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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu,
teploty se vyšplhají v některých dnech přes 30
stupňů a všichni se po
intenzivním pracovním
tempu již těšíme na trochu odpočinku.
V minulém čísle Radyňských listů jsem Vás
informovala o schválení výsledků architektonické soutěže na přístavbu základní školy
a výstavbu sportovní haly ve Starém Plzenci.
V měsíci září bude v prostoru školní zahrady instalována výstava všech předložených
architektonických návrhů a i občané budou
mít možnost si uvedené návrhy prohlédnout.
Toto téma bylo opět diskutováno na jednání zastupitelstva města 15. 6. Všichni si
uvědomujeme, že se jedná o náročný záměr,
který významně ovlivní rozpočet města. Odhad nákladů, který předložil vítěz soutěže,
činí celkem 120 mil. Kč, z toho 60 mil. Kč na
výstavbu sportovní haly v prostoru školní zahrady a 60 mil. Kč na přístavbu školy formou
samostatné solitérní budovy. Jak jsem již psala,
k realizaci tohoto záměru bychom chtěli využít dotační prostředky z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, případně z Integrovaného regionálního operačního programu. Ale
na poskytnutí dotací není žádný právní nárok,
suma dotačních prostředků je vždy omezena
alokovanou částkou v konkrétním programu
a vždy svázána s konkrétními podmínkami
dotačního programu. Další možností financování je úvěr. V této souvislosti bych uvedla, že
město od r. 2011 uzavřelo jediný úvěr, a to na
kanalizaci Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV
jako spoluúčast města k 185 mil. dotaci. Tento úvěr splácí město roční částkou 3,7 mil. Kč.
Tedy částkou, která v žádném případě nemůže
ohrozit stabilitu rozpočtu města. Nutno také
podotknout, že na tento úvěr nezastavovalo
město žádný majetek! V souvislosti s financováním přístavby školy a sportovní haly předložila Česká spořitelna, a.s., která vede městu
dlouhodobě všechny účty, kvalifikovanou analýzu možnosti úvěrového zatížení města.
Z analýzy vyplývá, že město může v dalších
letech čerpat úvěr ve výši cca 30 mil. Kč v r. 2019
a 30 mil. Kč v r. 2020. Nový úvěr by měl roční
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splátku cca 3 mil. Kč s úrokovou sazbou 0,50 %
p. a. s dobou splácení 10 let, bez zastavění majetku města! V roce 2018 končí městu úvěr z 1.
etapy kanalizace, a tak by splátku tohoto úvěru
(ve výši 2,8 mil. Kč) nahradila splátka nového
úvěru. Z analýzy rovněž vyplývá, že město má
provozní přebytek každoročně 25 mil. Kč. Při
čerpání výše uvedených úvěrů by se pak město
dostalo na roční splátky od r. 2019 cca 6,7 mil.
Kč a od r. 2020 cca 9,7 mil. Kč, na což z provozního přebytku finanční prostředky město
má. Dále město každoročně ve svém rozpočtu
počítá s částkou na investice. V r. 2015 část-

ka činila 37 mil. Kč, v r. 2016 pak 29 mil. Kč.
Pokud budeme uvažovat s obdobnou částkou
i pro příští období, lze z této částky vyčlenit
v r. 2018, 2019 a 2020 každoročně částku cca
20 mil. Kč. Pak se dostáváme na částky v r.
2018 – 20 mil. Kč vlastní prostředky, v r. 2019
– 20 mil. Kč vlastní prostředky + 30 mil. Kč
úvěr, v r. 2020 – 20 mil. Kč vlastní prostředky
+ 30 mil. Kč úvěr. Z výše uvedeného vyplývá,
že i bez poskytnutí dotace je město schopno
120 mil. investici zvládnout. A v případě poskytnutí dotace na přístavbu školy a sportovní
Pokračování na str. 2

DEN STARÉ PLZNĚ

FIN s.r.o., společnosti VCES a.s., společnosti
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, panu Miroslavu Levorovi a firmě
Elektro Paum. Neopomenutelné poděkování
patří všem těmto lidem, kteří se podíleli na
přípravě a zdárném průběhu akce: pracovníkům oddělení údržby města pod vedením Luboše Lence, pracovnicím K-Centra a městské
knihovny, sedleckým a plzeneckým hasičům,
Josefu Švédovi, Pavlu Kilbergrovi, Marcele
Bardounové, Janě Toušové, Miroslavě Vyskočilové, Lucii Korbelíkové a Karlu Fialovi.
Děkujeme také za spolupráci paní starostce
Vlastě Dolákové a panu místostarostovi Václavu Vajshajtlovi. Dík patří také spolku Rytíři
Koruny České, který zajistil program.
Eva Vlachová

V sobotu 27.05.2017 se ve Starém Plzenci uskutečnila kulturně historická akce Den
Staré Plzně, která připomněla významnou
historii našeho města, která se začala psát od
roku 976, a kde se až do 13. století nacházelo
významné správní centrum západních Čech.
Den Staré Plzně přenesl návštěvníky do období 13. století a zábavnou formou jim přiblížil nejdůležitější události a historické postavy
tohoto období: přemyslovského krále Václava
I., nástup gotiky a slavné trhy na významné
středověké obchodní stezce z Prahy do Řezna.
Město Starý Plzenec děkuje všem donátorům: Plzeňskému kraji, společnosti ARC

Rytířský turnaj o přízeň krále

Foto: Josef Švéda
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Pokračování ze str. 1
haly by město buď nečerpalo úvěr, nebo použilo vlastní prostředky v plné výši na ostatní
investiční akce. Další pozitivní informací je,
že Parlament ČR schválil změnu rozpočtového určení daní, v rámci kterého dostávají obce
do svých rozpočtů podíl na sdílených daních.
Pro naše město by to mohlo přinést zvýšení
daňových příjmů každoročně o cca 3-4 mil.
Kč. K financování rozvojových záměrů můžeme uvažovat i s prodejem některých pozemků
města, kde by soukromý investor mohl realizovat rozvoj města. Toto rozhodnutí je pak plně
v kompetenci zastupitelstva města.
S rozpočtem města nehazardujeme, snažíme se hledat cesty, další zdroje, které bychom použili do rozvoje našeho města! Ale
ne vždy se tato snaha setkává s pochopením
a některý záměr je již dopředu zkritizován
a odsouzen k zániku. Jistě nezastíráme, že investice více než 100miliónová nebude nijak
jednoduchá a že se může vyskytnout celá řada
komplikací a nepředvídatelných skutečností,

které by mohly mít dopad na finanční stránku
uvedeného záměru. Ale v této fázi, kdy není
zpracována projektová dokumentace a položkový rozpočet, se stále pohybujeme jen v úrovni odhadu nákladů. Věřím, že informace, která se objevila v minulých Radyňských listech
v souvislosti s financováním přístavby školy
a sportovní haly o zastavování radnice, prodeji
Pronapu nebo hradu Radyně byla myšlena jen
s nadsázkou, k odlehčení této jinak vážné situace.
A ještě pár informací na závěr – bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci chodníku
v Sedlci ve Školní ulici od křižovatky Smetanova k mostu, dále bylo vyhlášeno výběrové
řízení na opravu hřbitovní zdi.
Vážení spoluobčané, užívejte si prázdniny,
sluníčko, letní pohodu a přijďte se podívat
2. 7. na naše kanoisty na Sedlecký rybník,
kde Spartak Sedlec pořádá závody v rychlostní kanoistice „Sedleckou pětistovku“.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE K POSTUPU
POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU
STARÝ PLZENEC
Dne 25. května 2017 proběhlo v sále Lidového domu ve Starém Plzenci veřejné projednání návrhu Územního plánu Starý Plzenec.
V úvodu projednání vysvětlila Ing. Štáhlová
- pořizovatelka ÚP z Magistrátu města Plzně,
odboru stavebně správního záležitosti legislativní, které se týkají vlastního pořizování ÚP,
včetně nastavených procesů při projednávání
jednotlivých kroků. Popsala podrobně možnosti a zákonné lhůty pro podání připomínek, námitek a stanovisek dotčených orgánů. V další části zástupce zpracovatele firmy
Haskoning DHV Czech Republic, spol. s.r.o.,
Sokolovská č.p.100/94, Praha, Ing Milan Svoboda, který má zpracování územního plánu
na starosti, seznámil přítomné s celkovou
koncepcí územního plánu včetně urbanistické, rozvoje městských funkcí, dopravního
řešení, ochrany krajiny a ve své prezentaci
se dotkl některých významnějších ploch ve
městě. Dále vysvětlil jaké zásady a vstupy
musí zpracovatel při tvorbě územně plánovací dokumentace dodržet – mimo jiné zadání, Politiku územního rozvoje ČR, Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje, územně
analytické podklady, atd. Poté proběhla diskuze a na otázky přítomných, týkajících se
řešení ploch, povětšinou těch, ve kterých se
nacházely pozemky tazatelů, odpovídal zpracovatel společně s pořizovatelkou. Nejvíce
dotazů bylo ohledně lokality mezi Bezručovou a Štěnovickou ulicí, kde se soukromí
vlastníci dožadují navrácení svých pozemků

na bytovou výstavbu a dále na zemědělské
pozemky, především v Sedlci, na nichž jsou
v návrhu ÚP plánovány např. protipovodňové úpravy a v nejzazším případě mohou být
i vyvlastněny. Dále v diskuzi vystoupil pan
Hlaváč, který je zmocněncem veřejnosti pro
podání námitky k návrhu ÚP (zajistil si podporu cca 300 občanů) a informoval přítomné, že podal námitky, ve kterých mimo jiné
navrhují zrušení komerční zóny v Bezručově
ulici, omezení míst na bytovou výstavbu, dopravní průtah řešit nad tratí (jižní část) a pořízení regulačního plánu pro centrum města.
Podat námitku či připomínku k územnímu plánu bylo možné i přímo na místě. Lhůta pro podání definitivně uplynula po sedmi
dnech od veřejného projednání (1.6.2017).
Dnes tedy můžeme rekapitulovat a oznámit,
že k územnímu plánu města bylo učiněno 95
podání (91 námitek a připomínek a 4 stanoviska dotčených orgánů).
Z tohoto jednání byl pořízen zvukový
záznam, na jehož základě je pořizovatelem
v současné době zpracováván podrobný zápis. Stavební zákon přesně stanoví, co a kdy
mám být v procesu pořizování územního
plánu zveřejněno. Povinnost zveřejnit záznam z veřejného projednání není stavebním
zákonem řešena. Záznam pořizovatele bude
tedy pouze založen do spisu s možností nahlížení do spisu v souladu s § 38 správního
řádu u Ing. Štáhlové na Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního.
Nový územní plán by měl nahradit ten
stávající, který je v platnosti již od roku 2006.
O jeho pořízení rozhodlo Zastupitelstvo města dne 6.6.2011. Hlavním důvodem, proč nedělat jen další a to čtvrtou změnu v současné
době platného ÚP z roku 2006 byla zásadní
změna legislativy pro oblast územního plá-

nování- stavebního zákona. Jeho vypracování trvá několik let od původního zadání, přes
předložení návrhu, zapracování připomínek
ze strany dotčených orgánů státní správy, zástupců města, připomínek občanů až po jeho
schválení Zastupitelstvem města Starý Plzenec. Zpracovat návrh ÚP může pouze osoba,
která splňuje kvalifikační požadavky vzdělání
a praxe (autorizovaný architekt, kterému byla
udělena autorizace pro obor územní plánování) a musí být v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, tedy se zásadami
územního rozvoje, které se vydávají na úrovni kraje, a s politikou územního rozvoje, která se vydává pro území celé republiky.
Územní plán je základním předpokladem
pro další rozvoj města, neboť definuje například rozvojové zóny, oblasti, které je možné
vyvlastnit kvůli klíčovým stavbám, nebo naopak oblasti, které je třeba zachovat vzhledem
k jejich mimořádnému přírodnímu, kulturnímu nebo historickému významu.
V dalším čísle RL budeme informovat
o dalším postupu, který v procesu pořizování
nového ÚP bude následovat.
Ing. Hana Sobotová
– určený zastupitel pro ÚP

POTRAVINÁŘSKÉ
TRHY
v roce 2017
v měsících červenec
a srpen se nekonají.
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
16. zasedání – 15. května 2017

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci

starostky města
o plnění usnesení z předchozího zasedání;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2017 ke zvýšení celkových
výdajů o 887.950,00 Kč, dále dochází ke změně
financování ve výši 887.950,00 Kč;
■ vzalo na vědomí
1. protokol o průběhu „Soutěže o návrh na přístavbu školy a novostavbu sportovní haly ve
Starém Plzenci“,
2. soutěžní návrhy č. 1 až č. 30,
3. odhady finanční náročnosti návrhů hodnocených ve třetím a čtvrtém kole;
■ rozhodlo
1. o výběru nejvhodnějšího návrhu „Soutěže o návrh na přístavbu školy a novostavbu
sportovní haly ve Starém Plzenci“, v souladu
se zákonem č. 134 Sb. § 148, odst. 7, soutěžními podmínkami odst. 9.9 a stanoviskem
poroty, tj. návrhu č. 1, který se umístil na prvém místě, jehož autorem je ing. arch. Petr
Sova, Na Petřinách 65, Praha. Autorovi návrhu bude poskytnuta v souladu s odst. 8.2.1
soutěžních podmínek cena v peněžité výši
300.000 Kč,

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Protože v našem městě dochází opakovaně
k nedovolenému vypouštění odpadních vod,
dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že
provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu
v městě Starý Plzenec, společnost VODÁRNA
PLZEŇ a. s., v současné době provádí ve spolupráci s městem revizi vypouštění odpadních
vod od jednotlivých odběratelů, resp. vlastníků
nemovitostí, a to zejména za účelem ochrany
životního prostředí a zlepšení kvality životního prostředí ve městě. Na základě této revize
budou určeni producenti odpadních vod, kteří vypouští odpadní vody protiprávně, tedy
v rozporu s platnou právní úpravou (zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)
a platným kanalizačním řádem.

JAK JE TO
S REKONSTRUKCÍ ULIC
MODŘÍNOVÁ A SMRKOVÁ
DOOPRAVDY?
Na jednání zastupitelstva v červnu 2015
město schválilo prodej pozemku pro novou
trafostanici ve Smrkové ulici s tím, že ČEZ na
přelomu roku 2016/2017 umístí elektrické vedení v ulicích Modřínová, Smrková, Heydukova
a K Lomu nově do kabelů pod zem. A protože
veřejné osvětlení je na sloupech ČEZU, logicky
bude muset být nově umístěno jinak... Na můj
dotaz, zda se veřejné osvětlení bude řešit s vlastníky okolních nemovitostí jsem dostal akorát
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2. o výběru návrhu č. 17 „Soutěže o návrh na
přístavbu školy a novostavbu sportovní haly
ve Starém Plzenci“, v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb. § 148, odst. 7, soutěžními
podmínkami odst. 9.9 a stanoviskem poroty, který se umístil na druhém místě, jehož
autorem je MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Štefl, Bc. Zuzana
Šikulová. Autorovi návrhu bude poskytnuta
v souladu s odst. 8.2.2 soutěžních podmínek
cena v peněžité výši 225.000 Kč,
3. o výběru návrhu č. 21 „Soutěže o návrh na
přístavbu školy a novostavbu sportovní haly
ve Starém Plzenci“, v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb. § 148, odst. 17, soutěžními
podmínkami odst. 9.9 a stanoviskem poroty,
který se umístil na třetím místě, jehož autorem je re:architekti studio s.r.o., - Ing. arch.
Milan Kuzemenský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach,
Ing. arch. Jiří Žid, Ing. arch. Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Ing. arch. Dušan
Sabol, Jakub Herza. Autorovi návrhu bude
poskytnuta v souladu s odst. 8.2.3 soutěžních
podmínek cena v peněžité výši 150.000 Kč,
4. o udělení odměny v souladu s odst. 8.3 soutěžních podmínek a v souladu se stanoviskem poroty návrhu č. 9, jehož autorem je
Ing. arch. Monika Habrová, Ing. arch. Petra
Hrubešová, Ing. arch. Michaela Kloudová,
Ing. arch. Jan Šorm, Jakutská 10, 110 00 Praha 10. Autorovi návrhu bude poskytnuta odměna ve výši 37.500 Kč,
5. o udělení odměny v souladu s odst. 8.3
soutěžních podmínek a v souladu se stano-

viskem poroty návrhu č. 18, jehož autorem
je Ing. Gabriel Machala, Ing. arch. Martin
Machala, Ing. arch. Jana Matlovičová, Komenského 28, 083 01 Sabinov, Slovenská
republika. Autorovi návrhu bude poskytnuta
odměna ve výši 37.500 Kč,
■ uložilo
1. starostce města seznámit účastníky soutěže
o návrh s výsledky soutěže,
2. radě města zahájit na základě výsledků soutěže o návrh jednací řízení bez uveřejnění
s vybraným uchazečem o zadání dalších
stupňů projektové dokumentace na přístavbu školy a novostavbu sportovní haly ve Starém Plzenci, která následně předloží smlouvu s uchazečem ke schválení zastupitelstvu
města,
3. FMO vyplatit ceny a odměny autorům návrhů;
■ vzalo na vědomí informaci starostky o stavu společného projektu Cyklostezka Koterov
- Starý Plzenec, souhlasilo s předběžnými finančními nároky společného projektu Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec ve výši cca 24,2
mil. vč. DPH a schválilo Smlouvu o partnerství
a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“
mezi Statutárním městem Plzeň a městem Starý Plzenec v předloženém znění;
■ souhlasilo s koupí pozemku pod místní komunikací parc. č. 237/157 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence od Mgr. Hany Kahudové za cenu
60 Kč za m2;

Domovní splaškové kanalizace mohou být
napojeny pouze na veřejnou splaškovou kanalizaci, v žádném případě nesmí být odpadní vody vypouštěny do dešťové kanalizace, do
příkopů, vodních toků či na veřejná prostranství!
Současně důrazně upozorňujeme, že zjištěné protiprávní vypouštění odpadních vod musí
být bezodkladně ukončeno. Tam, kde je v ulici
zavedená kanalizace, jsou vlastníci nemovitostí
povinni připojit se v souladu s právními předpisy na kanalizaci pro veřejnou potřebu, a pokud tak neučiní, vystavují se riziku zahájení
správního řízení ve smyslu ust. § 32 nebo 33
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a Magistrátem města Plzně jim může
být uložena pokuta až do výše 100.000 Kč, a to
i opakovaně.

Kontroly likvidace odpadních vod budou
zaměřeny ve zvýšené míře na ty původce odpadních vod, na které přijdou stížnosti.
Pro ty, kdo nejsou napojeni na kanalizaci
zdůrazňujeme povinnost vyplývající z § 38
odst. 6) vodního zákona:
Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena
jakost povrchových nebo podzemních vod,
a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí prokázat jejich
zneškodňování v souladu s tímto zákonem.
Proto je nutno si uschovávat doklady
o vývozu žumpy, pakliže takové doklady nedoložíte, můžete být považováni za osoby,
které protiprávně vypouštějí odpadní vody.

několik vyhýbavých odpovědí s tím, že asi ne.
Projekt od ČEZU dorazil koncem roku 2015,
ale co projekt na veřejné osvětlení? Začal jsem
se tedy co 2-3 měsíce chodit ptát stavebního
technika města, jak to vypadá s projektem – stále stejná odpověď, teprve se bude připravovat...
Dle projektanta pro ČEZ bývá logické, že se do
jednoho výkopu dají kabely jak pro ČEZ tak pro
veřejné osvětlení...
Začátkem roku 2017 bylo předáno staveniště firmě OMEXON pro provedení výkopových
a dalších prací pro firmu ČEZ. Když jsem se
bavil se stavbyvedoucím, tak by prý měli stavbu
realizovat v rozmezí březen až září 2017. Dne
22. března jsem od nového stavebního technika města získal pracovní verzi návrhu veřejného
osvětlení. Tedy v době, kdy už teoreticky dáv-

no mohly probíhat výkopové práce, tak město
ještě vůbec nemělo dokumentaci pro veřejné
osvětlení! Na můj dotaz, co kdyby už se začalo
s výkopy, jsem dostal odpověď, že je možné položit kabely pro osvětlení do výkopů a až později
dořešit projekt... A projektant prý dostal zadání
projektu až v listopadu 2016 s tím, že říkal, že do
konce března 2017 to nestíhá...
Po zimě si někteří obyvatelé Smrkové ulice
stěžovali na stav komunikace u nich a dostali odpověď, že se bude opravovat až po stavbě
veřejného osvětlení. (Myslím, že místní obyvatelé by vzali za vděk i několika kolečky štěrku,
kterými by se daly alespoň provizorně opravit
ty největší jámy.) Když obyvatelé získali projekt,
tak místy nesouhlasili s umístěním stožárů před
Pokračování na str. 4
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
město Starý Plzenec připravilo a vyhlašuje anketu k ocenění „Osobnost města Starý Plzenec“.
Udělování tohoto ocenění se bude řídit uvedenými schválenými pravidly.
Pokud znáte v našem městě osobu, o které si myslíte, že si dané ocenění zaslouží a splňuje podmínky dané v Pravidlech pro navrhování a udělování ocenění Osobnost města Starý
Plzenec, neváhejte a nominujte ji.
Jana Toušová, členka Školské a kulturní komise Rady města St. Plzenec

NOMINACE
NA OCENĚNÍ OSOBNOST MĚSTA STARÝ PLZENEC
A. Za mimořádné aktivity, šíření jména města
B. Za celoživotní dílo
*vybrané zatrhněte
Navrhovaný (jméno, příjmení, rok narození, adresa):

PRAVIDLA
PRO NAVRHOVÁNÍ
A UDĚLOVÁNÍ OCENĚNÍ
OSOBNOST MĚSTA STARÝ
PLZENEC

Zdůvodnění návrhu, popis činnosti:

Navrhovatel (jméno, adresa, telefon, email):

Datum:

Podpis navrhovatele:

Souhlasím s tím, aby město Starý Plzenec, zpracovávalo, v souvislosti s vyhlášením ocenění
Osobnost města Starý Plzenec, mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, tel. číslo a e-mailová adresa, po dobu od okamžiku jejich doručení poštou či elektronicky do vyhlášení ocenění.
……………..………….………
jméno a příjmení navrhovatele

Pokračování ze str. 3
okny, takže 10. 5. proběhlo místní šetření, kde
se s projektantem řešilo umístění jednotlivých
sloupů... Některé problémové sloupy se vyřešily,
s některými asi stále ještě někdo nesouhlasí. Ale
dosud jsem nezaznamenal na Úřední desce, že
by probíhalo územní nebo stavební řízení pro
veřejné osvětlení v dotčených ulicích.
A jak je celá tato situace, kdy město za dva
roky nebylo schopno vyřešit projekt na veřejné
osvětlení, popisována v úvodníku RL? Opravy
místních komunikací Modřínová a Smrková byly
odloženy do doby vyřešení projektu nového veřejného osvětlení..., kde někteří vlastníci nemovitostí nesouhlasí s navrženým projektem. Takže
místo relevantních informací nátlak na vlastníky nemovitostí v úvodníku...
Možná by neškodilo v úvodníku uvádět informace pravdivé. Často při ověřování údajů
zjistím, že skutečnost je úplně jiná...
Ing. Jiří Šimána

…………………………….
podpis

Dále beru na vědomí:
- jakmile pomine výše uvedená doba, po kterou budou mé osobní údaje zpracovávány, budou
tyto údaje zlikvidovány v souladu s vnitřními předpisy města Starý Plzenec;
- poskytnutí osobních údajů ve výše uvedené záležitosti je dobrovolné;
- osobní údaje nebudou předávány nikomu dalšímu;
- tento písemný souhlas je vyžadován na základě § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., v platném
znění;
- prohlašuji, že jsem byl/a písemně poučen/a o svých právech vyplývajících ze zákona č.
101/2000 Sb., v platném znění, a dále o svých právech vyplývajících ze zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
Výňatek ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění:
§ 12 odst. 1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
§ 12 odst. 3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
§ 21 odst. 1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

1. Tento předpis stanoví pravidla pro navrhování a udělování ceny Osobnost města Starý
Plzenec.
2. Cílem udělování této ceny je podpora a ocenění významných osobností města a jejich
aktivit a seznamování s nimi občany města
3. Cena může být udělena za:
a) Mimořádné aktivity nebo mimořádné
akce v hodnoceném kalendářním roce
(významné ovlivnění některých oborů
lidské činnosti, významné působení ve
prospěch občanů města, šíření jména Starého Plzence doma i ve světě), nominovat
lze fyzické osoby,
b) Celoživotní dílo, např. u životního jubilea, nominovat lze fyzické osoby.
4. Návrh na ocenění může podat každý občan
města, který dosáhl 18 let a má trvalé bydliště ve Starém Plzenci.
5. Návrh na udělení ceny je nutné doručit do
podatelny MěÚ Starý Plzenec, Masarykovo
nám. 121 na předepsaném formuláři, který
je v elektronické podobě na stránkách města
a v papírové podobě v K-Centru, Smetanova 932 nejpozději do 30. září daného roku.
6. O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo
města na základě doporučení rady města
nejpozději do konce daného roku.
7. Ceny při slavnostním ceremoniálu předá
starosta města (popř. místostarosta města)
v průběhu měsíce ledna nebo února následujícího roku. Oceněný obdrží pamětní list
a věcnou cenu.
8. Cena nemusí být udělena každoročně.
9. Na udělení ceny není právní nárok.
10.Cena může být udělena in memoriam.
Uvedená pravidla schválilo Zastupitelstvo
města Starého Plzence na svém zasedání dne
25.07.2016.
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EKOLOGIE
PROČ JE DŮLEŽITÉ
TŘÍDIT STARÉ ELEKTRO?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc.
Víme co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo
kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují
do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro
do červených kontejnerů, poputují přímo do
recyklační linky, kde se z nich pomocí různých
separací získávají původní suroviny a materiály
ke znovuvyužití.
Kde jsou červené kontejnery, zjistíte rychle
na www.cervenekontejnery.cz.
Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice?
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách
případů vhazovali do červených kontejnerů
elektro vyrobené před rokem 2005?
Češi za loňský rok vyhodili v průměru na

INFORMACE
- KOMPOSTÉRY
Město Starý Plzenec v rámci 40. výzvy nedostalo dotaci na nákup kompostérů pro naše
občany z důvodu velkého zájmu ze strany

osobu 1,67 kg elektra? V porovnání s ostatními
zeměmi ale nejsme žádní rekordmani. Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg na osobu.
Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny
dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 36 kilogramů? Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností.
Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12-18 měsíců?
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu
a má také největší spotřebu baterií? Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polovina
Čechů koupí elektronickou hračku jednou za
rok.
Zpětným odběrem jedné televize se sníží
produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede
vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.
Co patří do červených kontejnerů?
■ mobilní telefony, vysílačky, navigace;
obcí a nedostatečných finančních prostředků v daném programu, a proto se rozhodlo
podat do 68. výzvy Ministerstva životního
prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí opakovaně žádost na nákup kompostérů prostřednictvím Regionální
rozvojové agentury Plzeňského kraje o.p.s.

■
■
■
■
■

přehrávače mp3, diskmany, rádia;
notebooky, klávesnice, myši;
baterie a nabíječky,
kalkulačky, budíky;
elektronické hračky, auta na vysílačku, robo-

ti;

■ menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice
aj.);
■ fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky;
■ žehličky, ruční vysavače;
■ další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50
centimetrů.

Foto: archiv Asekol a.s.
V této výzvě budou uvolněny několikanásobně vyšší finanční prostředky, proto je
velká šance, že dotaci získáme. Průběžně
budeme prostřednictvím Radyňských listů
informovat, jak se situace vyvíjí.
Helena Šašková
odbor ŽP MěÚ Starý Plzenec

SERIÁL
SBĚRNÝ CIZINECKÝ TÁBOR
VE STARÉM PLZENCI
Kronikář Robert Straka napsal: „Dne 10.
května skoro po celý den sváželi Američané na
velikých nákladních autech do býv. pivovaru
množství civilních osob (mužů, žen i dětí). Do
večera bylo soustředěno na 3 000 osob. Na poli
za pivovarem byly postaveny stany pro nemocné. O stravování starali se Američané, dozor
v táboře vykonávaly české hlídky. Mezi přivezenými byli hlavně Němci, kteří utekli z Prahy,
ale byli tam i mnozí, kteří říkali, že jsou Češi,
Rumuni a Rusové, a ptali se s úzkostí, co se
s nimi stane. Naši občané jim však nedůvěřovali
a domnívali se, že mezi civilisty jsou i převlečení vojáci a SSmani, kteří bojovali proti Čechům
v Praze.“ Mezi Němci (někteří z nich mluvili
česky a tvrdili, že jsou Češi) byl nalezen i bývalý německý starosta Prahy, dr. Pfitzner1), načež
byl odvezen. Do internačního tábora směřovali i utečenci, kteří prošli městem o den dříve.

Pamětník Jaroslav Hrubý vzpomíná: „Dne 9.
května 45 pomalu pochoduje velká skupina německých utečenců směrem od Tymákova nebo
od Lhůty. U sedleckého rybníka naproti továrně
se do něho vrhá jedna paní a dvě malé děti. Je
tam jen metr vody a to je na utopení málo…
Doprovod jsou asi naše Rudé gardy… celou
skupinu odevzdávají v plzeneckém zajateckém
táboře v bývalém pivovaru, který mají na starosti.“
Jak vidno, němečtí utečenci byli vesměs ve
špatném psychickém stavu. Není divu: před
blížící se frontou museli utéci z míst, které
považovali za svůj domov, a většinou přišli
o veškerý svůj majetek. Také se cítili být zrazeni a podvedeni nacistickým vedením, jejichž
představitele nezřídka nekriticky obdivovali.
Zvláště Adolf Hitler se stal idolem mnohých
německých žen a sebevražda „milovaného
vůdce“ jimi skutečně otřásla… Šli do nejisté
budoucnosti, do zničeného Německa - a někteří to prostě neunesli. Jako již zmíněná žena:
tu z rybníka sice vytáhli, ale později v táboře

vystoupila na střechu jedné z pivovarských
budov, shodila z ní obě děti a sama se vrhla
za nimi na kamenné nádvoří. Jedno dítě bylo
mrtvé na místě, druhé velmi těžce zraněné
a žena také. Američané je okamžitě odvezli do
vlastní vojenské nemocnice. K tomu J. Hrubý
poznamenal: „Američané – asi po zjištění, že
Plzenec nemá sanitní auto – věnovali Plzenci velký vůz, asi Mercedes, který ještě dlouho
po válce sloužil jako sanita.“ Někteří němečtí
uprchlíci však i při vší své bídě dávali najevo,
že svou povýšenou hrdost neztratili. Opět
vzpomíná Jar. Hrubý: „Naší ulicí – Smetanovou – kráčí od pivovaru na Plzeň jedna německá paní s malou, asi čtyřroční holčičkou,
chvilkami ji poponáší. Sousedka volá na moji
maminku: „Ta Němka chce vodu pro tu svou
malou, mám jim dát napít?“ Moje mami na
to: „Ježíšmarjá, to víte, že jo, jednou byste si
na smrtelné posteli vyčítala, že jste nedala napít dítěti!“ Jedno mi utkvělo v hlavě: ta malá
se napila a podávala sklenici svojí mámě…
Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5
ta však vrtěla hlavou, že nechce…určitě žíznila, ale bylo to hrdé gesto…“
Kronikář o táboře dále píše: „Po dohodě s velitelem sběrného tábora v pivovaře byli
Němci přidělováni na práce do lesa, k zemědělcům, zahradníkům i jinam. Přidělení stravovali se v táboře a na pracoviště odváděl je
občan Koželoužek. Počet sil musil býti hlášen
vždy předcházející večer…. Italové ze sběrného
tábora v pivovaře odjeli dne 19. července a byli
zde umístěni po několik dní opět Poláci, kteří
pak pokračovali na své cestě do vlasti.“ Němečtí
utečenci byli odvezeni z tábora již koncem
května a v srpnu 1945 byl celý tábor zlikvidován 2).

Za okupace se v obci skrývalo několik
uprchlých ruských válečných zajatců (ukrývala je hlavně rodina Němci zavražděného Václava Kratochvíla). Po skončení války k nim
přibyli další: Rusové však nebyli ubytováni
v pivovaru, ale ve škole a stravování jim zajistil
nový místní národní výbor.
Anna Velichová
Poznámky:
1
)Jednalo se o protektorátního náměstka primátora Prahy a zároveň nacistického historika –
profesora Německé univerzity v Praze - Josefa
Pfitznera (1901-1945). Pfitznerův původně
kladný vztah k českému dějepisectví se poté,
kdy se ve 2. polovině 30 let přiklonil k nacismu,
změnil. Začal odmítat Palackého pojetí českých
dějin a Prahu považoval za německé město. Jakmile se r. 1940 stal náměstkem pražského primátora Klapky, usiloval o germanizaci hlavního města. Přikázal např. přejmenovat řadu ulic,
odstranit některé pomníky a sochy – a neustále
donášel na svého nadřízeného K. H. Frankovi.
Když však byl 9. června 1940 primátor zatčen
a za svou odbojovou činnost popraven, Pfitzera
nejmenovali na jeho místo, neboť nebyl u nacistického vedení oblíben. V dubnu 1945 poslal
svou rodinu do Rakouska a 8. května uprchl
z Prahy. Byl však v západních Čechách zajat

Američany, dopraven
do plzeneckého tábora a držen tam zhruba dva týdny, do 21.
května, kdy byl předán policii. Počátkem
září byl v Praze souzen mimořádným lidovým soudem a veřejně
popraven 6. září 1945 na Pankráci, na dnešním
náměstí Hrdinů.
2
) Stávalo se, že v prostoru podobných internačních táborů byly pak později (např. při
terénních úpravách) nalézány nacistická vyznamenání a i vojenské distinkce, které si tam
Němci ze strachu z následného stíhání zahrabávali. Někdy se tam našly i krabičky s cennostmi.
O případných nálezech podobných věcí v pivovaru však nemáme žádných zpráv.
Prameny:
- kronika Starého Plzence z r. 1945
- 1000 let Starého Plzence, Plzeň:1976, Západočeské nakladatelství, 153 s. a přílohy
- vzpomínky Jaroslava Hrubého (strojopisný
článek z března 2017)
- www.wikipedie.cz
- foto sběrného tábora z archivu K-Centra
Starý Plzenec, foto prof. Pfitznera ve vězení
v Praze z wikipedie

KULTURA

Koncert středověké hudby
na hradě Radyni
sobota 19. srpna 2017 od 19:00 hodin

BENEDICTUS M.B.Karpíška
S touto bandou potulných muzikantů se přenesete v čase i prostoru do
středověké krčmy, kde znějí pijácké i milostné písně z dob Karla IV.,
Mistra Jana Husa i dalších velikánů naší historie. A hlavně – zpívají
nejen latinsky, ale především česky !!!
V jejich rukou se rozezní nejen středověké dudy, fidula, všeliké flétny,
ale též irské buzuki, dulcimer, psalterium, též djembé a další roztodivné
bubny, ba i fanfrnoch se přidá !!!
Vstupné: plné 80 Kč; snížené 50 Kč
Pořádá: město Starý Plzenec
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVENEC
A SRPEN 2017
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
So, Ne a svátky
09:00-15:00 h
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Místo: hrad Radyně
Čas. 20:00 h – 21:00 h
Účinkuje spolek OLDstars
19. srpna 2017
Hudební večer na Radyni
Benediktus –koncert středověké hudby
Místo: hrad Radyně
Čas: 19:00 – 20:00h

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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Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
O prázdninách otevřeno pro veřejnost:
V době od 3.7.-12.7. otevřeno následovně:
Po
13:00-17:00 h
St
13:00-17:00 h
Ostatní dny zavřeno.
O prázdninách 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, Pá - zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí
hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno 09:00 – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

ÓÓ°äÇ°Óä£Ç
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HRAD RADYNĚ
Otevřeno: So, Ne a svátky od 10:00 h do 18:00 h
Komentované skupinové prohlídky (min. 10 osob)
je možné objednat na tel.: 725 500 060, e-mail:
info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno: 1.7. a 5.8. 2017 od 13:00 h do 16:00 h.
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.
www.rotunda-hurka.cz
CESTY
výstava žákovských prací ZUŠ Starý Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 7. září 2017.
1. července 2017
Poutní mše svatá v rotundě sv. Petra a Pavla
Místo: rotunda Starý Plzenec
Čas: 15:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost St. Plzenec
6. července 2017
Uctění památky M. Jana Husa
17:00 h pomník M. J. Husa (u kostela na Masarykově nám)
17:15 h pomník M. J. Husa (v Sedlci u hasičárny)
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně
22. července 2017
Keltský den na Radyni
Místo: Předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 21:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec
6. srpna 2017
Romeo a Julie – divadelní představení
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
William Shakespeare/Martin Hilský

ROMEO A JULIE

Dne 9. července 2017 uplyne nejsmutnější
rok v mém životě,
kdy zemřel můj manžel

podhradí hradu Radyně
neděle 6. srpna 2017 od 20:00 hodin

pan Karel Herman.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka,
syn a dcera s rodinou.

Dne 15. července 2017 se dožívá 90 let

Romeo je puberťák. Zajímá se víc o holky než o školu. S rodiči spíš bojuje,
než žije. Jeho důvěrníkem je kněz Vavřinec, který má dokonalý plán.... Pod
širým nebem zprostředkujeme setkání s nesmrtelným příběhem velké lásky,
z pera alžbětinského velikána. V moderním překladu Martina Hilského je
naše plenérová inscenace současným pohledem na tragické vyvrcholení
osudového vztahu

paní Helena Dědičová.
Hodně zdraví a pohody do dalších let
přejí Hana, Jirka a Jitka s rodinami
a Maruška s Píďou.

Hrají: Samuel Toman, Anežka Šťastná, Karolína Vaňková,
Kateřina Humhalová, Tomáš Weisser, Petr Šedivý, Ondřej
Kulhavý, Antonín Brukner, Petr Smyczek a další
Režijní vedení: Tomáš Staněk
Vstupné: plné 50 Kč; snížené 20 Kč
Pořádá: město Starý Plzenec

Vše nejlepší, hodně zdravíčka, stálý úsměv na tváři
a hodně elánu jí také za spolek zdravotně postižených
přeje Jana Valentová.

NAŠE ŠKOLY
ŠKOLNÍ VÝLET 7. A
Dne 1. června 2017 naše třída vyrazila na
školní výlet do Mariánských Lázní. Sraz byl
ráno v 7:30 na vlakovém nádraží ve Starém
Plzenci. Odtud jsme jeli vlakem do Plzně
a pak pokračovali do Mariánek. Cesta utíkala
jako voda.
Postupně jsme ochutnávali různé léčivé
prameny, např. Křižíkův nebo Rudolfův. Žád-

ný pramen nám moc nechutnal, tak jsme si
chuť vylepšili lázeňskými oplatkami. Všichni
jsme se sešli u Zpívající fontány. Najednou se
spustila hudba a fontána začala hrát Beethovenovu Osudovou. Poté jsme si prohlédli
stálou expozici šedesáti miniatur významných českých staveb. Bylo krásné vidět v tak
malém parku díla jako např. věž na Ještědu či
Karlštejn. Mně se nejvíce líbil zámek Červená
Lhota.

Při cestě zpět do Mariánských Lázní jsme
vystoupali sto schodů v rozhledně nad sjezdovkou, v lesoparku jsme poznali rostlinu
bolševník a ještě jednou měli možnost slyšet
Zpívající fontánu. Chvíli, která zbyla do zpátečního odjezdu, jsme využili k nákupu malých dárků.
Do Plzence jsme dorazili okolo sedmé hodiny. Výlet se nám moc líbil. Ráda bych ještě
viděla fontánu večer se světelnými efekty. Už
se těším na další výlet s naší třídou.
Rebeka Žižkovská

KRŮČEK K PRÁZDNINÁM
V MŠ STARÝ PLZENEC

Třída 7. A u Zpívající fontány v Mariánských lázních.

Foto: archiv ZŠ

Jak to tak v pohádkách bývá, zazvoní zvonec a pohádky je konec… A konec letošního školního roku je tu coby dup. Ale naše
školka jen tak nečeká, naopak, poslední dny
si umíme užít. 23. 5. se nad vchodem do naší
školky vlnila olympijská vlajka. Malí sportovci v barvách svých tříd již netrpělivě čekali na olympijského běžce, který v bílé říze
a vavřínovém věnci přinesl olympijský oheň.
Každá třída měla připravený bojový pokřik
Pokračování na str. 9
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Zeměráj
Foto: Bc. Kateřina Vlachová Khaurová
Pokračování ze str. 8
a po zahřívací rozcvičce se všechny třídy odebraly na jednotlivá stanoviště. Fandit přiletěla
i čarodějnice Justýnka s voňavými perníčky.
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Zvítězili všichni a domů si odnesli diplom
a voňavou perníkovou medaili. Diplomy se
rozdávaly i 30. 5. na poslední hodině angličtiny, kde děti plnily úkoly v angličtině. A musíme uznat, že si diplom opravdu zasloužily. 31. 5. k nám přijeli hasiči se dvěma vozy
a ukázali nám jejich vybavení. Dokonce jsme
si zkusili i chůzi po vysutém žebříku. Dostali
jsme cenné informace o bezpečném chování
nejen s ohněm, ale i na silnici. A na rozloučenou nám pořádně zahoukali. Děkujeme.
Ještě jsme slyšeli hasičskou sirénu, když se
u nás na zahradě objevily pohádkové bytosti.
1.6. jsme slavili den dětí. Tentokrát jsme zamířili do Ohnivé říše víly Plamínky. Rodiče
dětem doma vyrobili ohnivé čapky a šli jsme.
Abychom zachránili víle její věčný plamínek,
museli jsme splnit spoustu úkolů u Palivce,
Uhlajse, Jiskry, Doutňajse, Bleskomora a Plamínky. Za odměnu si všichni odnesli kouzel-

REPUBLIKOVÉ FINÁLE
ATLETIKY
Po úspěšném okresním kole velmi dobře dopadlo i krajské kolo atletiky, z kterého
postoupily do republikového finále tyto děti:
Daniel Diviš, Filip Hrabě, Vojtěch Děkanovský z prvního místa, Petr Šesták ze třetího
místa a postoupil i Pavel Soukup ze šestého
místa. Republikové finále se konalo 27.5.2017
v Třebíči. Plzeňský kraj reprezentovalo celkem 39 dětí z různých oddílů SPV. Na atletickém stadionu se sešlo okolo 300 sportovců.
Celé dopoledne se za slunného počasí snažili

Druhé místo v republikovém finále atletiky vybojoval Vojtěch Děkanovský.
Foto: Tomáš Děkanovský

MEDVĚDÍ STEZKA
Další akcí, které se zúčastnily děti ze
sportovního kroužku, byla Medvědí stezka.
Do malé obce Dolany u Klatov se sjelo dne
10.6.2017 celkem 108 dětí z Plzeňského kraje.
Medvědí stezka je soutěž dvojic, kdy všichni na trati dlouhé 5 - 7 km plní různé úkoly
a musí prokázat určité znalosti. Například:
lanové překážky, práce s buzolou, uzlování,
vlastivědné znalosti, znalost dopravních značek, hod na cíl, zdravověda, součinnost hlídky
a další. Všechny děti záludnosti tratě zvládly
velmi dobře, nikdo se neztratil a s dobrou
náladou se vrátily do cíle. Pak přišla chvilka
napětí a čekání na výsledky.

MEZINÁRODNÍ
FOLKLORNÍ FESTIVAL
V NAŠÍ ŠKOLE
Ve dnech 7. 6. – 11. 6. 2017 proběhl na různých místech Plzně Mezinárodní folklorní festival CIOFF „Plzeň 2017“. Byl to již 21. ročník.
Mezi velké množství různých doprovodných
akcí patří i výchovné koncerty účinkujících zahraničních folklorních souborů, které probíhají
na vybraných plzeňských školách. Do naší školy
přivezli organizátoři soubory již poosmé.
Letos nás navštívily a své bohaté umění

Účastníci Medvědí stezky
Foto: Marcela Nekolová

ný uhlíček. A paní kuchařky nám na schlazení po ohnivé cestě přinesly nanuky. Mňam.
A když už jsme zachránili plamínek, víla Plamínka nám ho přinesla 2. 6. a my si mohli
opéct špekáčky. Ještě teď se olizujeme. 6. 6. se
páťácí a čtvrťácí vydali na výlet. A kam jinam
jet než do Zeměráje v Kovářově. Dostali jsme
cenné informace ve středověké vesnici o nelehkém životě našich předků. Museli jsme
projít 2km dlouhou stezku naboso. A to se
nám moc líbilo. Brodit se blátem a potokem,
po šiškách a kamínkách to bylo prostě žůžo
labůžo. A celý tenhle krásný měsíc jsme zakončili koncertem dětí ze ZUŠ Starý Plzenec.
Páni, co ty se všechno už naučily… Děkujem,
bylo to nádherné.
A vám všem přejeme super léto a báječné
koupání.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

všichni podat co nejlepší výkony. I naši zástupci dopadli velmi dobře. Vojtěch Děkanovský dosáhl na stupně vítězů, kde obsadil
krásné 2. místo.
Ostatní výsledky:
6. místo Filip Hrabě
7. místo Daniel Diviš
12. místo Pavel Soukup
18. místo Pavel Šesták
Plzeňský kraj získal celkem 7 medailí a po
sečtení všech bodů obsadil pěkné 2. místo
a získal malý pohár.
Jana Hermanová

Výsledky:
žáci II
1. místo: Aleš Hodek, Bartoloměj Linda
3. místo: Jiří Posavád, Martin Hostek
žáci IV
1. místo: Jan Diviš, Filip Hrabě
žákyně I
3. místo: Andrea Valentová, Karolína Kondrová
žákyně II
1. místo: Petra Hořanová, Michaela Vaňková
žákyně IV
3. místo: Viktorie Skolková, Michala Černá
Všem soutěžícím děkuji za pěknou reprezentaci.
Jana Hermanová

předvedly soubory z Itálie - Eco Tra I Torrioni,
Celliino Attanasio a Francie – Cercle Cectique
Gwen Ha Du, Bretaň.
Italští zpěváci nám zahráli na tradiční lidové
nástroje a zazpívali několik italských serenád,
keltský lidový soubor nám představil bretonský
folklor, který je založený na keltských tradicích.
Všichni účinkující byli po zásluze odměněni
bouřlivým potleskem.
Mgr. Jana Toušová
Mezinárodní folklorní festival proběhl také na
ZŠ Starý Plzenec.
Foto: Mgr. A. Morgensternová
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SPORTOVNÍ DEN
NA ZŠ STARÝ PLZENEC
Dne 17. května se konal již 19. ročník
sportovního dne pořádaný základní školou
ve Starém Plzenci. Sportovního dne se zúčastnili žáci prvního stupně ZŠ Starý Plzenec,
Sedlec a Tymákov. Děti závodily ve skoku dalekém a v běhu na 50 m. Někteří se zapojili
i do vybíjené. Ti, kteří se aktivně nezúčastnili
těchto disciplín, lezli po lanech, házeli medicinbalem či běhali slalom. Všichni si sportovní den užili a příští rok se můžeme těšit na
jubilejní 20. ročník.
Adéla Šafrová a Helena Jaklová (4.A)
Vítězové atletických disciplín:
Skok daleký – mladší dívky
1. místo Knížková E. (Starý Plzenec)
2. místo Bílá N. (Starý Plzenec)
3. místo Mikyšková N. (Starý Plzenec)
Skok daleký – mladší hoši

1. místo Voříšek T. (Starý Plzenec)
2. místo Vyleta M. (Tymákov)
3. místo Koňařík (Sedlec)
Skok daleký – starší dívky
1. místo Adéla Šafrová (Starý Plzenec)
2. místo Koutecká A. (Tymákov)
3. místo Strádalová L. (Sedlec)
Skok daleký – starší hoši
1. místo Jahoda M. (Sedlec)
2. místo Červený A. (Starý Plzenec)
3. místo Voráček J. (Sedlec)
Běh na 50 m – mladší dívky
1. místo Bílá N. (Starý Plzenec)
2. místo Hejlová A. (Starý Plzenec)
3. místo Knížková E. (Starý Plzenec)
Běh na 50 m – mladší hoši
1. místo Vyleta M. (Tymákov)
2. místo Voříšek T. (Starý Plzenec)
3. místo Kovářík V. (Tymákov)
Běh na 50 m – starší dívky
1. místo Mertlová A.
(Starý Plzenec)
2. místo Kárníková A.
(Starý Plzenec)
3. místo Kočandrlová N.
(Sedlec)

Běh na 50 m – starší hoši
1. místo Jahoda M. (Sedlec)
2. místo Trojovský A. (Starý Plzenec)
3. místo Hrubý P. (Starý Plzenec)
Výsledky turnaje ve vybíjené:
1. místo ZŠ Tymákov
2. místo ZŠ Starý Plzenec
3. místo ZŠ Sedlec

Účastníci atletických závodů
Foto: archiv ZŠ St. Plzenec

ÚSLAVÁČEK
V PLZEŇSKÉ ZOO
V sobotu 17. června 2017 vystoupil lidový
soubor Úslaváček ze Starého Plzence v plzeňské zoologické zahradě na statku Lüftnerka
v rámci oslav Svatojánské noci se svým vystoupením „Škaredý kominík“. Návštěvníci
Zoo měli možnost zhlédnout představení
v 11 h a potom ve 14 h. Mezi jednotlivými
vystoupeními se mohly děti z Úslaváčku zúčastnit „speciálního“ krmení žiraf a navštívily
i nový přírůstek v zoologické zahradě - mládě nosorožce Růženku. Vystoupení byla moc
krásná v působivém prostředí a pro děti to
byl veliký zážitek. Za lidový soubor Úslaváček přejeme všem krásné prázdniny a v září
se těšíme na další práci a vystoupení.
Petra Koňaříková

ZŠ SEDLEC

DEN DĚTÍ
V červnu byli školáci pozváni do penzionu Pohoda v Letkově, kde si mohli užít svůj
sváteční den a oslavit tak Den dětí. Do sytosti
jsme využili všech možností, které sportoviště u penzionu nabízí. Zahráli jsme si fotbal,
kriket, pétanque, badminton, házeli jsme na
koš, prolézali na prolézačkách, pozorovali
ryby v rybníčku. Jako dárek jsme dostali nanuk a mohli jsme se osvěžit v jezírku. Cestou
zpět jsme se zastavili u místní studánky, ve
které jsme se osvěžili a načerpali výbornou
vodu do lahví.

Foto: Jaroslav Tůma
jsme absolvovali ve dvou skupinách prohlídku s průvodcem. Oba průvodci poutavě vyprávěli o životě ve středověku a přiblížili nám
tak všední den obyvatel hradu. Z hradu jsme
pokračovali po turistické značce do městečka Kašperské Hory, kde jsme měli rozchod,
mohli si prohlédnout náměstí, zakoupit občerstvení a udělat tradiční skupinové foto
z výletu.

VÝLET NA HRAD
KAŠPERK
Ve čtvrtek 8. 6. jsme vyjeli se školáky na
výlet. Navštívili jsme hrad Kašperk, cestou
jsme míjeli zříceninu Pustý hrádek a kochali se nádhernými výhledy. Na hradě Kašperk

Děti ze ZŠ na Výletu v Kašperských Horách.
Foto: Emanuela Vávrová

ZUMBA
V pátek 9. 6. k nám přišla paní Hanka
Hrochová a společně jsme si zacvičili zumbu.
Protože bylo krásné počasí, tak jsme toho využili a zatančili si venku na trávě.

ZÁVĚREČNÁ ZAHRADNÍ
SLAVNOST
Koncem června se naši žáci každoročně
poctivě připravují na školní besídku, která za
dobrého počasí probíhá v areálu hasičky v Sedlci. Hasičům za jejich pomoc s přípravou
a průběhem akce děkujeme. Letos si žáci ZŠ
Sedlec připravili „Výlet do vesmíru“. Jednotlivé
třídy (planety) se představily rodičům a snažily se pobavit hosty a zpříjemnit jim hezké odpoledne. Na psaní scénáře a na nácviku jsme se
podíleli takřka všichni a snad se nám podařilo
hosty trochu pobavit a možná i dojmout, když
došlo na vyřazování žáků pátého ročníku. Přejeme všem dětem krásné prázdniny a rodičům
hodně radosti ve chvílích strávených s dětmi.
Emanuela Vávrová
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SKAUT
KUTÁNÍ U TŘENICKÉ
HORY 20.5.2017
Zase po roce jsme se sešli ve velkém počtu
vybaveni motyčkami, lopatami a ochrannými brýlemi s odhodláním objevit ten nejhezčí kámen. Naše výprava tentokrát směřovala
k Třenické hoře nedaleko Kařezu, kam jsme
se vydali kutat konkrétně wavelity spolu s 51.
oddílem. Většinu času nám zabrala 16 kilometrů dlouhá trasa a dětem také samotné
dolování vzácných kamenů. A kdo si chtěl
od úmorné zábavy chvíli odpočinout, mohl
posedět u ohýnku nebo si vyběhnout na nedalekou rozhlednu. Závěrem měl téměř každý nějaký objev do své sbírky, a tak jsme se
mohli vydat do Hořovic na zpáteční vlak.
Jája, Jaroslava Lencová

VÝLET DO SKAUTSKÉHO
ÚDOLÍ A DIVADELNÍ
ODPOLEDNE 2.-3.6.2017
V pátek jsme se dopravili do Skautského
údolí v Borském parku, kde jsme měli na přespání k dispozici jednu z kluboven. Podvečer
jsme strávili v parku společným piknikem,
trénováním lakrosu a dováděním na dětském hřišti. V sobotu dopoledne nás čekalo
nacvičování scének a příprava kostýmů na
Divadelní odpoledne. Tygřice si připravily
představení Popletená pohádka, aneb 3+1
prasátka. Áda s našimi nejmladšími secvičila
pohádku Začarovaný les a Paleček a jeho kamarádi. Během odpoledne se začalo postupně zaplňovat hlediště našimi rodiči, prarodiči, kamarády a úderem 15. hodiny to všechno

začalo. Zhlédli jsme 7 krásných představení
a s novými kulturními zážitky jsme se vydali
domů.
Pája, Pavla Lencová

Paleček a jeho kamarádi
Foto: Pája, Pavla Lencová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
STAROČESKÉ MÁJE
Letošním Májům bohužel nepřálo tolik
počasí jako v minulých ročnících. Krojovaní
účastníci přesto dorazili do hasičské zbrojnice v Sedlci v chladném ránu v hojném počtu
a mrákovští muzikanti je tradičně při průvodu doprovázeli celou naší obcí. Organizátoři akce, Spolek-Sedlec v akci!, tímto děkuje
všem občanům naší městské části, kteří nás
vítali před svými domy a pohostili. Veselá
nálada a taneček snad jim byly dostatečnou
odměnou.
Odpolední program, už za teplejšího počasí, byl neméně vydařený. Velký potlesk,
jako obvykle, sklidil soubor Úslaváček žáků
ZUŠ ze Starého Plzence. Děti krásně tančily,
zpívaly a hrály na hudební nástroje. Poté až
do večerních hodin hráli k tanci mrákovští
muzikanti a závěr Májů pak patřil hudební
skupině EGES, která rozezpívala a roztančila
všechny přítomné. O hudební doprovod během celého odpoledne se staral Standa Kluzák mladší.

MAS AKTIVIOS
INFORMUJE
Motto: „Život na venkově nemusí být nudný,
chudý ani nemoderní“
Vážení a milí čtenáři,
O akcích a činnosti naší společnosti MAS
Aktivios, z.s. vás pravidelně informujeme na

Ani o rozmanité občerstvení nebyla nouze.
Výtečné chodské koláče, bramborová buchta,
grilované klobásy + uzené, točené pivo i nealkoholické nápoje. Každý si přišel na „své“.

Účastníci staročeských májů v Sedlci

stránkách našeho Zpravodaje, který vydáváme
několikrát do roka a který je zdarma na obecních úřadech, v informačních centrech a na veřejně dostupných místech našeho regionu nebo
je ke stažení na našich webových stránkách
www.mas-aktivios.cz.
Naše společnost MAS Aktivios, z.s. byla založena v srpnu 2005. Uplatňuje princip tripartity, tj. rovnoměrného zastoupení nestátních
neziskových organizací, podnikatelů a zástupců
samosprávy ve všech orgánech spolku. V současné době má 40 členů. Působí na území 68

Všem ochotným a obětavým členům i nečlenům Spolku, kteří nezištně pomohli při
uskutečnění této akce, patří upřímný dík.
Jana Medunová

Foto: Jan Meduna

obcí a měst Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a části Mirošovska na rozloze větší než 560
tis. km2 s cca 52 tisíci obyvateli. Jak mnozí
víte, v minulých letech 2008 – 2013 jsme získali
pro naše území z Ministerstva zemědělství ČR
a EU téměř 53 mil Kč. Ve 153 smysluplných
projektech byli podpořeni zemědělci i podnikatelé, vznikly nové mikropodniky. Obce zvelebily svá veřejná prostranství a návsi, opravily
místní komunikace, základní i mateřské školy.
Církve opravily kapličky, kostely a boží muka
Pokračování na str. 12
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Uctění památky M. Jana Husa
6.7.2017
V 17:00 h položíme květiny
k pomníčku M. J. Husa
na náměstí ve Starém Plzenci.
V 17:15 h se sejdeme v Sedlci
u pomníku v hasičské zbrojnici.
Zveme nejen členy OSHR,
ale i všechny občany města, kteří si
váží osobnosti M. J. Husa.
Výbor OSHR

ZÁJEZD OBČANSKÉHO
SPOLKU HŮRKA
A RADYNĚ
Dne 10. června pozvalo OSHR své členy
a příznivce historie do jižních Čech. Trasa výletu vedla do Netolic, Lomce, k zámku
Kratochvíle a přes Husinec do Prachatic.
Do Netolic jsme zavítali s cílem porovnat
naše přemyslovské hradiště na Hůrce s místním hradištěm a archeoparkem. Lomec nás
lákal originálním interiérem se zavěšeným oltářem v kostelíku Nanebevzetí Panny Marie.
Je třeba říci, že toto poutní místo nás skutečně uchvátilo celým komplexem. Renezanční
zahrady zámku Kratochvíle spojené s historií zámku obohatily naše znalosti. Pokračovali jsme přes Husinec do Prachatic. Pouze
z autobusu jsme zhlédli sochu i rodný dům
M. J. Husa. Prachatice nás přivítaly krásným
náměstím. Po obědě a návštěvě muzea Zlaté
stezky nás průvodci provedli historickou částí města. Výlet byl pro mnohé fyzicky náročný, ale všichni ho zvládli.
Výlet snad měl jen jednu velkou chybu. Ze
zdravotních důvodů se nezúčastnil oblíbený
průvodce Vašek Fišer.
Jitka Sutnarová

Čekání na průvodce v Netolicích
Foto: archiv OSHR
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a neziskové organizace hasičské zbrojnice i sokolovny. V území vznikly čtyři nové naučné stezky.
Abychom pro naše území získali nové
dotační prostředky i v dalších letech, museli
jsme vypracovat novou strategii území tzv. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje
(Community-led local development strategy)
zkráceně SCLLD 2014+ (do roku 2023). Na
vzniku tohoto rozsáhlého dokumentu jste se
mnozí z vás sami aktivně podíleli, za což vám
všem ještě jednou velmi děkuji a těším se na další spolupráci. Strategii jsme schválili a 30. března
2016 podali na Ministerstvo místního rozvoje
ČR k posouzení. Po více než roce, přesně 4. dubna 2017 dokument schválili a pro naše území tak
byla potvrzena částka téměř 112 mil Kč. ☺
Dotace budeme čerpat ze tří hlavních zdrojů 1. Z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), máme přislíbenou alokaci ve
výši 69,9 mil. Kč. Z toho 30 mil. Kč by mělo jít
na zvýšení bezpečnosti v dopravě, 14,9 mil Kč
na zkvalitnění infrastruktury do vzdělávání a 25
mil Kč na infrastrukturu pro sociální služby.
2. Z Operačního programu Zaměstnanost
(OPZ) alokace činí 10,07 mil. Kč. Z toho 5
mil. Kč je zatím určeno Kč na podporu prorodinných opatření (např. na příměstské tábory) a 5,07 mil. Kč na zkvalitnění sociálních

a návazných služeb v území .
3. Z Programu rozvoje venkova (PRV) je připraveno téměř 31,8 mil. Kč na obnovu cestní sítě,
obnovu krajiny a na podporu zemědělských, lesnických i nezemědělských podnikatelů.
První výzvy budeme z IROP a OPZ budeme vyhlašovat již v říjnu 2017, z PRV ČR pak
v únoru 2018. Bližší informace včas zveřejníme.
V území budou podporovány projekty vedoucí
ke zkvalitnění a rozvoji školských zařízení, sociálního bydlení, zemědělského a lesnického podnikání a mikropodniků. MAS chce podpořit též
výstavbu cyklostezek a budování dopravně bezpečnostních opatření na komunikacích. V rámci
podpory prorodinných aktivit plánujeme realizovat např. příměstské tábory pro školní děti.
Podrobné znění těchto jednotlivých opatření
naleznete uvnitř Strategie CLLD MAS Aktivios,
z.s. a na našich webových stránkách www.masaktivios.cz
Na závěr mi dovolte velké poděkování především Plzeňskému kraji a našim členům mikroregionům Přešticka, Radyni a Úslavě za finanční a morální podporu v uplynulých třech
letech. Myslím, že 112 mil. Kč, které přijdou do
našeho území prostřednictvím potřebných a zajímavých projektů budou opět ku prospěchu
zdejších obyvatel.
Ing. Hana Bouchnerová,
vedoucí kanceláře MAS Aktivios, z.s.

NÁVŠTĚVA ZOO V PLZNI

Všichni účastníci výletu se vrátili do Sedlce
s rozzářeným úsměvem.
Jana Medunová

V plánu akcí našeho Spolku-Sedlec v akci!
na rok 2017 byla mimo jiné i návštěva Zoo
v Plzni. Akce nebyla zaměřena jen na zvířátka v Zoo, ale také současně jako „seznámení“
našich členů s městskou hromadnou dopravou v Plzni. Ze Starého Plzence jsme do Plzně dorazili vlakem, poté jsme využili služeb
trolejbusů, tramvají a zdárně jsme došli až do
Zoo. V zoologické zahradě jsme obdivovali
vylepšenou a dokonale upravenou zahradu.
Dokonce i zvířátka si nás „oblíbila“ – malý
hrošík Růženka se nám ukázal v celé své kráse.
Počasí nám přálo a nálada byla úžasná.

Členové Spolku-Sedlec v akci! navštívili Zoo
Plzeň.
Foto: Jan Meduna

STALO SE
KDYŽ NOC JE JAKO DEN
Stalo se již tradicí, že jeden večer v předprázdninovém čase je ve Starém Plzenci věnován akci s názvem Noc kostelů. Během ní je
možné navštívit a prohlédnout si místa našeho
staroplzeneckého kostela Narození Panny Marie na Malé Straně. Z původních osmi kostelů
nám v Plzenci zbyly už pouze dva, nicméně o to
jsou nám vzácnější a nádhera fresek, výjimečná
akustika prostoru a hlavně duchovní síla tohoto posvátného místa se dotkne snad každého
poutníka, který do tohoto chrámu vkročí. Pro
návštěvníky je po celý večer připraven program,
který svým vystoupením letos podpořil smíšený
pěvecký sbor ZůZiZů z nedalekého Tymákova.

Během koncertu zněly kostelem známé skladby v širokém repertoáru jak českých, tak i zahraničních skladeb. Z celého vystoupení sršela
příjemná pozitivní nálada a také „drive“ paní
Pokračování na str. 13
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sbormistryně Zuzany Kuncové. Díky patří také
plzeneckému historikovi Karlu Kilbergrovi za
jeho výklad k vzácným freskám a také malým
flétnistkám za jejich krásné noční muzicírování. Pro děti byla připravena velká hra spojená
s hledáním malých myšek ukrytých v různých
zákoutích kostela. Kromě chytrosti při ní mu-

TŘI MUŠKETÝŘI
NA RADYNI
Dne 10. června 2017 odpoledne se v předhradí hradu Radyně odehrálo loutkové divadelní představení Tři mušketýři. Bezmála
hodinové poutavě zpracované představení na
motivy stejnojmenného románu A. Dumase
st., které zaujalo nejen dětské diváky, představili členové Divadla Alfa z Plzně.
V rámci doprovodného programu se
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sely třeba chůzí po laně prokázat i svoje tělesné dovednosti. Za úspěšné splnění všech úkolů pak na ně čekala sladká odměna. Hlavním
bodem programu byla další pohádka v podání
oblíbeného Konivadla. Do představení byla
tentokrát zapojena spousta malých dětí a všechny hrály malé myšky s neuvěřitelnou lehkostí,
skoro jako velcí zkušení herci. Skok namyšlené
myši z docela vysoké kazatelny překvapil všechny diváky, kteří tento artistický kousek odměnili
bouřlivým potleskem. Na závěr celého programu promluvil pan farář Petr Franta a jeho zamyšlení uzavřelo celou letošní Noc kostelů.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravou celé akce. Doufám, že i příští
rok nevynecháte další ročník Noci kostelů, buď
u nás v Plzenci, nebo třeba i nějakém jiném otevřeném nočním kostele.
Text a foto: Josef Švéda
uskutečnil workshop Korunovační dílna,
kde si mohl každý za symbolickou částku zakoupit materiál na výrobu královské koruny
a pod odborným vedením lektora si korunu
vyrobit.
Výtěžek z prodeje v celkové výši 500 Kč
byl věnován ve prospěch veřejné sbírky Karlova koruna, jejímž cílem je vybrat finanční
prostředky na vytvoření repliky korunovační
koruny Karla IV., která bude trvale vystavena
v expozici hradu Radyně.
Eva Vlachová

Foto: Chrastil František

VZKŘÍŠENÍ ZAPOMENUTÉ
STUDÁNKY
Sedlecké ženy-seniorky se již řadu let schází
každé pondělí k pohybovým aktivitám. V zimních měsících to bývá v tělocvičně ZŠ, a když
je příznivé počasí, vyráží na vycházky do přírody. První týden v červnu jsme tak navštívily
nádhernou zahradu na zámku Kozel a dne 12.
června jsme pak byly přítomné u položení posledního kamene u obnovené a nově zastřešené
studánky s odpočinkovou lavičkou v Sedlci,
v lese pod Suticí. Toto pozoruhodné dílo vzniklo po dohodě se správcem lesa panem Stanislavem Hrachovcem a bylo vybudováno panem
Janem Šeflem ze Sedlce a panem Václavem
Koutským z Plzně, rodákem z Tymákova (na
snímku). Oběma jmenovaným pánům patří za
toto krásné dílo naše velké poděkování.
Doporučujeme všem milovníkům přírody,
aby tuto lokalitu navštívili a potěšili se obnovenou lesní studánkou, kde se mohou i osvěžit.
Za sedlecké ženy Chrastilová Miluše

V předhradí hradu Radyně se hrálo loutkové divadelní představení Tři mušketýři.
Foto: Jiří Vlach

Vernisáž výstavy neobyčejně zajímavých výtvarných prací žáků ZUŠ Starý Plzenec, která
má název Cesty, se uskutečnila 14. 6. ve Staroplzenecké galerii. Výstavu je možné zhlédnout
do 7.9.2017.
Text a foto: Eva Vlachová

a děti s rodiči si odpoledne užily.
K tomu, aby akce zdárně proběhla, bylo
třeba nadšení a ochota těch, kteří stanoviště
připravili. Tímto děkuji Českému svazu žen,
Občanskému spolku Hůrka a Radyně, žákům
ZŠ Starý Plzenec J. Tyrpeklovi a M. Víchovi,
Mgr. Denise Brejchové, dobrovolným hasičům ze Sedlce, Mysliveckému spolku Starý Plzenec, kteří k radosti dětí měli s sebou
„živou ukázku“ krásných štěňat, E. Vlachové
(vedoucí K-Centra), Ž. Vlachové, oddělení
údržby města a členkám ŠKK Mgr. et Bc. H.
Stýblové a Mgr. J. Toušové.
Mgr. Marcela Bardounová
předsedkyně Školské a kulturní komise
města Starý Plzenec

Foto: Žofie Vlachová

ZÁBAVNÁ STEZKA
KOLEM ROTUNDY
V rámci festivalu „Léto pod rotundou“ se
v sobotu 17. 5. 2017 konal 2. ročník soutěží
pro děti a jejich rodiče pod názvem Zábavná stezka kolem rotundy. V letošním roce si
soutěžící mohli na stanovištích vyzkoušet vrh
kostkou, malování na sádrové odlitky, střelbu
z luku, skládání hlavolamů, základy archeologie, střelbu ze vzduchovky a poznávání přírody, skládání obrázků zvířat a následně jejich
poznávání. Předání Pamětních listů a dalších
odměn proběhlo uvnitř rotundy, která byla
za tímto účelem otevřena. Počasí nám přálo
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SPORT
SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s. pořádá
dne 29. července 2017

Memoriál Tomáše Doležela,
XVII. ročník turnaje
v

MÍČOVÉM SEDMIBOJI dvojic
o putovní pohár města Starého Plzence.

Kde: STARÝ PLZENEC, Herejkova 1031 (Malá Strana – u řeky)
Prezentace: do 7.45 hod.
Začátek: v 8.00 hod.
V případě špatných klimatických podmínek se turnaj přeloží nebo
dohraje 30.7.2017.
Sporty: stolní tenis, tenis, volejbal, nohejbal – vše ve dvojicích,
fotbal a házená – střelba na branku, košíková – hod na koš.
Vše se hraje dle platných pravidel jednotlivých sportů ( pouze
zkrácené hry).
Informace: pan Doležel – Starý Plzenec, Herejkova 1031,
telefon: 605987754, 606791384
E-mail: sportteamdoli@seznam.cz
web: www.skdolistaryplzenec.banda.cz
Přihlášky: nejpozději do 28.7.2017 s vkladem 400,- Kč za dvojici
(tamtéž). Vklad musí být uhrazen současně s přihláškou.
Soutěž je plánována maximálně pro 20 dvojic, v případě většího
zájmu rozhoduje o účasti v soutěži dřívější datum přihlášky.
Ceny: putovní pohár, malé poháry, věcné ceny

TENISTÉ Z SK SPORTTEAM DOLI
SE LETOS POHORŠILI
V letošním ročníku okresní soutěže družstev DAVIS CUP Plzeň – jih se
družstvům SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec nedařilo tolik, jako v předchozích letech. Oba týmy si pohoršily o jednu příčku, „áčko“ se umístilo
na bronzové pozici, „béčko“ obsadilo až páté místo v I. lize, což znamená,
že příští ročník bude bojovat v lize druhé. Je to značný ústup ze slavných
let, kdy náš první tým v této soutěži sedmkrát zvítězil a v posledních dvou
ročnících obsadil druhé místo. Současně máme motivaci pro příští rok navrátit se na vydobyté pozice a pokusit se znova o postup do nejvyšší ligy.
Celkem se letošního ročníku zúčastnilo patnáct tenisových týmů, které
byly rozděleny do třech divizí po pěti družstvech. Vítězství obhájili zcela
zaslouženě hráči Letkova, kteří v roce 2016 dokonce zvítězili i v krajském
kole této soutěže. Na druhém místě se umístily Přeštice „A“.
Družstvo Starý Plzenec „A“ nastupovalo ve složení Libor Červený – kapitán, Michal Brožík, Luboš Dolák, Martin Hrabák a Vláďa Váchal. Výsledky: Starý Plzenec „B“ 3 : 1, Přeštice „A“ 2 : 3, Stod 4 : 0, Letkov 0 : 3. Za
Starý Plzenec „B“ hráli Milan Doležel – kapitán, Marcel Havlíček, Standa
Havlíček, Karel Janoušek a Miroslav Pechr. Výsledky: Starý Plzenec „A“
1 : 3, Letkov 0 : 5, Stod 2 : 3, Přeštice „A“ 2 : 3.
V následujícím ročníku tedy nedojde na plzenecké derby. Obě naše
družstva se budou určitě snažit, aby ve svých divizích obsadila ty nejvyšší
příčky, což ovšem bude při stále se zvyšující úrovni soutěže cíl značně obtížný.
Milan Doležel

2. července 2017

Sedlecká 500

Akce se uskuteční za přispění
firem:
Bohemia sekt, s.r.o.
HEPA spol. s.r.o.
Autodoprava Kasík

závody v rychlostní kanoistice
Místo: rybníky v Sedlci
Pořadatel: TJ Spartak Sedlec, z.s.

INZERCE
Rozšiřujeme tým, hledáme

KUCHAŘE, ČÍŠNÍKY
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Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422, info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com
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P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

Navazujeme na zavedenou tradici Staroplzenecké
t
b 9 llett na zdejším
d jší
ší
restaurace
provozovanéé po d
dobu
náměstí, která si získala oblibu převážně díky vysoké
kvalitě pokrmů a profesionální obsluze. Tento standard
se Vám budeme snažit poskytnout i v této restauraci. Při
přípravě veškerých pokrmů klademe důraz na kvalitu
surovin s využitím produktů z blízkého okolí.

Í
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INZERCE Z KUPONU
■ Koupím

jakoukoliv tahací harmoniku
- heligonku, chromatiku či akordeon. Tel.:
723 126 011.
■ Koupím Škodu Felicii od roku 99 nebo Fábii i horší stav. Tel.: 728 209 526.
■ Koupím dvourychlostní babetu nebo jiný
moped. Tel.: 722 615 183.
■ Prodám trubky, prům. 60/52, dl. 2460,
3 ks. I dovezu. Tel.: 604 686 722.
■ Prodám lištovou sekačku JAMI na vys.
trávu, záběr 0,9 m, + orební kola + radličku.
Cena 4.300 Kč. Tel.: 728 732 221.
■ Kdo poseká zahradu v Mokrouších za odměnu?. Tel.: 773 248 939.
■ Daruji za odvoz stolky dřevěné kulatý
a čtvercový. Oprava nutná. Tel.:731 443 840.
■ Daruji za odvoz mechanický šicí
stroj ponorný singer. Nutno seřídit. Tel.:
731 443 840.
■ Koupím LADA, VAZ, ŽIGULI nebo ŠKODA 100, 110, 110 R CUPE nebo MB 10001100. Tel.: 737 942 060.
■ Koupím motocykl JAWA 250, 350, i nepojízdný, i bez dokladů, nebo VELOREX. Tel.:
736 736 059.
■ Koupím tahací harmoniku – heligonku,
zn. Hlaváček, Kalina, Kebrdle. I poškozené.
Tel.: 733 483 583.
■ Hledám dlouhodobý pronájem stodoly,
pozemku ve St. Plzenci, Šťáhlavech, Šťáhlavicích Sedlci. Tel.: 737 942 060.

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů
na pracovišti Starý Plzenec,
Bezručova 389

Televize

Internet
Volání

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

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

Pracovní doba
- dle domluvy, možno i odpoledne
Později práce na HPP není vyloučena

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.

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

Internet, který má omezenou pouze cenu...

Dále přijmeme do výroby středoškoláka
vyučen v oboru kovoobrábění výhodou

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOST

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

SÝKORA KOVO s.r.o. Starý Plzenec
přijme ihned:
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ZÁMEČNÍKY, SVÁŘEČE CO2

LAKÝRNÍKA

POŽADUJEME:
- praxe v oboru výroby konstrukcí
- znalost výkresů, samostatnost

POŽADUJEME:
- praxe v oboru stříkání vzduch, tlak
- samostatnost

NABÍZÍME:
-nadprůměrné finanční ohodnocení
- příspěvek na stravování 50 %
- příspěvek na životní pojištění

- čisté pracovní prostředí
- příspěvek na Vánoce
- odměny za splnění plánu

Informace na tel: 777 759 763, 777 88 11 22

E-mail: martina.sykorova@centrum.cz
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Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 8/2017
je 20. 7. 2017 ve 12:00 hodin.
Vychází: 3. 7. 2017
ZDARMA v nákladu 2100 kusů

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÝ PLZENEC

přijme ženu - brigádnici
na úklid prostor MěÚ
od 24.7. do 4.8.2017.
Vhodné pro studentku,
ženu na mateřské, důchodkyni.
Informace u tajemníka MěÚ
na tel. 377 183 644, 725 046 572.
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