ
www.zemnipraceplzen.cz / info@zemnipraceplzen.cz

RADEK NÁPRAVNÍK
TEL.: 777 156 370
-

Zemní a výkopové práce
Práce minirypadlem
Zakládání staveb
Realizace přípojek
Stavební práce

Internet, který má omezenou pouze cenu...

KSČM MÁ V KRAJI NA CO NAVAZOVAT
DO DALŠÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Výsledky naší koaliční spolupráce s ČSSD jsou velmi dobré nejen pro
občany kraje a také z hlediska plnění volebního programu a cílů KSČM
v Plzeňském kraji. Většinu priorit volebního programu KSČM se nám
podařilo zapracovat do Společného prohlášení Rady Plzeňského kraje.
Podařilo se zrekonstruovat sociální zařízení ve Kdyni, v Bystřici nad
Úhlavou, transformovat DOZP ve Stodu, zahájit výstavbu pavilonu Domova
klidného stáří v Žinkovech. Zůstala zachována síť krajských nemocnic, kde
byly provedeny potřebné rekonstrukce a vybavení jednotlivých oddělení,
včetně přístrojů. Byla otevřena nová výjezdová místa záchranné služby
v Železné Rudě, na Modravě, v Boru, v Sušici a nyní je dokončováno ve
Stříbře, která úspěšně suplují chybějící krajská zdravotnická zařízení.
Navýšili jsme dotace na rozvoj obcí (až na 100 mil. Kč v roce 2016) a na
vodohospodářské stavby obcí (60 mil. Kč v roce 2016). Udrželi jsme rozsah
dopravní obslužnosti kraje a rozvoj integrované veřejné dopravy prostřednictvím organizace POVED. Podporujeme projekt obnovy vozidlového parku
dobrovolných hasičů. Přispíváme Policii ČR na vybavení. V majetkové
oblasti jsme navýšili výdaje na opravy majetku (až na 86 mil. Kč v roce
2016). Největším úspěchem je, že kraj při plnění všech jeho povinností,
zajištění trvalého rozvoje a priorit vládnoucí koalice dokázal hospodařit po
celé volební období bez dluhů, jako jediný v celé ČR. Ing. Karel Šidlo
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Martin Baxa: Chci vrátit kraj do pravých rukou
v krajském zastupitelstvu a jedno funkční období dokonce působil jako krajský
radní. Jeho schopnost rozumět problémům celého kraje potvrzuje i jeho názor
na to, co pálí náš kraj nejvíce. „Chci prosadit rychlé dopravní spojení celého kraje s Prahou i dalšími kraji. Nestačí, aby se
za prací či studiem cestovalo dobře jen
z krajského města,“ má jasno Martin Baxa.

Občanské demokraty vede v letošních
krajských volbách do boje Martin Baxa,
který obstál ve vedení krajského města.
Čtyři roky vedl Plzeň jako primátor a zůstala za ním celá řada úspěšných projektů. Od posledních komunálních voleb se
Martin Baxa podílí na řízení největšího
města v Plzeňském kraji jako 1. náměstek primátora. V této funkci měl na starosti například velmi úspěšný projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015,
který přivedl do západočeské metropole
nejlepší světovou kulturu a zviditelnil celý
Plzeňský kraj za hranicemi naší země.
Primátor i učitel
V případě Martina Baxy, který i přes pracovní vytížení nadále působí na malý úvazek jako učitel na gymnáziu, proto nikdo
nemůže pochybovat, zda by byl vhodným
hejtmanem pro náš kraj. Martin Baxa,
který dává přednost politice bez osobních útoků a politikaření, už dokázal, že
umí být černým koněm voleb. Když se jeho ODS před dvěma lety zmítala na celostátní úrovni v krizi, dovedl ji v čele kandidátky v Plzni k výsledku shodnému
s největšími českými stranami. V letošních
krajských volbách má Martin Baxa v čele kandidátky občanských demokratů ta-

ké jasný cíl: „Chceme vrátit kraj do pravých rukou! Potřebuje to doprava, školství
i podpora venkova. Kraj s naší tradicí si
nezaslouží, aby ho řídili komunisté.“
Zjednodušíme spojení kraje s Prahou
Baxa nemá zkušenosti pouze z plzeňské
politiky. Od roku 2004 nepřetržitě zasedá

S nejúspěšnějším starostou kraje
Velmi silného kandidáta nabízejí „modří“ také přímo v našem okrese. Stal se jím
dlouholetý starosta Blovic Jan Poduška.
Když se v roce 2014 oceňovali nejúspěšnější starostové končícího čtyřletého období, padla volba nejlepšího starosty Plzeňského kraje právě na „šéfa“ Blovic.
Kdo by měl pochyby o tom, zda zmíněná
cena skutečně odráží úroveň starostování
v Blovicích, tomu jasně odpověděli blovičtí voliči v posledních komunálních volbách, když si Jana Podušku vybrali za starostu již počtvrté v řadě.
ODS bude i proto volbou nejenom
pro pravicové voliče, kteří se při rozhodování nechtějí řídit jen pražskou politikou,
ale také pro všechny, kteří chtějí mít v čele kraje politiky, kteří již něco konkrétního
dokázali při řízení svých měst.
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PLZEŇ – Borská pole

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

2.950,5 kW

Kamna Kerpen
výkon až 5 kW, výhřevnost až 124 m³, rozměry:
v 885 x š 285 x h 320 mm, kouřovod  120 mm,
hmotnost 58 kg

3.490,-

8 kg

42,od 1 palety: 39,-

Koupelnový nábytek Super 65

Dřevěné ekobrikety

zrcadlo š 67 x v 103 cm s halogenovým osvětlením,
keramické umyvadlo š 65 cm, bez baterie, spodní
skříňka š 60 x v 81 x h 38,5 cm, lakovaná lesklá
bílá dvířka, korpus mat

balení 8 kg, hranol M, z měkkého
dřeva, výhřevnost 18 MJ/ kg, nízký
obsah popela, vhodné pro denní topení

délka 1 metr

69,Chryzantémy
Dendranthema multiflora
mix barev, kv.19 cm,
uvedené foto je pouze ilustrační, do vyprodání zásob

80 l

79,-

ks

27,-

Mulčovací
kůra

Metrový zahradní obrubník
s perodrážkou

balení 80 l

výška 20 cm, šedá barva

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská) • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 10. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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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
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Vychází: 1. 10. 2016
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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