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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně ubíhá a máme opět období
školních prázdnin, čas
dovolených a odpočinku. Město i v tuto dobu
intenzivně pracuje na
dalších akcích. Byla zahájena oprava fasády další budovy města ve Smetanově ulici
(bývalá Agrobanka), bude zahájena oprava
dalších místních komunikací: Habrmanova
a Heydukova v úseku od křižovatky Kpt.
Jaroše po křižovatku Riegrova, dále ulice
Čachna od křižovatky Máchova po křižovatku Dvořákova, ulice Čelakovského od
křižovatky Jungmannova po křižovatku
Lipová. Součástí těchto oprav je i vyčištění
uličních vpustí. Zastupitelstvo města schválilo po dlouhé diskusi rozpočtové opatření
na přístavbu mateřské školy ve Starém
Plzenci, již proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele a stavba může být zahájena v
průběhu prázdnin. V současné době čekáme na vydání stavebního povolení na další
projekt, tj. vybudování chodníku a přecho-
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du u Základní a mateřské školy v Sedlci.
Rovněž byla dokončena realizace projektu „Regenerace parkových úprav lokality Hůrka“. V souladu s projektem bylo vykáceno 32 třešní a provedena nová výsadba.
Věřím, že návštěvníci Hůrky ocení zprůhlednění lokality a zároveň i skutečnost,
že Hůrka zůstane i nadále rozkvetlá. Tím
jsme snad vyvrátili pochybnosti o plošném
vykácení třešňového sadu na Hůrce. V této
souvislosti bych ráda uvedla, že jsme byli
úspěšní i při získání dalších dotací z Operačního programu životního prostředí, a to na
„Revitalizaci starého hřbitova“ nad farou. A
rovněž projekt výstavby nového sběrného
dvora byl podpořen k financování. Nyní se
budou připravovat výběrová řízení, tak aby
projekty mohly být realizovány v r. 2015.
Stavba kanalizace se blíží do svého závěru, v průběhu měsíce srpna a září budou
opraveny povrchy komunikací. Proto je třeba, aby si občané již nyní zahájili realizaci
kanalizačních přípojek, tak aby nemuseli
překopávat opravené povrchy, které by pak
na své náklady museli uvést do původního
stavu. To znamená, musí mít vyvedenu část
přípojky mimo komunikaci. V Sedlci se to

týká zejména ulic Lesní, oblasti Na Vršku,
dále ulic K Jezu, Na Potocích a Luční, ve
Starém Plzenci ulic Podhradní, Komenského, Hradiště Plzeňského, Raisova a Smetanova v úseku od KAVu po Bohemia Sekt.
Podrobnější informace a termíny můžete
řešit přímo se stavbyvedoucím - v Sedlci
panem Šlaisem (tel. 606 644 970) ve Starém
Plzenci panem Karolem (tel. 602 213 332).
Závěrem bych Vás chtěla opět pozvat
na kulturní akce. Na červenec jsme pro
Vás připravili na 19.7. Keltský den Radyni, kde se můžete bavit od 11 do 22 hodin. Na své si jistě přijdou děti i dospělí.
Připraveny jsou ukázky řemesel z mladší
doby železné, můžete si vyzkoušet práci
s přeslenem, či se zúčastnit keltsko-římské bitvy, shlédnout můžete šermířské
klání keltských válečníků nebo sokolnické ukázky výcviku dravců a na závěr vás
čeká ohnivá show. Dne 2.8. od 15 hodin
si nenechte ujít Sedlecké slavnosti pořádané Sborem dobrovolných hasičů Sedlec.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemně prožité letní měsíce, dětem a
studentům přeji krásné prázdniny.
Vlasta Doláková, starostka

Řezbář Jiří Nekola přetváří kmen lipového
dřeva na uměleckou sochu s názvem Víla
Bohemka.
Foto: Eva Vlachová

Z rukou řezbáře Lukáše Marka vznikne
socha s názvem Radoušovo objevení kouzelné knihy.
Foto: Eva Vlachová

VZPOMÍNKA NA
ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM
STARÝ PLZENEC 2014
Však to znáte: pohled na fotografie
vždycky vzbudí vzpomínky … Je sobota odpoledne a vy si chodíte po loučce ve
Smetanově ulici. Vedro nevedro, obdivujete sochy z Řezbářského sympozia. Rozmýšlíte se, do které lahve hodit hlasovací
lístek. A je proč. Každá socha je jiná, má
jiný styl… většinou jsou dost realistické.
Zatím jasně vítězí ne Radouš, ale „Víla
Bohemka“. A nezbytné stánky, ve kterých
si každý najde něco: keramiku, ozdoby z
kůže, i kovu. I něco na zub, kupodivu se
tu dají i malovat perníčky. Suché květiny a
košikářské zboží působí půvabně, ba i vyšívání s předlohami se tu najde. A pak program ve velkém stanu – kapely, představení řezbářů, různorodých jako jejich díla.
Pokračování na str. 12
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
10. schůze – 14. května 2014
RM
◘ vzala na vědomí informaci společnosti
POVED, s. r. o., o připravovaných změnách v železniční dopravě při přípravě jízdního řádu pro období 2014–2015 a rozbor
navrhovaných změn zpracovaný Josefem
Sutnarem, nesouhlasila s navrhovanými
změnami jízdního řádu železniční dopravy
a uložila místostarostovi zaslat připomínky společnosti POVED, s. r. o.;
◘ souhlasila se zadáním zpracování restaurátorského záměru opravy kašny na
Masarykově náměstí Karlu Granátovi podle jím předložené nabídky a s následným
obstaráním závazného stanoviska k zamýšlené opravě kašny od Magistrátu města
Plzně, odboru památkové péče;
◘ vzala na vědomí předložené nabídky
na zhotovení a montáž dopravních značek s turistickými cíli - hradem Radyně a
rotundou na Hůrce včetně zpracování nezbytné dokumentace a vyřízení povolení
příslušných správních orgánů a souhlasila
se zadáním zakázky společnosti KASKA,
s. r. o., která předložila nejnižší cenovou
nabídku;
◘ souhlasila s uspořádáním divadelního
představení komedie Nejkrásnější válka
ochotnického divadelního souboru Jirásek
2012 z Losiné v sále Lidového domu ve
Starém Plzenci 19. 6. 2014;
◘ souhlasila s uspořádáním kulturní akce
„Keltský den na hradě Radyni“ dne 19. 7.
2014 a schválila uzavření dohody o uměleckém vystoupení s Keltskou divadelní
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společností Vousův kmen, o. s.;
◘ schválila uzavření dohody se společností RLA Stallion, s. r. o., o uměleckém
vystoupení „Radyně na laně“ dne 23. 8.
2014 a výši vstupného na tuto akci 60 a
100 Kč;
◘ nesouhlasila s požadovaným s prodejem částí pozemků města parc. č. 237/62 a
237/109 v Sedlci v chatové lokalitě Cihelna za účelem rozšíření stávající zahrady z
důvodu uloženého podzemního el. vedení a
zatížení pozemků věcným břemenem;
◘ nesouhlasila s požadovaným pronájmem pozemku parc. č. 1343/18 v k. ú. Starý Plzenec v chatové lokalitě Pod Hůrkou k
využití na zahrádku a uložila MěÚ zveřejnit záměr prodeje předmětného pozemku
za minimální kupní cenu 200 Kč za m2 ;
◘ schválila uzavření smlouvy o dílo s
Ing. Milanem Jíchou, jejímž předmětem je
zpracování studie Protipovodňová opatření
– Úslava – Starý Plzenec“;
◘ vzala na vědomí oznámení ředitelky
Základní a mateřské školy v Sedlci o čerpání ředitelského volna ve škole ve dnech
23. – 27. 6. 2014 z důvodu rekonstrukce
školní kuchyně a o uzavření mateřské školy od 30. 6. do 8. 8. 2014 a souhlasila s
povolením výjimky ze stanoveného počtu
žáků pro školní rok 2014/2015 v 1. a 2.
třídě na předpokládaný počet 28;
◘ schválila uzavření darovací smlouvy
se svazkem obcí Mikroregion Radyně o
poskytnutí finančního příspěvku 10.000
Kč městu na uspořádání akce „Řezbářské
sympozium“;
◘ vzala na vědomí informaci Romana
Lindauera o nevyhovujícím technickém
stavu zařízení skateparku ve Dvořákově
ulici včetně žádosti o poskytnutí materiálu na nezbytnou opravu, kterou svépomocí provedou sami uživatelé skateparku,
a souhlasila s pořízením materiálu podle
předloženého rozpisu na náklady města a s
provedením opravy podle návrhu;
◘ nesouhlasila s požadovaným povolením výsadby tújí na pozemku města - travnatém pásu podél nemovitosti čp. 637 v
Erbenově ulici z důvodu současného zpracovávání generelu, který bude koncepčně
řešit výsadbu zeleně ve městě;
◘ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP, s. r. o., na 18–22. týden
2014;
◘ souhlasila, na žádost TJ Spartak Sedlec,
s bezúplatným poskytnutím smrkové kulatiny z městských lesů podle předloženého
rozpisu oddílu kanoistiky na obnovení poškozeného přístřešku a opravu mola v lo-

děnici v Sedlci;
◘ souhlasila s vyhlášením poptávkového
řízení na veřejnou zakázku města malého
rozsahu – „Kanalizace v Jiráskově ulici a
Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace
ve společnosti PRONAP, s. r. o.“ a uložila
MěÚ zpracovat zadání poptávkového řízení, zveřejnit na webových stránkách města
a vyzvat nejméně tři dodavatele k předložení jejich nabídky;
◘ souhlasila, na doporučení komise pro
občanské a sociální záležitosti a sociálního
a správního odboru MěÚ, přidělením bytu
v domě čp. 194 v Havlíčkově ulici žadateli
Miroslavu Kepkovi;
◘ schválila uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo se společností Prostrom Bohemia,
s. r. o., jehož předmětem je změna termínu zahájení a dokončení prací na projektu „Regenerace parkových úprav Lokality
Hůrka ve Starém Plzenci“.
11. schůze – 28. května 2014
RM
◘
schválila uzavření dodatku s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) ke „Smlouvě o
poskytnutí investiční dotace ze státního
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v
obci“ uzavřené 16. 12. 1997 mezi městem
Starý Plzenec a Okresním úřadem Plzeň-jih. Předmětem dodatku je zkrácení povinné doby zástavy bytových domů města čp.
49 a 50 v Žižkově ulici ve Starém Plzenci
z původních 20 na 10 let od kolaudace nových bytů, na jejichž výstavbu město obdrželo dotaci. Po podpisu dodatku zajistí ÚZSVM provedení výmazu zástavního práva
v katastru nemovitostí;
◘ schválila účetní závěrku a výroční zprávu společnosti PRONAP, s. r. o., za rok
2013 a vzala na vědomí zprávu o plnění
plánu restrukturalizace a ekonomických
opatření a hospodářský výsledek společnosti PRONAP, s. r. o., za měsíc duben
2014;
◘ vzala na vědomí výsledek přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Starý Plzenec na školní rok 2014/2015 a
oznámení ředitelky školy o změně výše
úplaty za předškolní vzdělávání na období
1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 na částku 350 Kč
měsíčně a o uzavření školy v době prázdnin od 14. 7. do 15. 8. 2014;
◘ schválila přizpůsobení zakladatelského
dokumentu společnosti PRONAP, s. r. o.,
novému zákonu o obchodních korporacích
pokračování na str. 3
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a pověřila starostku města, aby jménem
rady města jako jediného společníka činila právní úkony při rozhodování jediného
společníka v působnosti valné hromady
před notářem a před Veřejným rejstříkem
Krajského soudu v Plzni;
◘ souhlasila se zadáním provedení oprav
křižovatkových napojení místních komunikací v ulicích Tomáškova, Elišky Krásnohorské a Kollárova a opravy povrchu
poškozené místní komunikace v Topolové
ulici společnosti STRABAG, a. s., podle jí
předložené nabídky;
◘ vzala na vědomí došlé žádosti organizací o příspěvky na jejich činnost v roce
2014 a souhlasila s dohodnutým rozdělením částky 167 000 Kč mezi žadatele;
◘ schválila uzavření smluv o nájmu bytů
na dobu určitou s 6 nájemníky bytových
domů čp. 194 v Havlíčkově ulici, čp. 1143
v ulici Svatopluka Čecha 1143 a čp. 99 v
Sedlci;
◘ vzala na vědomí zápis z jednání kulturní, školské a sportovní komise dne 26.
5. 2014.
12. schůze – 11. června 2014
RM
◘ souhlasila se zadáním provedení povinné cyklické atestace dlouhodobého řízení
informačních systémů veřejné správy na
MěÚ podle ustanovení zákona č. 365/2000
Sb. zpracovateli povinné dokumentace
společnosti Equica, a. s., podle jí předložené nabídky;
◘ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP, s. r. o., na 23–26. týden
2014;

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
27. zasedání – 9. června 2014
ZM
◘ vzalo na vědomí inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města k 31.12.2013
s tím, že celková hodnota inventarizovaného majetku města k tomuto datu činí
511.017.189,77 Kč;
◘ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 2/2014 ze dne 02.06.2014;
◘ schválilo účetní závěrku města sestavenou k 31.12.2013; 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 závěrečný účet města
za rok 2013 a souhlasilo s celoročním hos-
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◘ vzala na vědomí oznámení Sportovního klubu Starý Plzenec o pořádání hudebních produkcí v areálu fotbalového hřiště v
rámci akce „Hudební léto na hřišti“ v období od 4. 7. do 13. 9. 2014, udělila žadateli výjimku podle ustanovení čl. III odst. 1
obecně závazné vyhlášky města č. 1/2007
k ukončení hudebních produkcí v 1.00 hod
ráno za předpokladu dodržení ustanovení
vyhlášky;
◘ souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s Vlastimilem Lagronem o krátkodobém pronájmu částí pozemků parc. č.
343/1, 343/162, 345/1, 346/2 v k. ú. Starý
Plzenec pro účely konání tradiční pouti ve
městě v roce 2014;
◘ souhlasila s uzavřením smlouvy se
Sportovním klubem Starý Plzenec o obstarání náležitostí s uspořádáním pouti ve
Starém Plzenci v r. 2014;
◘ souhlasila na základě doporučení komise pro občanské a sociální záležitosti a
sociálního a správního odboru MěÚ, s přidělením bytu v domě čp. 49 v Žižkově ulici
Marii Šulové;
◘ nesouhlasila zatím, na žádost některých
vlastníků rodinných domků v Jedlové ulici, s dlouhodobým pronájmem s předkupním právem části pozemku parc. č. 343/1 v
k. ú. Starý Plzenec k využití na zahradu, o
žádosti znovu rozhodne po realizaci úprav
stávajícího elektrického vedení v lokalitě
Pod Hřištěm;
◘ nesouhlasila, s požadovaným dočasným vytvořením přístupové cesty přes pozemky města parc. č. 89/5, 1413 a 1802 k
pozemku žadatele parc. č. 60/1 v k. ú. Starý Plzenec způsobem, který pokládá, podle
provedené prohlídky na místě, za technicky neproveditelný;

◘ nesouhlasila s požadovaným pronájmem budovy města čp. 1082 v Radyňské
ulici pro účely provozování jazykové školy, neboť předmětné prostory nejsou k tomuto účelu vhodné;
◘ jmenovala členy komisí pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba Mateřské
školy Vrchlického 853, Starý Plzenec“ a
„Starý Plzenec – ulice Javorová a Akátová,
dopravní infrastruktura pro rodinné domy“
včetně náhradníků;
◘ stanovila pro II. pololetí 2014 termíny
schůzí RM ve dnech: 10. a 23. července, 6.
a 20. srpna, 3. a 17. září, 1., 15. a 30. října
a 12. a 26. Listopadu a termín zasedání ZM
v pondělí 8. září;
◘
souhlasila se zadáním zpracování
projektové dokumentace projektu „ Hrad
Radyně – pec na pálení vápna, konzervace zachovalých částí“ Martinu Volejníkovi, který předložil nejvýhodnější nabídku
včetně zpracování fotorealistického 3D
modelu;
◘ souhlasila s využitím dřevěných soch
vyrobených při pořádaném Řezbářském
sympoziu a jejich dohodnutým rozmístěním ve městě;
◘ vzala na vědomí předložené cenové nabídky na zpracování průkazu energetické
náročnosti budovy pro nemovitosti města:
Lidový dům (Raisova 2), budova bývalé
školy (Raisova 96), dům s pečovatelskou
službou (Havlíčkova 194), hasičská zbrojnice (Smetanova 1116) a budova školy v
Sedlci (Sedlec 81) a souhlasila se zadáním
zakázky společnosti Comfort Space, a. s.,
která předložila nejnižší cenovou nabídku.

podařením města v roce 2013 bez výhrad;
◘ vzalo na vědomí rozbor hospodaření
města k 30.04.2014;
◘ schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014
a rozpočtové opatření lesního fondu, kterými dochází v roce 2014 v rozpočtu města k
navýšení celkových příjmů o 11.905.293,29
Kč a celkových výdajů o 23.103.137,00 Kč
a k navýšení příjmů rozpočtu lesního fondu
o 10.000 Kč;
◘ schválilo koncesní projekt ve smyslu
zákona č. 139/2006 Sb. jako podklad pro
koncesní řízení pro výběr provozovatele
vodohospodářské infrastruktury města;
◘ vzalo na vědomí informaci starostky o
nevyřešeném majetkovém vztahu k přívodnímu vodovodnímu řadu na území města v
úseku od katastrální hranice s městem Plzní k vodojemu v Andrejškách a o jejím dosavadním jednání v této věci;
◘ vzalo na vědomí výroční zprávu společnosti PRONAP, s. r. o., za rok 2013
včetně zprávy auditora o ověření účetní
závěrky a zprávu vedení společnosti ze dne

21.05.2014 o plnění plánu restrukturalizace a ekonomických opatření;
◘ schválilo uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se Sdružením kanalizace a ČOV
Starý Plzenec Čermák a Hrachovec, a. s.,
a VCES, a. s., jehož předmětem je aktualizace plánu organizace a harmonogramu
stavby „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a
rozšíření ČOV Starý Plzenec“;
◘ schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o změně obecně závazné
vyhlášky č. 2/2011 o pravidlech pohybu
psů na veřejných prostranstvích;
◘ souhlasilo s prodejem části pozemku
města parc. č. 1412/20 v k. ú. Starý Plzenec, která bude oddělena geometrickým
plánem, Tiboru Semanovi za cenu 60 Kč
za m2;
◘ souhlasilo s prodejem pozemku parc.
č. 317/24 v k. ú. Starý Plzenec manželům
Fínkovým za cenu 750 Kč za m2;
◘ souhlasilo s prodejem pozemku města
parc. č. 1044/2 v k. ú. Starý Plzenec man
pokračování na str. 4
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želům Nolčovým za cenu 150 Kč za m2;
◘ souhlasilo se vzdáním se vlastnického
práva města k pozemku parc. č. st. 1225/3
v k. ú. Starý Plzenec ve prospěch současné
uživatelky MUDr. Jarmily Šustrové z důvodu jeho vydržení;
◘ souhlasilo s odmítnutím nabídky společnosti ISIG INVEST, k. s., k využití předkupního práva města k pozemku parc. č. st.
576/3 v k. ú. Starý Plzenec jako nereálné s

tím, že nabízená výše kupní ceny 6.000 Kč
za m2 neodpovídá dosažitelné tržní ceně
této nemovitosti;
◘ vzalo na vědomí informaci starostky o
jednání s Plzeňským krajem o možné koupi objektu SÚS v Riegrově ulici ve Starém
Plzenci městem;
◘ vzalo na vědomí zprávu JUDr. Tesaře o
průběhu a výsledku soudního sporu města
se společností HALLU - Centrum, s. r. o.;
souhlasilo se zařazením správního území

PODĚKOVÁNÍ STAROSTKY

K sobotnímu dni 31. 5. patřila i soutěž malých fotbalistů, již 12. ročník Radyňského poháru. Sportovního klání se
zúčastnilo téměř 100 dětí. Chtěla bych
touto cestou poděkovat především Ing.
Josefu Vozdeckému, poslanci paramentu ČR, bez jehož pomoci bychom tento
turnaj těžko uspořádali. Každý účastník
byl odměněn. Ceny v podobě krásných
keramických fotbalových míčů převzali
nejlepší brankář, nejlepší střelec, nejlepší hráč a kapitáni mužstev za 1., 2. a 3.
místo a všichni hráči obdrželi dárkovou
tašku. Děti měli obrovskou radost např. z
lahví na pití či svačinových boxů s logem
plzeňské Viktorky, které účastníkům věnovala společnost Bohemia Sekt, nebo z
batůžků, které věnoval Michal Uhlíř.
Chtěla bych poděkovat i organizátorům dalších akcí, zejména panu Esterlemu, řediteli Základní umělecké školy ve
Starém Plzenci. Myslím, že muzikál Čertovská pohádka, či soutěž malých houslistů Plzenecké housličky nebo zahradní
slavnost v zahradě za kostelem Panny
Marie patřily k velmi vydařeným akcím.
Poděkování patří i Římskokatolické farnosti, zejména panu Švédovi za další Noc
kostelů. A velké poděkování posílám i
do Sedlce TJ Spartaku Sedlec, zejména
panu Marku Vávrovi za pořádání dalšího
Běhu přes tři vesnice, který měl obrovský úspěch a sedleckým hasičům za již
tradiční staročeské máje. A samozřejmě
velké poděkování patří i řediteli ZŠ ve
Starém Plzenci panu Martinu Šteklovi a
všem učitelům, kteří se podíleli na konání akademie Základní školy, která zcela
zaplnila Lidový dům.
Jsem velmi potěšena, že občané navštěvují takovéto akce, které pomáhají
stmelovat a utužovat povědomí a sounáležitost občanů s městem.
Vlasta Doláková, starostka
Fotografie z uvedených akcí je možné
zhlédnout na webových portálech pořádajících subjektů.

Vážení spoluobčané,
v předcházejícím období se konalo v
našem městě několik velmi zajímavých
kulturních a sportovních akcí. Jednou
z nich byla např. vydařená akce Dětský
den, která se konala 31.5. v areálu pionýrského tábora. Návštěvnost předčila
naše očekávání. Akci navštívilo více než
150 dětí a společně s dospělými se akce
zúčastnilo téměř 500 návštěvníků. Celá
akce proběhla bez závažnějších komplikací, drobné zmatky v úvodu návštěvník ani nezaznamenal a ke skvělé náladě
přispělo i krásné počasí. Myslím, že si
dětský den všichni užili. Bez spolupráce
spolků a sdružení a obětavé práce jednotlivých členů by se nám to ale nepovedlo.
Proto mé velké poděkování patří všem
organizátorům: Pionýrské skupině Starý
Plzenec a leteckomodelářskému klubu
Pionýr, zejména paní Bohunce Křížkové, která navařila skvělý guláš a napekla
úžasné dorty, na kterých si pochutnávali
nejen děti, ale i dospělí. Dále OS Plzenecká železnice, zejména panu Křížkovi, který děti obětavě vozil ve vláčku
po celý den. Dále OS Hůrka a Radyně,
zejména panu Sutnarovi, Sedlákovi a
Dindovi, Svazu žen, zejména paní Vackové, Kramlové, dále paní Levé a paní
Hemzáčkové, dále Sportovnímu klubu
DOLI, zejména panu Doleželovi, Základní kynologické organizaci, zejména
panu Zábranskému, dále o.p.s Pomocné
tlapky, zejména paní Pirnerové, dále RC
Dráček, zejména paní Vorlíčkové, staroplzeneckým hasičům, zejména panu Steinerovi a Hermanovi, sedleckým hasičům
panu Šístkovi a Bohdanu Bernardovi,
jezdeckému oddílu Radouš paní Hanzlíkové. Poděkování patří dále paní Emě
Vávrové, Evě Míchalové a pracovnicím
K-Centra paní Evě Vlachové a Mileně
Benediktové. Nerada bych na někoho zapomněla, pokud ano, tak snad se na mě
nebudou zlobit.

města Starého Plzence do územní působnosti MAS Občanského sdružení Aktivios
na období 2014–2020;
◘ vzalo na vědomí informaci místostarosty o činnosti dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Radyně;
◘ vzalo na vědomí informaci starostky o
realizaci projektu „Regenerace parkových
úprav lokality Hůrka ve Starém Plzenci“.

ZMĚNY V JÍZDNÍM ŘÁDU
V neděli 15. června 2014 vstoupily
v platnost změny jízdních řádů
K největší změně došlo na lince 450554
Starý Plzenec-Lhůta-Plzeň. Nový víkendový spoj č. 35 je u linky 450170 Šťáhlavy-Starý Plzenec-Plzeň a spoj 25 uspíšen o
15 minut na 16:20 h.
Provedené změny jsou zapracovány do
jízdních řádů, které jsou k dispozici na obvyklých prodejních místech, v K-Centru,
městské knihovně a na webových stránkách města Starého Plzence
www.staryplzenec.cz.
Josef Sutnar

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Starý Plzenec pod vedením p. Luboše Lence za pomoc
při letošní povodni.
Tibor a Irena Semanovi

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat staroplzeneckým hasičům, kteří mi obětavě
pomáhali v době posledních vytrvalých
dešťů (28.+29.5.2014), kdy opět došlo k
zaplavení stavení a zahrad v ulicích Hradiště Plzeňského a Husova. Děkuji jim
zejména za poskytnutí a obsluhu čerpadel,
bez kterých by škody byly podstatně vyšší. Velmi oceňuji jejich obětavost, je třeba,
aby město této dobrovolné složce poskytovalo maximální podporu. Přála bych si, aby
obec aktivně našla účinný způsob ochrany
obyvatel, kteří v ohroženém území žijí po
dlouhá desetiletí.
Bohuslava Staňková, Husova 98, Starý Plzenec

Radyňské listy - červenec 2014

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVENEC 2014
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12.00 13:00-17:00 h
St
09:00-12:00 13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00 13:00-14:30 h
Pá
09:00-12:00 h
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
02.07. a 07.07. zavřeno – dovolená.
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: denně kromě pondělí
od 10:00 h do 18:00 h
Oživené prohlídky s Radoušem:
05.07., 13.07. a 26.07. od 18:00 h
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřena: 05.07. od 13:00 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.
PETR ALTMAN
FOTOGRAFICKÉ POSTŘEHY
-výstava fotografií
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova
932
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum a ZUŠ Starý Plzenec
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Kontakt: www.staryplzenec.cz,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 4. září 2014.
5. července 2014 (sobota)
UCTĚNÍ PAMÁTKY JANA HUSA
Masarykovo nám. 16:30 h
Radoušova skalka: 20:00 h
Pořadatel: OSHR

19. července 2014 (sobota)
KELTSKÝ DEN NA RADYNI
11:00 h – 21:30 h
Místo: hrad Radyně a podhradí
Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč
Vstupné platí i pro prohlídku hradu
Radyně.
Pořadatel: Město Starý Plzenec
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Pozvánka na srpnové akce
2. srpna 2014 (sobota)
SEDLECKÉ SLAVNOSTI
Místo: areál SDH v Sedlci
Čas: od 15:00 do 00:00 h
Pořadatel: SDH Sedlec
23. srpna 2014 (sobota)
RADYNĚ NA LANĚ
Místo: hrad Radyně a podhradí
Čas: od 11:00 h do 18:00 h
Vstupné: plné 100 Kč,
snížené 60 Kč
Vstupné platí i pro prohlídku hradu
Radyně.
Pořadatel: Město Starý Plzenec
31. srpna 2014 (neděle)
LUBOMÍR BRABEC
kytarový recitál
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: od 18:00 h do 19:30 h
benefiční koncert pro staroplzenecké
varhany
Pořadatel: o.s. Staroplzenecké varhany a
Římskokatolická farnost Starý Plzenec
HASIČSKÉ MUZEUM V SEDLCI
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v
průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil,
tel.: 606 608 187
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ZŠ Starý Plzenec
KRAJSKÉ FINÁLE
V ATLETICE
Po úspěšném zvládnutí okresního kola
pokračovali malí i trochu větší plzenečtí atleti ze sportovních kroužků v porovnávání
sil se svými vrstevníky z Plzeňského kraje.
Krajská soutěž v atletice Plzeňské KASPV
proběhla 24. května na stadionu v Nýřanech. Mezi našimi závodníky se zaskvěla
nejmladší (sedmiletá) soutěžící Anetka
Mertlová, která v dálce skočila 318 cm a
ve sprintu na 50 m dosáhla času 8,60 s. Výborné výkony předváděl i Radek Kalousek,
např. 510 cm ve skoku dalekém. Ze všech
účastníků vystupovali na stupně vítězů nejčastěji žáci naší školy. První místa ve svých
kategoriích obsadili Martina Mahdalíková,
Vojta Seman a Radek Kalousek, stříbrné
medaile získali Aneta Mertlová a Filip Hrabě. Bronz si domů odvezla Žofie Vlachová. Všem těmto závodníkům budeme držet
palce v republikovém finále. Mezi všemi se

ZŠ Starý Plzenec
ZLATÝ DEN
Zlatým dnem byla pro děti ze sportovního kroužku sobota dne 17. května 2014.
Konalo se krajské kolo Medvědí stezky v
Habru u Volduch. Celkem se zde sjelo 50
dvoučlenných hlídek ze 4 okresů - PS, PJ,
PM a RO. Naše děti od okresního kola doladily znalosti měst, řek a pohoří ve slepé
mapě, doučily se vázání uzlů, např. ambulantní, osmičkový, dřevařský, zkracovačku,
rybářskou spojku, škotovu spojku, pouta aj.
a zapracovaly také na běžecké části. Vše dohromady přineslo vynikající umístění.

****************

Dne 19. 7. 2014 se dožívá 80 let
pan Jaromír Straka.
Hodně spokojenosti
a zdraví do dalších let
mu přeje manželka, syn a vnučka.
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Dne 7. července vzpomínáme již 20. výročí,
kdy nás náhle opustil můj milovaný otec
pan Jiří Fajt.
Jeho památku navždy uctívá dcera Olinka
s vnoučkem Ijenkem a syn Martin.
Kdo jste ho znali, prosím vzpomeňte
s námi. Děkujeme.

rozhodně neztratili ani Filip Vlásek, Adam
Červený, Bartoloměj Linda, Michaela Sutnarová, Hanka Žitníková, Jan Diviš, Tomáš
Sikyta, Tomáš Mahdalík, Daniel Diviš a
Tereza Hlinková. Děkujeme všem rodičům, kteří svoje děti ve sportu podporují a
na soutěže je doprovázejí. Velkou škodou
je, že se děti nemohou připravovat na soutěže ve srovnatelných podmínkách s ostatními a s kvalitním hřištěm se setkají pouze,
když odjedou ze Starého Plzence.
Milan Florian

Účastníci krajského finále ASPV v atletice
v Nýřanech.
Foto: Jiří Vlach
Výsledky
žáci I. 1. místo Adam Červený,
Bartoloměj Linda
žákyně I.1. místo Hana Žitníková.
Katka Lindauerová
žáci III. 1. místo Jan Diviš, Filip Hrabě
žáci IV. 1. místo Daniel Diviš,
Dominik Hrabě
dorost 2. místo Petr Šesták,
Michael Kesl
Na „republiku“ postoupili žáci III, IV a
dorost. Republikové kolo se dětem již tak
nepovedlo.
Jana Hermanová
Více fotografií možno zhlédnout na stránkách školy.

MŠ Sedlec

Tento měsíc jsme s dětmi ze školky Sedlec nejdříve navštívili biofarmu v Milínově, kde jsme si zahráli na farmáře, podojili
jsme kravku a ze smetany utloukli máslíčko. To nám to pěkně chutnalo na čerstvém
chlebíčku. Potom jsme spěchali na pole,
kde nám právě dozrálo obilí, to jsme museli pokosit, pak cepem vymlátit a vláčkem
dovézt do mlýnice, kde jsme mleli jak hrubou, tak i hladkou mouku. Nakonec jsme
se povozili na koníkovi a pohladili si malá
kůzlátka, která ale poslušně běhala kolem
své maminky. Potom jsme si s dětmi zahráli na entomology, poznávali jsme různé
druhy hmyzu na školní zahradě, společně
jsme vytvořili hotýlek pro hmyz a domů
jsme si odnesli škvoří domeček.
Text a foto: Petra Koňaříková

Účastníci krajského kola Medvědí stezky.
Foto: Josef Egrmajer
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ZŠ Starý Plzenec

ZŠ Sedlec

REPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ
V ATLETICE

ČERVEN V ZŠ SEDLEC

V sobotu 7. června 2014 proběhla republiková soutěž ČASPV v atletice na atletickém stadionu Emila Zátopka v Houštce.
Nádherné prostředí, pěkné počasí, krásný
závod. Zúčastnilo se 226 závodníků z 12
krajů. Mezi všemi kraji se ten náš umístil na 4. místě a získal šest medailových
úspěchů. Naši školu reprezentovali Anetka
Mertlová, Žofie Vlachová, Martina Mahdalíková, Vojta Seman, Filip Hrabě, Dan
Diviš a Radek Kalousek. Většina z nich
vybojovala místo v první desítce, ale všem
vévodila bronzová medaile Radka Kalouska. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci.
Milan Florian

Naši žáci oslavili Den dětí přespáním ve
škole. Zájemci o přespání v prostorách, kde
se běžně ve dne učí, přišli vybaveni karimatkou, spacákem, nějakou tou dobrůtkou
a často i plyšákem. V průběhu večera si
mohli zatančit zumbu v tělocvičně školy,
zahrát si nejrůznější stolní hry nebo sledovat film. Ráno na děti čekalo veselé divadelní představení divadla Kolem s názvem
Princezny jsou na draka. Pak si všichni vyzkoušeli nejrůznější hry zaměřené na rozvoj hmatu, sluchu a logického myšlení. 11.
června jsme se vydali na školní výlet. Letos
jsme navštívili hrad Rabí a lanové centrum
v Offparku Sušice. Přestože bylo horké
počasí, na hradě bylo krásně, starobylé zdi
hradu nás chránily před sluníčkem. Měli
jsme dostatek času na občerstvení i nákup
suvenýrů, přímo pod hradem Rabí je moc
pěkný stylový krámek. Zmrzlina byla také
vynikající. O lanovém centru ani nemluvě... Tam jsme si to všichni užili a mnozí z
nás se tam jistě ještě někdy vrátí.

MŠ Starý Plzenec
Bronzový atlet Radek Kalousek.
Foto: Jana Hermanová

ZŠ Starý Plzenec

ROZLOUČENÍ A SLAVNOSTNÍ
VYŘAZENÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ
Z MŠ STARÝ PLZENEC
NÁVŠTĚVA ZDRAVOTNICE
Dne 12. června 2014 nás ve školní družině navštívila zdravotní sestra paní Bc. Jitka
Hurtová. Učila nás stabilizovanou polohu,
ošetřování zlomenin, přenos raněného. Povídala nám o úrazech, které se mohou přihodit v létě, např. odřeniny, krvácení, úpal,
zlomenina apod. Mnoho jsme se toho dozvěděli, vyzkoušeli a moc se nám to líbilo.
Hana Žitníková a Alžběta Zeithamlová,
žákyně 3.A
Foto: Jana Hermanová

Slavnou lodí by ta plavba byla, kdyby
u bájného ostrova černošských domorodců neztroskotala. Je tomu sice už nějaký
čas, co se to stalo, ale mezi lidmi se do teď
povídá, že ti domorodci se s námořníky
kamarádi stali a loď společně opravili. Námořníci se vypravili na další dobrodružnou
plavbu po moři a černošští domorodci si na
ostrově žijí poklidný život divochů.
Našim malým kamarádům přejeme co
nejlepší vstup do základní školy, mnoho
úspěchů nejen ve škole, ale i v jejich další
životní plavbě.
Text a foto: Jana Sotonová

Jako každým rokem, tak i letos jsme na
závěr školního roku uspořádali Zahradní
slavnost. Mateřská škola svoje vystoupení věnovala básničkám o kapkách, vodě,
žabičkách, představili se nám piráti i malí
námořníci. Tématem besídky školáků bylo
seznamování v průběhu staletí. Po vtipných
scénkách zahráli divadelní představení o
Hromasce, Hejhulákovi a Verunce. Překvapením pro diváky bylo taneční vystoupení
žaček 5. třídy. Se všemi páťáky jsme se
rozloučili a přejeme jim mnoho úspěchů v
dalších letech studia, ať už na základní škole či na gymnáziu.
Helena Malá, Emanuela Vávrová

ZŠ Sedlec u brány do hradu Rabí.
Foto: archiv ZŠ Sedlec

VYVRCHOLENÍ OSLAV
60 LET UMĚLECKÉHO
ŠKOLSTVÍ
VE STARÉM PLZENCI
Oslavy 60. výročí vzniku školy provázely celý školní rok 2013/2014. Podzimní
měsíce proběhly ve znamení intenzivních
příprav, abychom na jaře (vedle pravidelných koncertů pro plzeneckou, nezvěstickou a poříčskou veřejnost, mateřské školy
či setkání důchodců, vystoupení v Plzni,
Dýšině, na Staročeských májích nebo při
Noci kostelů) mohli v několika mimořádných akcích představit to nejlepší z naší
ZUŠ, ukázat umění a dovednosti našich
žáků i učitelů všech oborů při jejich vzájemné spolupráci. Přehlídku „toho nejlepšího“ zahájil březnový koncert učitelů ZUŠ
pro Kruh přátel hudby ve Starém Plzenci,
duben přinesl vernisáž výstavy prací žáků
výtvarného oboru ve Staroplzenecké galerii, nazvanou „V zemi čokoládového čerta“, která připomněla pro změnu 40. výročí
založení výtvarného oboru ve Starém Plzenci. Důstojným příspěvkem k oslavám se
stala také výstava výtvarných prací poříčských žáků s názvem „Gotika“, instalovaná v květnu a červnu v galerii Špejchar ve
Spáleném Poříčí.
pokračování na str. 9
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u kostela Narození Panny Marie na Malé
Straně. Tříhodinové pásmo živé hudby, inspirativní prostředí krásné stinné zahrady
a nádherné počasí udělalo radost jak organizátorům, tak i skoro dvěma stovkám přítomných. Všem, kdo se na přípravách podíleli, patří veliký dík a přání příjemného
odpočinku o nadcházejících prázdninách.

pokračování ze str. 8
Celoroční snažení se upínalo zejména ke
květnovému uvedení muzikálu „Čertovská
pohádka“, který složil a s dětmi i vyučujícími nastudoval pan učitel Roman Škala, o
výpravu a výzdobu se postarali vyučující a
žáci výtvarného oboru. Generální zkoušku
představení v Lidovém domě zhlédly děti z
okolních mateřských škol, premiéře muzikálu pak bylo přítomno přes 300 diváků z
Plzence a okolí. Pro velký úspěch muzikálu u diváků ze Starého Plzence i u přespol-

Zahradní slavnost ZUŠ Starý Plzenec.
Foto Miloslav Esterle

MATURITY, PŘIJÍMAČKY,
STÁTNICE
- ANEB VÝPRAVA NA KOTEL
Letošní jaro zastihlo většinu našich vedoucích nad skripty a odbornými knihami,
a tak jsme my, skautští důchodci, vyrazili
24. 5. s naším potěrem na výpravu. Cílem
byl 575 m vysoký vrch Kotel u Rokycan,
kde letošní rok otevřeli novou rozhlednu.
Lokálka nás odvezla do Kamenného Újezdu, odkud jsme po lesních pěšinách přes
menší vrch Kotlík stoupali na nevysoký
vrchol. Rozhledna svítila novotou jako
slunce nad námi. Hbitě jsme vystoupali po
točitých schodech a odměnili se pěkným
kruhovým rozhledem. „Radyně, já vidím
Radyni!“ volali mladí objevitelé. Němý
strážce našich domovů byl na dohled. Po
sestupu na pevnou zem a vydatné svačině začalo soutěžení. Menší prověřovali
s Harrym svoji paměť, my velcí si lámali
hlavu nad hádankami typu 34=P-N A-Y či
7=D-Ů S-A (odpověď pod článkem). Posilněni na těle i na duchu jsme seběhli k
Rokycanům, zahráli si několik her a úspěšné putování ukončili v rokycanské cukrárně. Na nádraží v Plzenci jsme se rozloučili
oddílovým pozdravem. (34 =písmen abecedy, 7= divů světa)
Lenka Dankovičová

Jana Esterlová

Zahradní slavnost ZUŠ Starý Plzenec.
Foto Miloslav Esterle
ních hostů můžeme již teď slíbit, že další
reprízy budou následovat.
A konečně měsíc červen již v předprázdninové atmosféře představil práci všech
souborů a kapel školy, pěveckého sboru
i dětského lidového souboru Úslaváček
při „Zahradní slavnosti“ s občerstvením,
konané na závěr školního roku v zahradě

Nevšední zážitky jsou jednou z mnoha
věcí, které nás na skautování baví. Některým se například poštěstilo a dostalo se jim
21. května pozvání od Hradní stráže Pražského hradu. Navštívili jsme nejen jejich
kasárnu, ale také jsme se účastnili výměny

Harry zabavoval děti při lasování krinolíny.
Foto: Jaroslava Lencová
stráží či nácviků slavnostní ceremonie. Za
doprovodu stráže jsme byli provedeni Královskou zahradou a zhlédli stálou muzejní
expozici o jejich útvaru. Hlavním cílem
návštěvy ovšem bylo odborné proškolení v
pietních aktech, kterých se jako skauti často účastníme.

Přípravy muzikálu Čertovská pohádka.
Foto Eliška Majerová

Divadelní odpoledne se jako každý rok
konalo ke Dni dětí. Letos bylo součástí projektu Evropský den sousedů. Program byl
proto obohacený třeba o vyrábění lodiček
z kůry, pouštění skautských filmů a večer
měli všichni možnost posedět u táboráku
za doprovodu skupiny Improverti. Během
samotného divadla naše děti vystoupily s
pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků, starší pro diváky zinscenovaly vtipy.
V půli června se v Rokycanech uskutečnilo tolik očekávané krajské kolo ZVASu.
Na naše závodnice čekaly úkoly, kdy musely ošetřovat zraněné nebo nechat přehořet provázek pomocí jednoho polínka.
Sportovní duch jim rozhodně nechyběl a
nakonec se umístili na sedmém místě. Závody byly s přespáváním, a večer se tak
všichni zúčastnili kouzelného bálu.
Díky tomu, že nám kanoistický oddíl
ochotně zapůjčil plavidla, mohly starší děti
svoji poslední předprázdninovou schůzku
strávit na rybníce. Byli mezi námi jak ostřílení závodníci, tak nováčkové bez jakýchkoliv zkušeností. Všichni jsme se na kánoích i v kajacích poctivě prostřídali, objeli si
ostrůvek, prohlédli lekníny, volavku či labuť a kupodivu se ani nikdo „necvaknul“.
Jaroslava Lencová
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RODINNÉ CENTRUM DRÁČEK
NA MEZINÁRODNÍM
DNI DĚTÍ
Když měsíc Květen předává vládu nad přírodou měsíci Červnu, se mimo jiné slaví
Mezinárodní den dětí. Ve Starém Plzenci
proběhly oslavy v areálu dětského tábora
Pionýrské skupiny Starý Plzenec už v sobotu 31. května a nechybělo ani RC Dráček, které připravilo poslední stanoviště
pohádkového lesa.
Poté, co děti přestály všechny nástrahy pohádkového lesa, na ně čekaly tři
lesní víly s milým ale nelehkým úkolem.

Stanoviště U lesních víl – lepení veselých
postaviček.
Foto: Světlana Jiránková

POPÍNAVÉ DŘEVINY

RADYNĚ UVÍTALA TVŮRCE
SVÉHO TROJROZMĚRNÉHO
MODELU
O víkendu v polovině
června navštívily hrad Radyně zástupy turistů. Mezi
prvními ranními návštěvníky byl také pan Milan Novobilský, který
je autorem trojrozměrného modelu hradu
Radyně. Model ukazuje, jak vypadala Radyně po dostavbě v r. 1361.
Svoje dílo představil pan Milan Novobilský členům klubu Augusta Sedláčka,
který sdružuje zájemce o hrady, tvrze a
ostatní sídla společenských elit.
Členové klubu byli hosty Občanského
sdružení Hůrka a Radyně. Všichni popřáli
modelu i hradu samotnému hodně spokojených návštěvníků a obdivovatelů.
Jitka Sutnarová
Foto: Přípitek u modelu - zprava za modelem: Milan Novobilský - autor, Václav
Fišer - amatérský badatel, Jitka Sutnarová předsedkyně Občanského sdružené Hůrka
a Radyně.
Foto: archiv OSHR

Dnes budeme v našem seriálu o trochu jiném zahradničení pokračovat kapitolou
o malé, ale o to zajímavější
skupině rostlin – popínavých
dřevinách. Proč? Liány v
sobě spojují mnoho užitečných vlastností,
které si postupně probereme.
Především zabírají málo místa, takže
se hodí do malých zahrad, na dvorky, terasy i na balkony. Zároveň ale tvoří hodně zelené hmoty, takže významně zlepšují
mikroklimatické podmínky (mj. poskytují
stín, zvyšují vzdušnou vlhkost, zachycují
prach). Stálezelené celoročně, opadavé sezónně, takže lze určité místo zastínit třeba
jen v létě. S jejich pomocí lze také vytvořit
intimní zákoutí, pozadí pro jiné výsadby i
umělecká díla.
Až na výjimky rychle rostou a žádaný
účinek tím pádem nastupuje brzy po vysazení.
Protože většinou bývají husté a pnou
se vysoko, poskytují skvělé podmínky
různým živočichům jako jejich hnízdiště,
úkryt, zdroj potravy. Oblíbené jsou třeba
révy, přísavníky, břečťan nebo zimolezy.
Zakrývají ohavnosti, což je velmi nedoceněná deviza. Jak pravil slavný architekt
Frank Lloyd Wright: „Lékař může své chyby pohřbít, ale jediné, co zmůže architekt,
je poradit svému klientovi, aby vysadil
něco popínavého.“ Kolik domů by rázem
své okolí krášlilo, kdyby jejich majitelé
dbali této rady! Necháte-li omítku popnout
třeba břečťanem nebo přísavníkem trojla-

S pomocí lepidla, špejlí a maminek nebo
tatínků či prarodičů si děti mohly vyrobit
drobné pestrobarevné postavičky – lesní
skřítky, květiny, motýlky aj. Ty děti, které
úkol splnily, byly odměněny sladkou drobností a výrobek si mohly odnést s sebou
domů. Doufáme, že jej teď mají pověšený
někde v dětském pokoji, a vzpomenou si
tak na krásně prožité poslední květnové
dopoledne.
Děkujeme tímto organizátorům za připravení stanoviště a dětem ještě jednou
přejeme hodně radosti a hřejivý úsměv na
tvářích.
Za tým RC Dráček Starý Plzenec
Mirka Svobodová
ločným, můžete také významně ušetřit –
jejich listy chrání omítku před dešti a větry a navíc dům mírně izolují. Jen hlídejte
krov, ať vám pod něj nezalezou.
Mnohé z popínavých dřevin jsou jedlé.
Kromě známé révy stojí za ochutnání akébie, klanopraška, různé druhy aktinídií (alias falešných kiwi). Domácí kosmetiku a léčiva si můžete vyrobit z chmele nebo růží.
Většinou jsou krásné přinejmenším olistěním, ale i květy (růže, plaménky, akébie,
trubač, vistárie, zimolezy), plody (zimokeř,
chmel, zimolezy, plaménky), podzimním
zbarvením (réva Coignetové, přísavníky).
U některých je malebný i hlavní kmen
(nebo kmeny – réva, zimolez Henryův, staré břečťany). Zimolezy a růže krásně voní.
Celoročně zelené jsou břečťany - nejen domácí popínavý, ale i kavkazský nebo irský,
a zimolez Henryův.
Samozřejmě, stejně jako u jiných skupin
rostlin, i zde si musíme dobře zjistit, jaké
výšky se liány skutečně dorůstají, jaké stanoviště vyžadují a také zda jsou samopnoucí nebo potřebují oporu. Každopádně, pro
každou zahradu i větší květináč existuje
vhodný popínavý druh.
Takže sázejte, sázejte, ke staré jabloni vsaďte popínavou růži, zakrývejte nevzhledné ploty, zkrášlujte ošklivé domy
záplavou zeleně a vonných květů. Ať je na
co se dívat!
Kateřina Karasová,
Kvetoucí stromy o.s.
Celý článek a fotografie naleznete na
stromyproplzenec.blogspot.cz
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MÁJOVÉ SLAVNOSTI
PO STAROČESKU
Již deváté Májové slavnosti po staročesku proběhly v sedlecké hasičárně 24.
května. Každým rokem slavnosti podporují
staroplzenečtí baráčníci, a to nejen zapůjčením kostýmů, ale i svou účastí. Dalším
již stálým účinkujícím je soubor Úslaváček
ZUŠ Starý Plzenec. V letošním roce vystupovala i další skupina ze ZUŠ, žesťová
skupina pod vedením p. učitele Františka
Bayera. Vystoupení obou souborů se účastníkům slavností velmi líbilo.
Dalšími vystupujícími byly děti z MŠ
Sedlec, jejichž vystoupení bylo velice
milé. Děti ze ZŠ si pak připravily pěknou
pohybovou skladbu.
Muzikanti z Mrákova, kteří u nás byli
už poosmé, byli osou celých slavností. Od
devíti hodin doprovázeli až do odpoledne
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průvod, který obcházel vesnici. A po vystoupení souborů pak hráli k tanci a poslechu až do 20 hodin.
Při jejich vystoupení jsme všichni, kdo
jsme ho znali, vzpomínali na letos zesnulého pana Vlastimila Dřímala, jejich kapelníka. Byl to právě on, kterého jsme před osmi
lety oslovili s prosbou o účast jeho kapely
na našich májích. Souhlasil a přivedl k nám
partu skvělých muzikantů, na které se každoročně všichni těšíme. Moc nám všem
chybí.
Věrný je také Standa Kluzák, který se
stará o zvuk při vystoupení všech souborů
a večer pak zajišťuje hudební produkci.
Poděkování však patří také hostitelským
rodinám, které byly v letošním roce velice
vstřícné, projíždějící řidiči byli také pohodoví a celková atmosféra byla až na krátký
déšť úžasná. Nazdobený areál a příjemná
obsluha přispěly ke krásnému dni, který v

Pozvánky na akce OSHR
05.07.2014 Vzpomínka na mistra Jana Husa
16:30 h setkání u pomníku M. J. Husa na Masarykově náměstí

Snímkem se vracíme k sedleckým májovým
slavnostem.
Foto: Ing. Jan Meduna
Sedlci pořádáme pro zachování staročeských tradic.
Všem zúčastněným, kteří jakkoliv přispěli k uskutečnění této akce, patří velký
obdiv a poděkování.
Miluše Chrastilová a Marie Šimková

INFORMACE
Z MIKROREGIONU
RADYNĚ

17:00 h setkání u pomníku M. J. Husa v areálu hasičské zbrojnice v Sedlci
20:00 h zapálení vatry u Radoušovy skalky – krátký kulturní program

15.07.2014 Vycházka po skalkách a skalách v lese pod
Radyní směrem do Andrejšek
Sraz zájemců v 16:00 h na parkovišti hradu Radyně
Všechny zájemce zve výbor OSHR

Vážení
spoluobčané,
v sobotu dne 7. 6. 2014 proběhl závěrečný den Řezbářského sympozia,
které pořádalo město Starý Plzenec ve
spolupráci s Mikroregionem Radyně
a Občanským sdružením Aktivios. U
příležitosti 15. výročí založení mikroregionu se v dopoledních hodinách uskutečnila v zasedací místnosti Městského
úřadu Starý Plzenec slavnostní Valná
hromada Mikroregionu Radyně. Slavnostního jednání se zúčastnili zástupci
členských obcí současných i bývalých,
předseda mikroregionu Lukáš Karkoš,
manažerka mikroregionu Lenka Šrámková, účetní svazku Věra Lišková a
manažerka a spoluzakladatelka Občanského sdružení Aktivios Hana Bouchnerová. Starostka města Vlasta Doláková a předseda svazku Lukáš Karkoš
přivítali všechny přítomné a poděkovali
všem za odvedenou práci. Hana Bouchnerová ve svém příspěvku poděkovala
členským obcím Mikroregionu Radyně za výbornou dosavadní spolupráci
a popřála hodně štěstí a sil při realizaci
společných cílů a zajímavých projektů.
Velký význam mikroregionů vidí především ve vzájemné podpoře a pomoci,
při společném řešení problémů a hájení
společných zájmů.
U příležitosti 15. výročí mikroregionu byla vydána brožura, která popisuje
v zásadních bodech činnost Mikroregionu Radyně v letech 1999 – 2014 a která
bude umístěna na webových stránkách

mikroregionu. Lenka Šrámková promítala videoprezentaci s komentářem. Během programu Řezbářského sympozia
byla slavnostně na pódiu pokřtěna kniha
Martina Langa Barokní zámky – příběhy a lidské osudy. Jedná se o představení
historického a stavebního vývoje, historie i současnosti 14 barokních zámků a
jejich nejbližšího okolí na území Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska (působnost MAS Aktivios),
doplněné o osudy vybraných osobností
s nimi sepjatých. Pan Martin Lang velmi poutavě krátce pohovořil o krásách
krajiny v širokém okolí a putování po
barokních památkách, které kniha popisuje. Poté následovalo velice zajímavé
vystoupení kastelána zámku Nebílovy
Jana Fialy a na závěr mluveného slova
vedoucí K – Centra Starý Plzenec Eva
Vlachová pohovořila o významných
kulturních památkách ve Starém Plzenci. Počasí se velice vydařilo, odpolední
program příjemně zpestřila vystoupení
hudební kapely PřesTyče, hudební žesťové kapely ZUŠ Starý Plzenec a kapely PB Band.
Na závěr mohu říci, že Mikroregion
Radyně přispěl významně ke spolupráci mezi členskými obcemi a podařila se
řada projektů za využití dotačních titulů
zejména Plzeňského kraje a Státního
zemědělského intervenčního fondu,
prostřednictvím realizace Strategického
plánu LEADER místní akční skupiny
OS AKTIVIOS. To vše by ale nebylo
reálné bez důsledné práce shora uvedeného týmu a představenstva Mikroregionu Radyně.
Bc. Václav Vajshajtl
místostarosta a člen představenstva MiR
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NOC KOSTELŮ
PATŘILA DĚTEM
Letošní 23. květen byl v kostele Narození Panny Marie na Malé Straně v něčem
předchozí Noci kostelů podobný, v něčem
však zcela odlišný. Především počasí přálo, bylo pěkně teplo a nepršelo, na rozdíl od té minulé sloty. Také návštěvníků
bylo tentokrát více, převažovaly děti, na
něž byla letošní Noc kostelů zaměřena.
Celý program započal ve zvonici, kde se
návštěvníci seznamovali se zvukem staroplzeneckých zvonů. Následně byli vyzváni, zda by si nezkusili stát se zvoníkem.
Tehdy překvapil pan Mahdalík. Vzpomněl
si, jak zde v našem kostele jako malý kluk
zvoníval. Vzápětí předvedl, že to ani za 52
let nezapomněl. Následovala komentovaná
prohlídka kostela se zasvěceným výkladem
pana Karla Kilbergra. V zadní části chrámové lodi si návštěvníci mohli prohlédnout
malou historickou výstavu, dokumentující
historii krádeží ve staroplzeneckých kostelích od doby barokní až po r. 2000. Její
autor Pavel Kilbergr si dal opravdu práci a
pilně bádal v různých archivech. Výstavka
tematicky souvisela s letošní hrou pro děti,
která by se dala nazvat „Za loupežnickým
pokladem“. A jako by zvon přilákal do
kostela další děti s rodiči, prostor kostela se zaplnil a hra měla velký úspěch nejen
u dětí. Každý hráč obdržel kartonovou tabuli, kde byly různé stopy, například tváře
Pokračování ze str. 1
V půl čtvrté pak doktor Lang, ředitel
muzea ve Strašicích, představil svou knihu
„Barokní zámky – příběhy a lidské osudy“.
(Tato kniha je zajímavým srovnáním barokních staveb západních Čech, prokládaným neméně zajímavými medailony dnes
již často téměř zapomenutých osobností,
spojených s těmito místy.) Vystoupil i kastelán zámku Nebílovy a podělil se se svými radostmi i starostmi. Po křtu malé, ale
pro milovníky architektury a historie kraje
pozoruhodné knihy (jak jinak než Bohemia
Sektem) se stan rozezní populárními melodiemi žesťové kapely naší ZUŠky. Posilněni zmrzlinou pak můžeme vyrazit do kostela Narození Panny Marie na „další porci
historie“. Chlad kostela je osvěžující stejně
jako přednáška „Poodhalená tajemství kostela Narození Panny Marie. RNDr. Martin
Lang v ní zavzpomíná na odkrytí hrobky
před oltářem kostela a následný průzkum
farních sklepů - a doprovodí to i neméně

Zvonění na staroplzenecké zvony.
Foto: Josef Švéda
lupičů či jejich otisky bot. S nimi souvisely
úkoly, které děti měly plnit. K tomu sloužilo několik stanovišť v kostele i mimo
něj. Děti hra opravu zaujala a úkoly pilně
plnily, aby pak pomocí správné kombinace
čísel otevřely zámek chránicí starou truhlu s
loupežnickým pokladem. Mezitím do křesel
před oltářem usedla A. Velichová se svým
studentem, aby za varhanního doprovodu
p. Zdeňky Ledvinové přečetli její, přímo k
tomuto účelu napsanou, historickou povídku
s názvem „O bitvě, která se nekonala – aneb
kterak kovář Konrád 7. června 1142 něčeho
pozbyl, ale i něco získal”. Jednalo se o bitvu, kterou měl toho roku svést Přemyslovec
Konrád Brněnský s vojsky českého panovníka i údělného knížete plzeňského Drslava.
(Před vlastní bitvou však utekl...) Po autorském čtení se prostory kostela rozezněly
zvuky trubky, zobcových a příčných fléten,
to na kůru zahrály děti z místní Základní
umělecké školy. Následovala vzpomínka na
staroplzeneckého hudebníka a mnohaletého varhaníka p. Vladimíra Císaře, od jehož
zajímavou fotodokumentací. (S převyprávěním obou jeho přednášek se postupně seznámíte na stránkách dalších Radyňských
listů).
Po návratu z kostela pak zjistíte, že program sympozia právě vrcholí: vyhlašuje se
nejzajímavější řezbářské dílo. Vítězí „Víla
Bohemka“. (Ale i ti, kterým se líbily jiné
sochy, nemusejí věšet hlavu: vstoupíte-li
do K-Centra, naleznete tam malého skřeta Radouše i vodníka s dýmkou.) A pak už
závěrečné vystoupení kapely PF Band…
a můžete si říci: ten den byl dnes ale zajímavý. Tak jako symposion ve starověkém Řecku, to vlastně byla velká hostina s
uměleckými vystoupeními, kde jste potkali
přátele, najedli se a pobavili. Jen ta lehátka
a otroci s věnci květin a roznášením nápojů
tu jaksi chyběli…
Mgr. Anna Velichová
Vzniklé sochy, které byly vytvořeny z
nemocných a starých lipových stromů po-

úmrtí uplynuly dva roky. Jako vzpomínku
na něj přednesla učitelka ZUŠ pí Pumrová
skladbu G. F. Händela. Při představování
jednotlivých ornátů a dalších církevních doplňků se rolí modelů a pánů farářů ujali dva
dobrovolníci přímo z návštěvníků kostela.
Rozličné barvy ornátů spjaté s konkrétním
obdobím církevního roku byli zajímavým
zpestřením i poznáním pro všechny návštěvníky.
Hlavní část připraveného programu
tvořilo vystoupení místního divadelního
souboru KONIVADLO, pro které Pavel
Kilbergr napsal příběh s názvem „Jak svatá
Barbora loupežníky napravila“. Píseň z divadelního vystoupení byla inspirativní pro
všechny diváky v kostele a tak bude možná
inspirativní i pro čtenáře Radyňských listů.
Zpívalo se v ní :
„Buď lepší, buď rád, že na světě je řád,
vždyť jsme tu jen chvíli a tak na každý pád,
je lepší si pomáhat a s dětmi si hrát,
a když to klapne, pak můžeme se smát.“.
Už teď jsme všichni zváni na čtvrtou
Noc kostelů ve Starém Plzenci, která se
bude konat v pátek 29. 5. 2015. Díky patří všem, kteří se na přípravě Noci kostelů
podílí.
Anna Velichová a Josef Švéda
Fotografie z akce si můžete prohlédnout
zde: http://www.plzeneckevarhany.cz/fotogalerie/72.

V kulturním programu mj. vystoupila
hudební kapela ZUŠ Starý Plzenec pod
vedením Františka Bayera.
Foto: Eva Vlachová
kácených ve Starém Plzenci, se do Starého
Plzence zase vrátí – jen v jiné podobě - a
ozdobí veřejná prostranství našeho města.
Fotografie všech vytvořených soch s jejich názvy a jmény autorů a další fotografie z Řezbářského sympozia Starý Plzenec
2014 najdete ve fotogalerii v sekci fotografie z akcí na www.staryplzenec.cz.
Eva Vlachová
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MEZINÁRODNÍ TURNAJ VE STARÉM PLZENCI
Areál SK Starý Plzenec bude hostit Slováky, Poláky a Slovince
V rámci 11. ročníku fotbalového Memoriálu Stanislava Štrunce přijedou do Starého Plzence v červenci letošního roku zástupci ze Slovenska, Polska a Slovinska. Jedná se o juniorskou kategorii U 19. Ve třetím červencovém víkendu sehrají zástupci z Anglie, Německa, Slovenska, Polska, Slovinska a
Čech fotbalový turnaj pod organizací FC Viktoria
Plzeň. Jedna část tohoto turnaje bude sehrána právě ve Starém Plzenci.
Termíny zápasů:
19.7.2014 od 10,00 h
19.7.2014 od 16,00 h
20.7.2014 od 10,00 hod
20.7.2014 od 15,30 h

Zaglebie LUBIŇ (POL) – MŠK Žilina (SVK)
NK Domžale (SLO) – MŠK Žilina (SVK)
MŠK Žilina (SVK) – SK Sigma Olomouc (CZE)
Utkání o umístění

SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec pořádá
dne 26. července 2014 XIV. ročník turnaje
v MÍČOVÉM

SEDMIBOJI dvojic o putovní pohár města Starého Plzence.

Kde: STARÝ PLZENEC, Herejkova 1031 (Malá Strana - u řeky)
Prezentace: do 8.00 hod.
Začátek: v 8.30 hod.
V případě špatných klimatických podmínek se turnaj přeloží nebo dohraje 27.7.2014.
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: 373 721 033, 605 987 754, email: sportteamdoli@seznam.cz
web: www.skdolistaryplzenec.banda.cz
Přihlášky: nejpozději do 25.7.2014 s vkladem 300,- 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

Fotbaloví minižáci SK Starý Plzenec
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RADOUŠ- ÚNOSCE
Loupeživý rytíř Radouš kdysi uloupil
dívku, dceru královského hejtmana. Unesl ji
na svůj hrad Radyně i s její komornou. Krása
uloupené dívky jej okouzlila, takže se do ní
opravdu zamiloval. Jeho láska však nenalezla ohlasu – dívka jeho ucházení tvrdošíjně
odmítala.
Jednoho dne se podařilo komorné z hradu uprchnout do Plzně, kde hejtmanu – otci
dívky- podala zprávu o ní a o nebezpečí,
jaké jí hrozí. Otec se ihned vypravil se svým
vojskem proti Radoušovi, aby ho potrestal a
svou dceru vysvobodil.
Mezitím však Radouš přinutil dívku ke

sňatku. Obřad probíhal právě ve chvíli, kdy královské
vojsko překvapilo rytířovy
lapky a vniklo dovnitř hradu.
Otec vlastním mečem u oltáře Radouše probodl a dceru si
odvedl.
Za své provinění Radouš
ani po smrti nenalezl pokoje: od té doby
musí bloudit ve zřícenině Radyně.
(pověst Vl. Kohouta, uveřejněnou ve
Věstníku Kroužku přátel starožitností v Plzni, zapsal J. Schiebl a mírně upravila A.
Velichová)
Foto: Sochu Radouše, který měl dle jedné z pověstí kozlí bradu, kančí zuby a oslí
uši vytvořil Tomáš Indra, jeden z účastníků
Řezbářského sympozia Starý Plzenec 2014.
Foto: Eva Vlachová

DROBNÁ INZERCE
• Prodám staveb. pozemek 1.217 m2
v Sedlci – jižní str., sítě v dosahu 5 m.
cena 1.400 Kč za m2. Tel.: 702 662 160.
RK nevolat.
• Prodám kravské mléko ve St. Plzenci.
Tel.: 377 965 238.
• Pronajmu garsoniéru v RD ve Starém
Plzenci, samostatný vchod, kompletně
zařízený. Tel.: 737 601 854.
• Prodám monoklimatickou ledničku Gorenje, v 120 cm, cena 800 Kč, a
mrazák 70 l, málo použív., cena 900 Kč.
Tel.: 790 365 977.
• Prodám byt 3 + 1 se zahrádkou v
Sedlci. Tel.: 728 624 338 po 17. h.
• Prodám přívěsný vozík za osobní automobil, ložná plocha 105 cm x 115 cm.
Tel.: 603 255 492.
• Sháním k dlouhodobému pronájmu
garáž ve Starém Plzenci.
Tel.: 774 551 211.
• Koupím starší zahradní lavičku nebo
jen konstrukci, levně. Tel.: 732 688 575,
volat večer.
• Sháníte seno? Nabízím k posekání a
usušení zahradu v Plzni-Liticích. Zdarma. Tel.: 732 688 575, volat večer.
• Prodám auto značky Fiat Stilo Multijet ve výborném technickém stavu, 1.9
JTD, Combi, Tel.: 776 206 695.
• Prodám králíky 2-2,5 kg živé váhy
nebo v jateční úpravě. Cena 270 Kč.
Odběr od 17.7. Tel.: 731 471 124.
• Daruji bílo-okrová morčata, nar. 18.6.
Tel.: 731 471 124.
...............................................................

Nabízím posečení zahrady.
Tel.: 608 522 111.
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!! PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST !!
SÝKORA KOVO s.r.o. Plzeň přijme ihned:

ZÁMEČNÍKY, SVÁŘEČE
z důvodu rozšíření výroby pro pracoviště Plzeň, Starý Plzenec
- zkušenosti v oboru výroba a montáží
- praxe min. 5 let
- znalost výkresů, samostatnost, flexibilita
Informace na tel: 777 88 11 22, 777 759 763
Email: martina.sykorova@centrum.cz

BOWLING CLUB RADYNĚ
Nerudova 933, Starý Plzenec
Přijďte se pobavit a zasportovat si v příjemném nekuřáckém prostředí.
Nabízíme:
3 bowlingové dráhy
2 ricochetové kurty (obdoba squashe)
solárium
kulečník, fotbálek, šipky

AKCE
od úterý do čtvrtka SLEVA 50% na bowling
Dále nabízíme pořádání rodinných oslav, firemních porad, školních srazů, turnajů a dalších akcí.
Provozní doba:
úterý – čtvrtek 17–21:00
pátek – sobota 17–22:00
Pro větší skupiny lidí je možno otevřít i mimo provozní dobu.
Objednávky: 777 800 388 (i SMS), bowlingplzenec@volny.cz
www.bowlingplzenec.cz
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Rozvoz pizzy
Jídla si vyberte na
www.motopenzion.cz
a volejte 702 334 455.
Objednávku nad 150 Kč
vozíme denně
od 10:00 h do 20:00 h.
K jídlu přivezeme pití,
sladkosti, ale i kuřivo.
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