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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu,
užíváme si plnými doušky sluníčka a načerpáváme nové síly do dalšího
období. Je připravena celá
řada investičních akcí,
o kterých jsem Vás již
v minulosti informovala. Některé akce již byly
dokončeny, jiné jsou v realizaci, na další jsou
vyhlášena výběrová řízení, zbývající se dokončují projekčně.
Ale ne všechno jde, tak jak bychom si přáli. Vybraný uchazeč na přístavbu sedlecké
školy ze soutěže odstoupil, byl tedy vybrán
uchazeč druhý v pořadí. Tím bohužel došlo
ke zpoždění zahájení stavby, kdy jsme předpokládali, že již během prázdnin poběží stavební práce, ale takto budou zahájeny až na
konci prázdnin. Protáhla se i kolaudace restaurace u hradu Radyně a vybraný nájemce
restaurace ze soutěže odstoupil. Rada města
rozhodla o vyhlášení nové soutěže, ale i zde
se bohužel termíny protahují. Mám radost
z věcí, které se daří, a to mi naplňuje pocitem
štěstí. Někomu stačí ke štěstí skutečně málo,
jiný se k tomuto pocitu nedopracuje skoro nikdy. Přitom pocit štěstí bývá často důležitým
faktorem úspěšně pracovat. Dech mi ale bere
lidská zloba a „zaručené informace“, které se
objevují např. na sociálních sítích. To, co se
povedlo, je zapomenuto a řeší se skutečnosti,
které se možná napoprvé nepovedli tak, jak
bychom si představovali, ale lze je vyřešit.
Výjimkou nejsou ani anonymní dopisy, které
jsou doručeny do schránky na městský úřad
a kde si pisatelé stěžují na to či ono. I těmito
podněty se zabýváme, ale není komu odpovědět. Myslím, že každý, kdo si za svým názorem stojí, by se měl pod takovýto podnět
podepsat. Přitom není nic jednoduššího než
napsat dotaz na mail: dolakova@staryplzenec.cz nebo podatelna@staryplzenec.cz či si
domluvit osobní schůzku.
Stále diskutovaným tématem je architektonická soutěž na přístavbu školy a výstavbu
sportovní haly. K tomu bych chtěla uvést,
že i podstatně menší obce než Starý Plzenec
řeší výstavbu či přístavbu nebo rekonstrukci veřejných budov či veřejných prostranství
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ZDARMA

Keltský DEN
den
KELTSKÝ
NA
na RADYNI
Radyni
V předhradí hradu Radyně proběhl 22.
července Keltský den. V keltské vesničce
si návštěvníci vyzkoušeli řemesla našich
předků, prohlédli si dobové stany a kuchyni
a okusili tíhu brnění na vlastní kůži. Malí lučištníci se utkali v turnaji o cenu krále Vouse
a později si vyzkoušeli svou chrabrost v šermířském klání. Dospělí odvážlivci s duší
bojovníka si užili boj v turnaji návštěvníků
o dřevěný meč. Ani letos nechyběla tradiční keltsko-římská bitva, ve které byl kmen
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Kelty.
Mladí „Římané“ se připravují na boj s Kelty.

Keltsko–římská bitva
bitva

Ukázky keltských řemesel
Foto: Kristýna Tolarová


Foto: Kristýna Tolarová

Foto: Eva Vlachová
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pomocí architektonických soutěží. Příkladem může být město Planá, Nepomuk, Modřice nebo i malé obce jako Žádovice, Chýně,
Líbeznice a další. Například obec Líbeznice
s 2.500 obyvateli postavila na základě návrhu
z architektonické soutěže přístavbu základní
školy (původně koncipovanou jako mateřskou školu) a jen za projektovou dokumentaci zaplatila tato malá obec 2 mil. Kč. Realizace
si vyžádala částku cca 40 mil. Kč. Na investici

Partnerskou smlouvu na realizaci cyklostezky Starý Plzenec-Koterov podepisují starosta
Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Lumír
Aschenbrenner a starostka města Starý Plzenec Vlasta Doláková

Foto: archiv MO Plzeň 2-Slovany

se podílela nejen obec sama, ale i okolní obce,
které do školy posílají děti a vlastní školu nemají, ale valná část investice byla hrazena
z dotace. Nyní má tato obec vybraný další
návrh rovněž z architektonické soutěže, a to
na hasičskou zbrojnici. Dle vyjádření vedení
obce na investiční prostředky sami nedosáhnou, ale teprve s hotovým projektem mohou
žádat o dotace. Je chvályhodné, že i v malých
obcích naší krásné vlasti mají osvícené zastupitele, kteří nemají problém s architektonickými soutěžemi a přípravou projektových
dokumentací, s kterými teprve pak mohou
žádat o dotace. Proto mají některé obce připraven zásobník hotových projektů. Bohužel
v našem městě je tento postup předmětem
kritiky některých zastupitelů. Ale bez projektů žádat o dotace skutečně nejde!
Ale i bez dotací se snažíme přistupovat
k veřejným budovám ohleduplně, tak abychom je necitlivými zásahy nedevastovali.
Proto jsme např. při výměně oken v základní škole i na radnici (i když tyto objekty nejsou nijak památkově chráněny) zvolili místo
plastových oken, která by byla podstatně levnější, dřevěná špaletová okna právě proto, že
jsme si vědomi toho, že naši předkové nám
zanechali krásné dominantní důstojné budovy a že je naší povinností jim tuto důstojnost
zachovat. Proto jsme vyhlásili architektonickou soutěž na přístavbu ZŠ a sportovní halu,
proto i přístavba sedlecké školy je navržena
architektkou, proto i centrum města chceme
řešit architektonickou soutěží. Jinde to považují za normální, ale v Plzenci je to pro někoho plýtvání.
Ale ne všechno je úplně špatně, pozitivně
se vyvíjí záležitosti kolem cyklostezky, byla

podepsána partnerská smlouva s Plzní a snad
více než čtyřleté snažení bude završeno úspěchem. Pozitivní informací rovněž je, že i Senát po Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
schválil na návrh hnutí Starostové a nezávislí
změnu rozpočtového určení daní, kde obcím
přibyde každoročně do rozpočtu cca 800 Kč
na občana a 2000 na žáka. Pro naše město se
jedná o významnou částku do rozpočtových
příjmů. V této souvislosti bych si dovolila
apelovat na občany, kteří v našem městě bydlí, ale trvalé bydliště dle občanského průkazu
mají v jiném městě. Rozpočtové příjmy jsou
do našeho rozpočtu poskytovány jen na občany s trvalým bydlištěm v našem městě.
Ani v srpnu nebudou chybět kulturní
akce. Ti z Vás, kteří neplánují na srpen dovolenou, jste srdečně zváni na 6. 8. od 20 hodin
na divadelní představení Romeo a Julie, které
se uskuteční pod hradem Radyně. Dne 19. 8.
se od 19 hodin můžete těšit rovněž na Radyni
na koncert středověké hudby Benediktus. A
na 26. 8. Vás zvou sedlečtí hasiči do areálu
hasičárny na odpolední rozloučení s prázdninami.
Přes veškerou přemíru byrokracie, neustálé změny legislativy, přes zhoršující se morálku a mezilidské vztahy, zůstávám optimistou.
Věřím, že problémy se dají řešit s trochou
nadhledu, chladnou hlavou, vzájemnou pokorou a úctou bez pohrdání ostatními. Pokud
se budeme jen přetahovat o to, kdo má ostřejší lokty, líp nám rozhodně nebude. A jak říká
Jan Werich: „Ten, kdo chce, hledá způsob,
ten, kdo nechce, hledá důvod“.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásný
zbytek prázdnin a letní pohodu.

Vlasta Doláková, starostka
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Keltů poražen dravými a nevyčerpatelnými
Římánky. Zpestřením programu bylo i divadelní představení na motivy keltské mytologie, do kterého energický režisér zapojil i herecké talenty z publika. Napínavý byl i šerm
keltských válečníků a večerní ohnivé vystoupení. Atmosféru dokreslila libými tóny kelt-

ská kapela Dé Domhnaigh. Letošní ročník
této již tradiční akce navštívilo na 1500 návštěvníků, čímž se zlomil dosavadní rekord!
Všem příchozím děkujeme a velké díky patří hlavně úžasné keltské společnosti Vousův
kmen! Příští rok se těšíme opět na shledanou!

Bc. Kristýna Tolarová
Centrum služeb pro turisty

ZE ŽIVOTA MĚSTA
Informace ze zasedání
Zastupitelstva města
Starého Plzence
17. zasedání – 19. června 2017

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci starostky města

o plnění usnesení z předchozího zasedání;
schválilo účetní závěrku města sestavenou
k 31.12.2016; nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č.
220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky;

■

■

vzalo na vědomí usnesení finančního výboru č. 13/2014 - 2018 ze dne 14.06.2017;
■ vzalo na vědomí závěrečný účet města za
rok 2016 a souhlasilo s celoročním hospodařením města v roce 2016 s výhradami, na jejichž
základě ukládá radě zabezpečit v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví § 11 odstavec
2 bezodkladné vyhotovování účetních dokladů
po zjištění skutečností, které zachycují;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-4/2017;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2017 ke snížení celkových
příjmů o 2.496.103,18 Kč a ke snížení celkových výdajů o 1.148.008,00 Kč, dále dochází ke

změně financování ve výši 1.348.095,18 Kč;
vzalo na vědomí výsledek auditu základních
škol ve Starém Plzenci a Sedlci za období 2014
– 2016 zpracovaný společností DaKan s.r.o., Plzeň;
■ vzalo na vědomí výsledek hospodaření společnosti PRONAP s.r.o. za rok 2016, finanční
plán pro rok 2017 a vyhodnocení finančního
plánu za rok 2016;
■ schválilo uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 330/04/LCD ze dne 17.03.2004
a Dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 2798/05/
LCD ze dne 27.09.2005 s Českou spořitelnou,
a. s. v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí došlé žádosti subjektů
o dotaci, schválilo na doporučení rady města
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a sportovní komise poskytnutí dotace Házenkářskému klubu Bohemia Sekt Starý Plzenec
ve výši 45.000 Kč, SK Starý Plzenec z.s. ve výši
235.000 Kč a TJ Spartak Sedlec z.s. (oddíl rychlostní kanoistiky) ve výši 90.000 Kč a schválilo
uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotací s těmito subjekty v předloženém znění;
■ vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017
o stanovení společných školských obvodů základních škol zřízených městem Starý Plzenec;
■ vzalo na vědomí žádost obce Štěnovický
Borek o uzavření smlouvy o vytvoření společného školského obvodu MŠ a vyjádření ředitelek Mateřské školy Starý Plzenec a Základní
školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81
k předložené žádosti a nesouhlasilo s uzavřením smlouvy s obcí Štěnovický Borek o vytvoření společného školského obvodu MŠ na základě vyjádření ředitelek Mateřské školy Starý
Plzenec a Základní školy a mateřské školy Starý
Plzenec, Sedlec 81 k předložené žádosti;
■ vzalo na vědomí žádost o prodej pozemku
parc. č. 288/29 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence
za účelem umístění stavby venkovského typu
a nesouhlasilo s prodejem pozemku parc. č.
288/29 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, protože
dle platného územního plánu se jedná o Veřejně sportovně rekreační plochu a zařízení tělovýchovy (SR);
■ souhlasilo s koupí spoluvlastnického podílu
ve výši 1/6 k celku pozemků parc. č. 1412/14,
parc. č. 1412/15 a parc. č. 1412/16 v k. ú. Starý
Plzenec za cenu 60 Kč za m2;
■ souhlasilo s výkupem nabízených pozemků, parc. č. st. 509 na němž stojí stavba bez čp,
obč. vyb., bez LV, parc. č. 249/1, parc. č. 249/3,
parc. č. 249/8, parc. č. 249/11, parc. č. 257/1,
parc. č. 325/13, parc. č. 325/17 a parc. č. 325/25
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence určených podle
platného územního plánu funkčním využitím
jako Veřejné sportovně rekreační plochy a zařízení tělovýchovy (SR) za kupní cenu ve výši
1.500.000 Kč;
■ vzalo na vědomí informaci starostky města
z valné hromady společnosti KANALIZACE
A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., se sídlem
Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec, IČ: 61778079,
konané dne 25.05.2017;
■ volilo ve smyslu ustanovení § 64 zákona č.
6/2002 Sb., o soudech a soudcích, občanku
města JUDr. Ivanu Pazdiorovou přísedícím
Okresního soudu Plzeň – město na další čtyřleté období;
■ vzalo na vědomí informaci o veřejném projednání návrhu ÚP Starý Plzenec a o celkovém
počtu přijatých připomínek/námitek veřejnosti
a stanovisek dotčených orgánů;

POTRAVINÁŘSKÉ
TRHY
v roce 2017
v měsících červenec
a srpen se nekonají.
Trhy budou pokračovat
od září 2017:
2.9., 14.10.,11.11.
vždy od 08:00 h do 12:00 h
Masarykovo náměstí,
Starý Plzenec
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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):

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			

…………………………….
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,
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Pravidla
pro navrhování
a udělování ocenění
Osobnost města
Starý Plzenec
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:

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)
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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-Cen-

tru, 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.

a platným kanalizačním řádem.
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.

SERIÁL
Starý Plzenec
a jeho hřbitovy
(úvodem)
Podíváme-li se na Starý Plzenec z hlediska tématu „hřbitovy, hroby a pohřbívání
vůbec“, zjišťujeme, že jsme nastolili otázku
velmi komplikovanou, která zčásti nemůže
být nikdy uspokojivě ani vysvětlena, ani vyřešena. Historie pohřbívání v tomto městečku sahá od mohylového pohřebiště přes raně
středověké obrovské přemyslovské hradiště
s jeho třemi kostely s rotundou až k dalším
opevněným místům s kostely a hřbitovy na
Malé Straně (kostel Narození Panny Marie)
až do městečka. Tam, v nynějším centru obce,
se týká našeho tématu raně středověký stojící
kostel sv. Jana Křtitele (původně jako součást
dalšího opevněného tržiště) a dodnes hledané zaniklé kostely sv. Václava a sv. Martina.
U každé této církevní stavby se pohřbívalo,
je však velmi obtížné zjistit a) v jakém pořadí kostely vznikaly a b) kdy vlastně se v nich
pohřbívalo. Běžně nastávala situace, kdy byly
využívány hřbitovy u několika církevních sta-

veb zároveň, nebo se na určitém hřbitově pohřbívalo s přestávkami několika staletí. Až do
novověku bývali neurození ukládáni pouze
do prosté hrobové jámy, případně na prkně,

pohřby do rakví se u nich objevují až v novověku. Pohřbívalo se téměř bez milodarů
(ty byly od doby Břetislavových dekret 1039

Pokračování na str. 5

Pohřeb J. Hrubého st. z r. 1947 (archiv J. Hrubého ml.)
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považovány za pohanský zvyk), jen občas se
najde nějaký ten prstýnek, náušnice či záušnice. Mnoho staletí bývalo běžné, že si prostí
lidé nezakupovali hrobová místa (dělali to
pouze lidé majetní). Nemajetní byli po 10
-15 letech znovu vykopáni a na jejich místo
přišel jiný hrob. Jejich kosti pak byly uložené
v takzvané kostnici, která byla zřízena u každého hřbitova s kostelem. Jen šlechtici měli
náhrobky z trvanlivého materiálu, ti však
bývali obvykle pohřbíváni buď v kostelích,

nebo těsně u kostelní zdi. První dochované
náhrobky osob, které nebyly ani duchovní
ani šlechtici, pocházejí ve Starém Plzenci až
z 19. století (s výjimkou litinové náhrobní
desky šichtmistra z r. 1733 z kostela Narození
Panny Marie). Obvyklé byly zpočátku železné a litinové kříže, často výrobky sedleckých
železáren, a pískovcové náhrobky (viz kapitoly o starém a novém hřbitově). První pohřební ústav se v Plzenci datuje až od r. 1913
z doby Rakouska – Uherska. Do té doby byl
pohřeb záležitostí pouze církve: faráře, kapla-

na, katechety, hrobaře, zvoníků atd. Až do r.
1919, kdy československý parlament schválil
pohřeb žehem, se u nás pohřbívalo pouze do
země.
Po všechna staletí byly hřbitovy ve Starém
Plzenci důležité, neboť byly určeny pro pohřbívání osob z okolních vesnic ze širokého
okolí. V těchto vesnicích plzenecké farnosti
jsou zakládány hřbitovy až po 1. světové válce.

A. Velichová

1. Mohyly na vrchu
Hůrka (lokalita
Sedlec – Hůrka)

hylovým pohřebištěm, ovšem v době dávno před
Kelty, a že se zde pohřbívalo několik staletí. Keltové považovali kopce za posvátná místa – je zde
však dokázán jen jeden jediný keltský pohřeb…
V lokalitě Sedlec – Hůrka se nacházelo více
než 40 větších i menších mohyl, některé z nich
ještě dodnes nejsou probádány. Původní pohřebiště bylo však zcela zničeno orbou na počátku
20. století, kdy se na Hůrce nacházely pole. To, co
dnes známe o konstrukci i inventáři těchto mohyl, je zásluha amatérského archeologa z konce
19. století, valdštejnského zahradníka zámku Ko-

jímaly nejen kovové předměty a celé nádoby, ale
i nádoby rozbité, zbytky dřeva, kůže, kostí. Radil
se s odborníky z jiných oborů: hlavně se soudními lékaři, ale i se zoology, geology a chemiky.
Dokonce se naučil časem nálezy konzervovat
a restaurovat, také například lepil a rekonstruoval rozbité nádoby.
Téměř všechny předměty z mohyl na Hůrce
jsou dnes uloženy v Západočeském muzeu, nově
se konzervovaly a dále slouží k vědeckému výzkumu.
Dodnes máme poměrně přesný obraz o složení mohyl a hrobové výbavě. F. X. Franc totiž
vytvořil ke každé mohyle s nálezy na svou dobu
velice podrobnou dokumentaci. Každá mohyla
byla pečlivě zakreslena lavírovanou tuší na arch
75×45 cm, byla označena jménem lokality a číslem. Autor uprostřed nakreslil přesnou podobu
mohyly i její vnitřní uspořádání, kolem dokola
pak zakreslil všechny předměty, které se v ní našly. Pomocí tabulí a zpráv tak vytvořil na svou
dobu velmi kvalitní dokumentaci.
F. X. Franc prokopal na Plzeňsku během dvaceti let zhruba kolem tří stovek mohyl (hlavně
z doby bronzové a ze starší doby železné). Soubor mohyl na vrchu Hůrka však byl jedním z nejbohatších nalezišť. Z celkového počtu 44 mohyl
zde prokopal šestnáct. Pohřební komory byly
vyložené kameny, někdy se do velkých mohyl
pohřbívalo i na několikrát ve velkém časovém

Pokračování na str. 6

Nejstarší dějiny území, kde se nyní nachází
Starý Plzenec, jsou pro nás zahaleny rouškou tajemství. V období starší době železné (tj. halštatu, od 7. do 5. století př. n. l.), tak i mladší doby
železné (tzv. laténu, od poloviny 5. století do 1.
století př. n. l.) zde bylo jen řídké osídlení zemědělského charakteru. Mezi lidmi je rozšířena
představa, že mohyly na východním svahu kopce patří do doby železné a že jsou zde pohřbeni
Kelti. Zásadní problém je však ten, že na Hůrce
jsou mohyly převážně ze střední doby bronzové
(1500-1200 př. n. l.) tj. z období daleko staršího,
předkeltského. Pouze jediná mohyla patří do doby
železné, ta však měla pohřby dva. Keltský pohřeb
je ten mladší a patří laténské kultuře, zatímco
starší pohřeb pod ním náleží halštatské mohylové
kultuře.
Vrch Hůrka patrně nikdy nebyl keltským
správním střediskem. Někteří esoteričtí amatérští badatelé se domnívají, že se Hůrka stala jakýmsi kultovním centrem, neboť zde byla později postavena jedna z nejstarších církevních staveb
Západních Čech, rotunda sv. Petra. A jak známo,
běžnou křesťanskou
praxí bylo stavět křesťanské svatyně na místech, které bývaly pohanskými kultovními
místy, aby tak překryly starší tradici. Navíc
okolí rotundy vyzařuje pozitivní energii.
Esoterici však tvrdí,
že na místě rotundy
stávala kdysi v keltských dobách jakási obranná
věž, která sloužila k ochraně tohoto území, kde
vedla prý již v předslovanských dobách obchodní stezka. Na Hůrce prý bylo několik dřevěných
keltských domů, které sloužily patrně potřebám
malého kmene, chránícího okolí. Keltská svatyně
– prý zasvěcená bohu slunce – se nacházela dále
v lese, ležící u pěšiny, vedoucí k Tymákovu. (Dotyčné místo dosti nepřesně popsal esoterik Pavel
Kozák v knize Tajemná místa Plzeňska na str.
9-10. Dá se obtížně nalézt, vyzařuje však dodnes
ještě silnější pozitivní energii než oblast kolem
rotundy.) Tvrzení o svatyni a o dalších keltských
stavbách se však nedají nijak dokázat (dosavadní
archeologické výzkumy je nepotvrdily) a historici je považují za roztomilou smyšlenku.
Co je však nepochybné, je fakt, že se východní svah kopce stal dlouhodobě využívaným mo-

zel F. X. France (1838 – 1910). Tento průkopník
české archeologie použil na svou dobu pokrokovou metodu plošného výzkumu. Mohyly pečlivě
prozkoumával po vrstvách a zaměřoval polohu
jednotlivých nálezů, jejich uložení popisoval. Na
rozdíl od svých současníků – archeologů jej za-
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odstupu. Některé mohyly byly téměř bez nálezů, jen dvě vynikaly nad jiné. Nejvýznamnějším
dokladem mohylové kultury doby železné byl
na Hůrce vrchní pohřeb v mohyle č. 44. Byl to
pohřeb významné osobnosti, které dali do hrobu
kromě železného sekáče a oštěpu i vůz i s koňským postrojem, se železnými udidly s bronzovými postranicemi. V některých mohylách byly
nalezeny zbraně i šperky. V tomto ohledu je nejvýznamnější mohyla č. 39 (ze střední doby bronzové, tj. 1500 – 1300 př. n. l., tj. z období zhruba
tisíc let před příchodem Keltů), kde kromě bronzového meče, sekyry nože a šípů byly nalezeny
jehlice i spirálky ze zlatého drátu (nejspíše sloužily jako ozdoba vlasů). Archeologické nálezy
z okolí Šťáhlav (tedy i nálezy z Hůrky) pak F. X.
Franc zpracoval r. 1890 do spisu Štáhlauer Ausgrabungen (čili Šťáhlavské vykopávky) a předal
svému zaměstnavateli, hraběti Arnoštu Františku z Valdštejna, k vydání. Tento spis však vydala
až r. 1988 ČSAV. V této knize je i zajímavý popis
průběhu výkopových prací z mohyly č. 39 – viz
příloha. (O F. X. Francovi se pochvalně vyjadřuje
K. Sklenář v knize Archeologie a pohanský věk).

Anna Velichová

(konzultace Milan Metlička,
 oddělení pravěku Západočeského muzea Plzeň)
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ní komory, nacházející se na čtyřech stranách.
Z polohy nalezených předmětů se dá každopádně
zjistit poloha mrtvoly a z toho směr komory, ale
jak a kde byla ohraničena, nedá se tam, kde jsou
zpřeházeny, již určit, neboť v době vykopávek, jak
je nám známo, bylo vše již dlouho v rozvalinách
a zde – při kamenném materiálu téměř výlučně
hromadně použitém na stavbu – už byla jen hromada kamení.
Také pořadí, ve kterém byly zřízeny pohřební
komory – neboť se dá nade vši pochybnost zjistit, že nevznikly současně – není lehké stanovit.“
(Štáhlauer Ausgrabungen str-90-91)(překlad autorka)
Obrazová příloha:
- současný stav mohylového pohřebiště, archiv KCentra Starý Plzenec (foto J. Vlach)

KULTURA

Příloha 1
Tabule F. X. France s vyobrazením celkové polohy mohylového háje Sedlec-Hůrka i s nálezy
v mohylách č. 44 a č. 39 (příloha sborníku Tisíc
let Staré Plzně. Sborník Západočeského muzea
v Plzni. Plzeň: 1976. 94s .a přílohy
Příloha 2
F. X. Franz o výzkumu mohyly č. 39 (úryvky)
„Před námi ležící mohyla byla největší ze všech
na sedlecké nekropoli. Její vrchol byl před 9 lety,
dříve než jsme přišli, odkopán a tak dalece snížen,
že mohl být snesen: také byl tento na východní
straně při zakládání cesty ze Sedlce do Tymákova částečně zničen, přece však i odhrabán. Přesto
zůstala její vnitřní kamenná stavba nedotčena,
a my jsme mohli, když byl pečlivě sklizen oves rostoucí na jejím povrchu, přistoupit k jejímu úplnému rozkopání.
Již - jak se nám zdálo - obrovská pohřební komora, vystavěná z velkých kamenů, nás nenechala
na pochybách, že máme před sebou cosi neobyčejného, také správně předpovídala, že bychom tam
– nebude-li vyloupena, - mohli najít zlato. Když
jsme byli s rozebíráním kamenů tak daleko, že
byla ohlášena první zahlédnutá špička bronzové jehlice zvoláním „bronz!“ a my hledali místo,
kde původně ležela, – neboť žádný dělník nesměl
nález vyzvednout nebo se ho jen dotknout, aniž
k tomu dostal příkaz – zpozoroval ten samý muž
také první kroužek zlatého drátu a zvolal toto tak
vzácné slovo „zlato“.
Při rozebírání pohřební komory se mohlo postupovat jen pomalu. Nešlo to rychle také proto, že
na velké těžké kameny bylo potřeba často dvou až
tří mužů, aby mohly být odstraněny.
Jak je vidět na plánu a na průřezech A-B
a C-D (T.XXXVII), je střed mohyly z hlíny, vyplněn několika málo kameny, zatímco teprve kolem
tohoto jádra – kolem první mohyly s její pohřební
komorou a výše než tato – byly zřízeny pohřeb-

- autoportrét F. X. France z r. 1890 (kresba tužkou) (z knihy Franz, František Xaver: Štáhlauer
Ausgrabungen. ČSAV Praha 1988, 199s.
- nálezové tabule F. X France z mohyl č. 44 a 39
(Tisíc let Staré Plzně. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: 1976. 94s .a přílohy)
Prameny:
- Franz, František Xaver. Štáhlauer Ausgrabungen. Praha: ČSAV, 1988, 199s.
- Sklenář, Karel. Archeologie a pohanský věk. Praha: Academia, 2000
- Tisíc let Staré Plzně. Sborník Západočeského
muzea v Plzni. Plzeň: 1976, 94s. a přílohy
- Velichová, Anna, 2010. F. X. Franz – průkopník
archeologie.Starý Plzenec: Radyňské listy, 7, 9-10.

RADOUŠOVY HRY
sobota 16. září 2017

podhradí hradu Radyně
14:00 h

Zahájení

14:10 h

Dětský pěvecký sbor Hvězdička ZUŠ St. Plzenec

15:00 h

Lidový soubor Úslaváček ZUŠ St.Plzenec

15:30 h

Loupežnická patálie (divadlo Histrio)

16:30 h

Soubor taneční hudby ZUŠ St. Plzenec

17:00 h

Lidový soubor Úslaváček ZUŠ St.Plzenec

17:30 h

Soubor taneční hudby ZUŠ St. Plzenec

18:00 h

Závěr

Doprovodný program v podhradí (po celé odpoledne)
Radoušův pohádkový les s oživlým pánem hradu Radyně
Radoušem, kouzelní skřítkové a pohádkové bytosti, hry a
soutěže a další zajímavý program.
Na každého dětského účastníka čeká Radoušova odměna !!
Vstupné:

plné 50 Kč; snížené 30 Kč
(platí i pro prohlídku hradu Radyně)

Pořádá město Starý Plzenec ve spolupráci s Občanským spolkem Hůrka a
Radyně a ZUŠ Starý Plzenec
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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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Město Starý Plzenec

William Shakespeare/Martin Hilský

ROMEO A JULIE

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

na vědomost všem dává,
že toto benefiční představení

Historický mini-muzikál Milana B. Karpíška

O Radoušově žití
a přežalostném konci
konati se bude

hrad Radyně
čtvrtek 14. září 2017 od 19:00 hodin
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

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

Vstupné: dobrovolné (ale toho, kdo dá méně než 50Kč, uchvátí Radouš !!!).

Pořádá: město Starý Plzenec

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ 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
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
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
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:

V dobových kostýmech a na repliky historických nástrojů
zahrají a zazpívají: Jitka Kubištová, Milan Benedikt Karpíšek
a Přemysl Kubišta, možná přijde i sám Radouš….

info@ic-radyne.cz
www�hrad-radyne�cz
ROTUndA SV� PeTRA A PAVLA
Otevřeno: 05�08�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.
6� srpna 2017
Romeo a julie – divadelní představení
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 h – 20:00 h
26� srpna 2017
Rozloučení s prázdninami
Místo: areál SDH Sedlec
Od 15:00 h - Zábavné odpoledne pro děti
Od 20:00 h - Večerní zábava pro dospělé
Pořadatel. SDH Sedlec
www�sdh-sedlec�wz�cz
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

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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Dne 13. srpna 2017 to bude 20 let,
co zemřel náš syn
pan Petr Schaffer.
Kamarádi a přátelé, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
matka Jaroslava a sestra
Martina Perková s celou rodinou.

Dne 22. srpna 2017 uplyne 7 let,
co nás navždy po těžké nemoci
opustil
pan Zdeněk Šimek.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcera s rodinou.

Dne 5. června 2017 oslavil významné
životní jubileum – 80 let
pan Karel Mastný.
Do dalších let hlavně hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody přejí
manželka Růžena, synové Karel a Pavel,
vnuci Pavel a Jan, příbuzenstvo
a přátelé z turistiky.

NAŠE ŠKOLY
Sportovní kroužek
Poslední hodina sportovního kroužku
proběhla netradičně. Byli na ni pozváni i rodiče. Školní zahrada se tak zaplnila mnoha
sportovci. Své dovednosti přišli s dětmi změřit nejen rodiče, ale i sourozenci či prarodiče.
Vše začalo během kolem zahrady a malou
rozcvičkou. Pak se soutěžící mohli rozejít na
jednotlivá stanoviště a zápolení začalo. Co
vše jsem pro ně připravila? Například: běh
na 50 m, skok z místa, hod medicinbalem,
přeskok přes švihadlo, házení kroužků na tyč,
chůdy a lyže. Na jednotlivých stanovištích vypomáhaly starší děti, které vše pečlivě zaznamenávaly. Po splnění všech disciplín museli
rodiče najít 15 kartiček s větami, ve kterých
hledali jména. Děti jim ochotně pomáhaly.
Na závěr si všichni opekli buřty a spokojeni
odcházeli domů.

Jana Hermanová

Účastníci sportovního klání

Foto: Klára Veselá

SKAUT
Vlci na vlnách
S nejstarší družinou jsme si namísto krosen sbalili tentokrát do barelů a vydali se
vstříc dobrodružství na řeku Berounku. Vyplouvali jsme v pátek 16.6. od kostela sv. Jiří

na Doubravce a naše flotila čítala celkem 4
kánoe. Po krátkém zaškolení nováčků jsme
vesele najeli do peřejí a nechali se unášet
proudem. Ten nás během víkendu nesl přes
Dolany, Nadryby, Liblín či kolem zříceniny
Krašov až na Zvíkovec, kde jsme se v neděli

odpoledne v pořádku a (až na pár výjimek)
suší vylodili. Zůstaly nám tak nejen hezké
vzpomínky na krásná údolí, kterými se řeka
klikatí, na hrající si mláďata vydry či labutí
u splavu, ale i na rozkvetlé lekníny a všelijaké

Pokračování na str. 10
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Pokračování ze str. 9
řasy s bílými kvítky. Jedinou kaňkou za celým
víkendem byly popáleniny, které jsme si někteří od sluníčka vykoledovali.

Jaroslava Lencová

Závěrečná oddílová
schůzka
Je neuvěřitelné, jak ten čas letí! Máme za
sebou celý školní a skautský rok, čímž pomalu přichází (pro vedoucí spíše rychle) to
nejlepší – čtrnáctidenní skautský tábor! Sešli
jsme se 21.6., abychom uzavřeli snahu našich
členů a vyhodnotili celoroční bodování.
Kromě vyhlášení nás čekalo několik her –
například „Vypij, co můžeš“, stačilo se míčkem
trefit do vyznačeného místa a upít co nejvíce
z dvoulitrové lahve. Hodně jsme se při této
hře pobavili.  Kromě zábavy jsme společně
vyráběli učební pomůcky pro děti do Afriky,
které jim doručí jedna skautka z našeho střediska v rámci projektu Siriri. Přejeme všem
krásné léto a dětem dlouhé prázdniny.

Hana Troppová

Závěrečná oddílovka 

Foto: Kristýna Čechurová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
Činnost sedleckých
mladých hasičů
V měsíci červnu mladí hasiči vypomohli
svým dospělým kolegům s údržbou areálu
hasičárny. Přiložili také ruku k dílu při natírání vrat garáže a plotu kolem areálu.
Zúčastnili se také noční soutěže v požárním
útoku obce Osek (okres Rokycany), kde vybojovali krásné druhé místo a následně ligové
soutěže v Dnešicích, kde v uzlové štafetě a požárním útoku dosáhli v celkovém hodnocení
třetí pozice z celkového počtu třinácti družstev.
Závody v Dnešicích byla zakončena liga okresu Plzeň-jih 2016/2017 a nyní mají mladí hasiči čas si odpočinout během letních školních
prázdnin, aby se mohli opět v plné síle připravovat nejen na další soutěžní sezónu.
První červencový týden si mladí hasiči
užili opět letní soustředění pořádané v areálu vodní elektrárny Darová Sbory dobrovolných hasičů Osek a Sedlec. Děti během týdne
trénovaly požární útoky, připravovaly se na
závod požárnické všestrannosti a nechyběly
opět ukázky policie, hasičů, záchranné služby a psovodů. Počasí se vydařilo, a tak si děti

II. ROČNÍK TURNAJE
ŠIPEK A 50. VÝROČÍ ČSŽ
Český svaz žen oslavuje
v letošním roce 50 let své nepřetržité existence.
I když navazuje na předchozí ženské organizace, svůj vznik datujeme ustavujícím


㔀

㈵

㜵

㤵

užily i koupání v řece, jízdu na motorovém
člunu, a dokonce jsme si udělali pěší výlet na
elektrárnu Nadryby. Na závěr si děti vyzkoušely slaňování ze střechy garáže, které pro ně
připravili dospělí z obou sborů. Během týdne
nedošlo k žádnému zranění, a tak se všichni
vrátili v pořádku ke svým rodičům bohatší
o mnoho zážitků.

Po prázdninách proběhne první trénink
1.9. od 16 hodin v areálu hasičské zbrojnice
Sedlec. Rádi mezi sebou přivítáme nové členy!

Za SDH Sedlec vedoucí mládeže

Stanislav Pokštefl a Josef Šístek

Odměna za krásné třetí místo na soutěži v Dnešicích 
sjezdem Československého svazu žen 6. a 7.
července 1967. V tomto roce byl v organizaci
poprvé zaveden princip individuálního členství a bylo rozhodnuto o základních místních
organizacích. Od té doby ČSŽ prošel mnoha
změnami odrážejícími vývoj společnosti.
V ZO ČSŽ Starý Plzenec prosazujeme
heslo „Ženy ženám“ a organizujeme činnost
k zájmům našich členek.

Foto: Josef Šístek

K republikovým oslavám, které byly vyhlášeny na 21.6.2017, jsme se připojily a uspořádaly II. ročník TURNAJE ŠIPEK. Po domluvě
s pí Steinerovou jsme akci uskutečnily v prostorách sokolovny. Naše členky pečlivě zorganizovaly program a připravily občerstvení
pro soutěžící.
Turnaje se účastnila tříčlenná družstva

Pokračování na str. 11
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Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci

SEDLECKÉ
SLAVNOSTI

Akademie Staré Plzně
přednášku

CHRISTOLOGICKÝ CYKLUS V CHÓRU KOSTELA NAROZENÍ
PANNY MARIE VE STARÉM PLZENCI
Mgr. Petr Jindra, Západočeská galerie v Plzni

Přednáška se koná v prostorách kostela Narození Panny Marie na Malé
Straně ve Starém Plzenci ve čtvrtek 14. září 2017 od 18.00 hod. Autor se
bude v přednášce zabývat nejen koncepcí cyklu a ikonografií jednotlivých
scén, ale pokusí se naznačit i původní smysl a funkci takovýchto
narativních cyklů v liturgickém prostoru v kontextu mešního obřadu,
kázání a recepce obrazů diváky.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Vyhrazujeme si právo změn v programu.
http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/

Areál hasičské zbrojnice Sedlec 26.8.2017
Odpolední program: 15:00 – 18:00 hod.
pro děti a jejich doprovod
Rozloučení s prázdninami – Odpoledne plné her,
ukázek a soutěží pro děti
- výtvarná soutěž
- malování na obličej
- divadlo KONIVADLO
- vystoupení TŠ Filip Gregoriades
Ukázka nové a historické hasičské techniky, výstava
historických šicích strojů a výstava obrazů pana Miroslava
Němečka
Po celé odpoledne bude návštěvníkům vyhrávat hudba –
pan Marcel Dvořák
Večerní program: 20:00 – 24:00 hod.
K poslechu i k tanci bude hrát hudební skupina EGES
Vstupné: 50 Kč dospělí, děti do 15 let zdarma
Příjemné posezení a dobré občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou hasiči Sedlec!
Těšíme se na Vás!

Pokračování ze str. 10
z OSHR, SZP Staroplzenecko, SDH Sedlec,
Sokol St. Plzenec a ČSŽ. Celkem 8 družstev.
Pro lepší identifikaci mělo každé družstvo
jméno.
Soutěžili RADYŇÁCI, ZELENÍ, HASIČI,
KRTONOŽKY, KUKAČKY, ŽLUŤÁSCI, ALPAKY A SOVY. Všichni se řídili určenými
jednoduchými pravidly. Házelo se třemi šipkami ve čtyřech kolech. Tři nejlepší družstva
a jednotlivci si odnesli věcné dary a diplomy.
Pořadí družstev:
1. místo: RADYŇÁCI OSHR
2. místo: ZELENÍ
Sokol St. Plzenec
3. místo: HASIČI
Sedlec
Pořad jednotlivců:
1. místo: A. BRABCOVÁ
2. místo: L. MLNÁŘOVÁ
3. místo: M. CHRASTILOVÁ
Turnaj jsme zakončili posezením a dobrou náladou. Občerstvení všem chutnalo.
S programem a průběhem turnaje byli všichni spokojeni. Akce se líbila, a tak se těšíme
a už připravujeme třetí ročník.
Závěrem bych ráda poděkovala Sokolu

Starý Plzenec za poskytnutí prostor pro naši
akci a za organizační pomoc pí Janě Steinerové, organizátorkám a všem účastníkům

Akademie Staré Plzně

letních prázdninách. Pozvánky najdete v Radyňských listech.
14. 9. 2017
Mgr. Petr Jindra
Christologický cyklus v chóru kostela Narození Panny
Marie ve Starém Plzenci
2017 říjen
Václav Chaloupek
Toulání přírodou

„Akademie Staré Plzně“ je cyklus přednášek, které pro zájemce o zajímavé informace
připravuje Občanský spolek Hůrka a Radyně.
Další pátrání po stopách historie, toulání
naším regionem, seznamování se s životem
lidí a zákonitostmi přírody zahájíme opět po

Účastníci turnaje v šipkách 

turnaje, neboť bez nich by nebyla ta správná
atmosféra.

Za ČSŽ Eva Vacková

Foto: Vladimír Sedlák
2017 listopad J aroslav Šindelář
Umění jako cesta k sobě
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Případné dotazy zodpovíme na e-mailové
adrese karnoldovahana@gmail.com.
http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/
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STALO SE
Rebelové ze ZUŠky
Již potřetí se tvůrčí tým učitelů ZUŠ ve
Starém Plzenci pod vedením pana učitele
Romana Škaly pustil do náročné práce na
přípravě a inscenaci nového muzikálu. Po
dvou pohádkových příbězích („Čertovská
pohádka“ a „Červená karkulka“) tentokrát
padla volba námětu na známý filmový titul
„Rebelové“ s krásnými písněmi ze 60. let.
Protagonisty nového muzikálu jsou především členové pěveckého sboru, kteří dospěli do nejvhodnějšího věku, aby mohli zcela
přirozeně hrát sami sebe se svými školními
lapáliemi i prvními láskami. Hudební složku
obstarali naživo žáci ZUŠ, kteří vytvořili výbornou doprovodnou kapelu.
O scénář, hudební aranže a nastudování
doprovodů s žákovskou kapelou se zasloužil
Roman Škala, pěveckou složku muzikálu připravily s pěveckým sborem paní učitelky Petra Vlachová a Markéta Kofroňová. Choreografie jevištního projevu je dílem samotných
herců, kteří během květnového čtyřdenního
soustředění vytvořili sami definitivní „divadelní“ podobu. Kulisy a rekvizity vyráběla
Eliška Švecová, vyučující výtvarného oboru.

Žákovská kapela zajistila živě muzikálu Rebelové skvělý hudební doprovod.

Foto: archiv ZUŠ St. Plzenec

Jedna ze známých scén muzikálu Rebelové
Velmi účinnou pomocí přispěla také pí Jana
Vítovcová, školnice ZUŠ, která zajišťovala
„logistiku“ pro všechny početné aktéry celého projektu.
Výborně zvládnuté nastudování nového
muzikálu mělo svou premiéru ve čtvrtek 15.
června 2017 v 18 hodin před nabitým sálem
Lidového domu. Již dopoledne si v předpremiéře mohli účinkující všechno vyzkoušet
při představení pro školy blízkého regionu.
Nebylo již třeba nic podstatného měnit, a tak
se „Rebelové“ večer zaskvěli v plném nasazení výborných hereckých i pěveckých projevů
a s perfektním doprovodem.
Díky naprosto profesionálnímu provedení
celého hudebního díla bylo možno nabídnout
muzikál dalším zájemcům, a tak se všichni
tvůrci sešli ještě jednou k představení pro
plzeňské školy, které se uskutečnilo ve středu
28. června v Plzni v amfiteátru na Lochotíně.
I tady se podařilo zvládnout nové pódiové
souvislosti i zvukovou stránku a i tato druhá
repríza vyšla naprosto perfektně.
Obtížnou stránkou práce s dětskými sou-

Bluegrassový den na Radyni

Dne 24. června 2017 se pod hradem Radyní uskutečnil bluegrassový festival. Pro radost
a dobrou náladu všech přítomných posluchačů zahrály postupně kapely: BG SKLEP (na
snímku), BANJO CAFE, ELIŠKA PTÁČKOVÁ, KOKTEJL a MODROTISK.

Text a foto: Eva Vlachová

Foto: archiv ZUŠ St. Plzenec
bory je skutečnost, že děti rostou, „stárnou“,
odcházejí, a tak je často potřeba tvořit všechno znovu s novými žáky. Tito naši letošní
„Rebelové“ si snad ještě zahrají svůj muzikál
na podzim v Praze a pak již předají štafetu
svým mladším nástupcům.
Za všechnu obrovskou práci i vynikající
výsledek patří všem, kdo se podíleli na přípravě muzikálu, veliké poděkování.

Miloslav Esterle,

ředitel ZUŠ Starý Plzenec

7. ročník turistického
pochodu a cykloakce
Kolem Starého
Plzence 2017
V neděli 18. června 2017 uspořádal
Klub českých turistů, odbor Bolevec Plzeň
již sedmý ročník turistického pochodu
a cykloakce Kolem Starého Plzence. Místem konání byla tradičně restaurace Český
dvůr, z které od 9.00 hodin vyráželi účastníci
na trasy 4 – 30 kilometrů. Cíl byl na stejném
místě do 17.00 hodin. Kratší trasy seznámily účastníky s památkami Starého Plzence,
delší vedly přes Radyni, Šťáhlavy, Šťáhlavice,
zámek Kozel, zříceninu hradu Lopata, Lhůtu a Sedlec zpět do cíle. Pochodu letos přálo
počasí, sluníčko a vysoké teploty. Kontroly
měli pořadatelé na hradu Radyni, ve vinném
sklípku U Matesa ve Šťáhlavicích, na Lopatě a v pohostinství Pod Maršálem na Lhůtě.
Letošního ročníku této turistické akce se
zúčastnil rekordní počet 189 účastníků
nejen z Čech, ale i z Maďarska a Německa.
Pochodníků ze Starého Plzence se zúčastnilo
celkem 26. Na přípravě a průběhu pochodu
se podílelo 10 pořadatelů. Nejvzdálenější
účastník ze SRN obdržel propagační turistické materiály Starého Plzence a láhev Bohemia
sektu. Všichni účastníci dostali před startem
tatranku, mapy, brožury města a okolí, popis

Pokračování na str. 13
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zvolené trasy a v cíli pamětní list a samolepku pochodu. Sběratelé razítek obohatili svoje
deníky o pár novinek, např. razítko zámku
Kozel a restaurace Český dvůr. Pořadatelé
mají radost z letošní rekordní účasti a děkují
všem subjektům, které jim pomohly s přípravou a průběhem akce. Hlavní poděkování

Strana 13
zaslouží rodina Vavřičkova a milý personál
z restaurace Český dvůr, dále majitelé vinného sklípku U Matesa ve Šťáhlavicích, děvčata z pohostinství Pod Maršálem na Lhůtě
a obsluhy turistického informačního centra
a centra pro turisty v Plzenci. Nesmíme zapomenout ani na „staroplzenecké podnikatele“
a jejich pomoc při vylepování propagačních

letáků. Letošní pochod skončil a pořadatelé
již spřádají plány na příští 8. ročník v červnu
2018. Ten by měl obsahovat nové trasy i tolik
žádanou absolventskou vizitku akce.
Za KČT, odbor Bolevec Plzeň
Václav Svoboda a Karel Mastný

SPORT
Tenisová škola
SK SPORTteam DOLI
Starý Plzenec
Jarní část tenisová školy SK SPORTteam
DOLI Starý Plzenec byla zakončena přebo-

ry mládeže Starého Plzence ve dvouhrách.
Přeborů se v deseti kategoriích zúčastnilo
celkem osmapadesát dětí. Nejmladší začátečníci soutěžili v dovednostních disciplínách,
o něco pokročilejší hráči si vyzkoušeli minitenis a ostatní, od mladších žáků až po dorostence, předvedli trenérům, rodičům i dalším
divákům opravdový tenis.

Samotná tenisová škola začala tradičně
v polovině dubna. Tento rok mezi nás zavítalo
deset začínajících tenistů. Ti vystřídali dorostence a dorostenky, kteří již dosáhli osmnácti
let a budou se nyní klubového dění účastnit
ve starších kategoriích. Děti mají možnost
navštěvovat tréninky v pěti dnech v týdnu,
včetně víkendu. Do jednotlivých hodin jsou
rozděleny zejména podle věku a výkonnosti.
O pětačtyřicet nadějných tenistů se na trénincích střídali čtyři trenéři, několik hráčů
trénuje navíc se svými rodiči.
Výsledky tenisových přeborů Starého Plzence:
začátečníci
1. Kerner Štěpán
2. Protivínský Jan
3. Pova Denis
začátečnice
1. Křížovská Barbora
2. Posavádová Lucie
3. Váchalová Viola

Dívky - začátečnice předvádí své umění. 

Foto: Milan Doležel

nejmladší žáci
1. Pokorný Vojtěch
2. Hostek Martin
3. Posavád Jiří
nejmladší žákyně
1. Jaklová Helena
2. Tuháčková Eliška
3. Křížovská Barbora
mladší žáci		
1. Hrubý Petr		
2. Děkanovský Vojta		
3. Košta Tomáš		
mladší žákyně
1. Bártová Markéta
2. Vaidišová Nikola
3. Hlavatá Lucie
starší žáci
1. Šesták Pavel
2. Klepač Tomáš
3. Hrubý Petr

Vyhodnocení nejmladších žáků

Foto: Milan Doležel

starší žákyně
1. Hosteková Eliška
2. Mollerová Vanessa
3. Váchalová Vanesa

Pokračování na str. 14
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dorostenci
1. Šesták Pavel
2. Klepač Tomáš
3. Skala Roman

Děkujeme za podporu městu Starý Plzenec, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Českému svazu rekreačního sportu.
V letních měsících probíhá výuka tenisu
individuálně. Pravidelné tréninky v rámci
podzimní části tenisové školy budou pokračovat od 3. září a bude se hrát po dobu šesti
týdnů. V jejím průběhu sehrají pokročilejší
hráči turnaj ve čtyřhře a pro menší je na 13.
září připraven Dětský tenisový den (soutěže

dorostenky
1. Hosteková Eliška
2. Mollerová Vanessa
3. Reiserová Anna

v družstvech). Informace a přihlášky do tenisové školy:
M. Doležel, telefon 605 987 754,
606 791 384
Email: sportteamdoli@seznam.cz,
Web: www.skdolistaryplzenec.banda.cz
Přihlášky přijímáme do 24. srpna 2017.

Milan Doležel

INZERCE
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

INZERCE Z KUPONU

■ Prodám starší byt 3+1 ve Zdemyslicích,
popř. vyměním za podobný (Nezvěstice, Šťáhlavy, St. Plzenec. Tel.: 775 235 150,
776 294 519.
■ Prodám hnědé terčovce velikost 5 cm
/150 Kč, a red tyrkyse 4 cm /150 Kč nebo
5 cm /200 Kč. Tel.: 732 879 397, email: oplan@
seznam.cz.
■ Prodám cirkulárku za 1.000 Kč. Tel.:
773 618 318 (v odpol. hodinách).
■ Prodám přívěsný vozík za automobil, malá
kola. Zn. levně. Tel.: 603 169 864.
■ Hledám pronájem haly či stodoly ve St.
Plzenci, Šťáhlavech, Šťáhlavicích, Sedlci.
Tel.:605 442 698.

Přijmeme
brigádníky
na výpomoc pro zajištění
zábavných stanovišť
pro děti na kulturní akci

Radoušovy hry
16.09.2017
od 13:00 h do 18:00 h

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy

Vhodné pro studenty od 15 let.
Informace:
K-Centrum, Smetanova 932
Starý Plzenec
pí Vlachová
tel.: 377 183 662, 721 981 526

více na www.staryplzenec.cz

Rozšiřujeme tým, hledáme

KUCHAŘE, ČÍŠNÍKY

N O V Ě Z R E KO N S T R U
S VAT E B N Í H O S T I N Y | P R

OV

L AV Y N
OMOCE | OS

AROZ

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

www.staroplzenecka-restaurace.com

•N
O
ÁN
ENIN |

Ř ÁC
EKU

INGO
C AT E R

KÉ PROSTŘEDÍ

V É S LU Ž B Y |

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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PRONAP s.r.o. Starý Plzenec

hledá spolehlivého a zodpovědného

BRIGÁDNÍKA

pro příležitostný rozvoz materiálu
a výrobků
Požadujeme:
 ŘP skupiny B podmínkou
 zodpovědnost, samostatnost
 časovou flexibilitu
 práce vhodná pro poživatele starobního důchodu
 nástup možný srpen 2017
Informace:
PRONAP s. r. o.,
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
personální oddělení – pí Štěchová
tel: 377 923 311, mob.: 720 978 340
www.pronap.eu
e-mail:info@pronap.eu

PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
hledá pro svoji výrobu nábytkových polotovarů

DĚLNÍKY do výroby
nábytkových polotovarů
 dvousměnný provoz
 na plný úvazek
 nástup možný od 14. 08. 2017
Požadujeme:
 vyučen, nejlépe v oboru truhlář
 manuální zručnost, zodpovědnost
Nabízíme - zaměstnanecké bonusy:
 příspěvek na závodní stravování
 příspěvek na dopravu
 příspěvek na penzijní připojištění
 dovolená navíc
 docházkový měsíční bonus
 mimořádné odměny

Informace:
PRONAP s. r. o.,
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
personální oddělení – pí Štěchová
tel: 377 923 311, mob.: 720 978 340
www.pronap.eu
e-mail:info@pronap.eu

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu

Tetra hnědá a dominant
ve všech barvách
z našeho chovu!
Stáří slepiček: 14-19 týdnů;
cena: 149-180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
4. září a 3. října 2017
v 15:35 hodin
Starý Plzenec
– naproti čerp. stanici Pap Oil
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
informace Po – Pá 09:00 – 16:00 h
tel�: 601 576 270, 728 605 8400

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

Internet, který má omezenou pouze cenu...

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOST
SÝKORA KOVO s.r.o. Starý Plzenec
přijme ihned:

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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Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
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ZDARMA v nákladu 2100 kusů








