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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
léto a čas dovolených
je ještě v plném proudu, školáci si užívají
nejlepšího období školního roku a předškoláci se naopak nemohou
dočkat 1. září. Jak plyne čas, přiblížil se
i závěr volebního období a politické strany a sdružení „žijí“ přípravou kandidátek.
Se závěrem volebního období se nám
chýlí ke konci i největší investiční akce
našeho města – kanalizace Malá Strana,
Sedlec a rozšíření ČOV a rozšíření vodovodní sítě v Sedlci, která byla zahájena v
říjnu 2012. K 30.6.2014 bylo vyfakturováno 194,1 mil. Kč, což představuje 84,4 % z
celkové částky. Žádné faktury nemáme po
splatnosti, neplatili jsme žádné vícepráce.
ČOV byla rozšířena z původních 3900 EO
(ekvivalentních obyvatel) na 8000 EO, což
umožní bezproblémové čištění veškerých
odpadních vod v našem městě. Kanalizační
stoky jsou před dokončením, bylo vybudo-

váno 5 čerpacích stanic, z toho 4 v Sedlci,
1 na Malé Straně. Hotový je i výtlak pod
řekou Úslavou na Malé Straně, výtlak s
dvojitým podvrtem pod řekou v Sedlci se
realizuje. V příštím měsíci bude dokončen
i výtlak v úseku naproti koupališti. Společnost Bohemia Sekt je již odpojena od
„staré“ ČOV a přepojení kanalizace chystá i společnost Pronap. Občané v Sedlci
se mohou napojit na nově vybudovaný
kanalizační a vodovodní řad po zprovoznění výtlaku pod řekou Úslavou a uvedení
díla do předčasného užívání, tj. předpoklad
září-říjen 2014. Ti, kteří se v Sedlci budou
napojovat na vodovodní řad, by si současně měli vybudovat i kanalizační přípojku.
Na již dokončené rekonstrukci Radyňské ulice v současnosti probíhá reklamace
zelených ploch. Zhotovitel v rámci záruky vymění zeminu a nově dosází trávu.
Na realizaci je připraven i kamerový systém středu města. Jeho přípravě
se intenzivně věnoval místostarosta pan
Vajshajt, za což mu patří moje poděkování. Tato akce bude spolufinancována z
dotačních prostředků Plzeňského kraje.

ZDARMA

Dále bych Vás chtěla informovat o tom,
že již máme zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na cyklostezku ze Starého Plzence při řece do
Koterova. Na zpracování této PD jsme získali dotaci z Plzeňského kraje. Ještě bude
zapotřebí vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a poté předpokládáme, že bychom na realizaci cyklostezky požádali o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Tato cyklostezka
by navázala na již realizovanou Greenways stezku, která vede přes Božkovský
ostrov. Již z minulosti máme na městě
zpracovanou studii cyklistické stezky Starý Plzenec – Šťáhlavy a v současné době
vedeme intenzivní jednání s obcí Šťáhlavy o možnosti realizace tohoto záměru.
Jak jsem již informovala v minulém
čísle, z Operačního programu životního
prostředí byl podpořen projekt města na
revitalizace starého hřbitova nad farou.
Předmětem podpory jsou úpravy zeleně a
současně bychom v rámci realizace těchto úprav řešili i úpravu rozpadlé zídky
pokračování na str. 3

KELTSKÝ DEN NA RADYNI
V sobotu 19. července se podhradí hradu Radyně proměnilo v keltskou vesnici.
Keltská divadelní společnost Vousův kmen
připravila pro návštěvníky zajímavý program: ukázky řemesel a způsobu běžného
života z mladší doby železné, ukázky odívání, způsob boje, ukázky zbraní a výstroje
keltského válečníka, velkou keltsko-římskou bitvu s možností účasti dětí i dospělých z řad návštěvníků, turnaje ve střelbě,
bojovou arénu pro děti i dospělé, sokolnické ukázky výcviku dravců a sov, ohnivé
vystoupení a další zajímavý program.
Nejvíce návštěvníky zaujaly sokolnické ukázky výcviku dravců a nejen dětští
návštěvníci, ale i jejich rodiče se hojně a
aktivně zapojovali do účasti ve zprostředkovaných keltsko- římských bitvách.
Této akce, kterou pro veřejnost připravilo K-Centrum, městská knihovna města
Starého Plzence, se zúčastnilo na 400 návštěvníků.
Eva Vlachová

Ukázky řemesel z mladší doby železné.
Další foto na str. 5 a 11

Foto: Eva Vlachová
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
13. schůze – 20. června 2014
RM
◘ souhlasila s uzavřením čtyř smluv o nájmu bytu s nájemníky bytových domů čp.
99 v Sedlci a čp. 49 a 50 v Žižkově ulici a
čp. 1256 Máchově ulici ve Starém Plzenci.
14. schůze – 25. června 2014
RM
◘ vzala na vědomí kladný výsledek kontroly v Mateřské škole Starý Plzenec provedené 09.06.2014 Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem školství, mládeže a
sportu;
◘ souhlasila s přijetím finančního daru 10
tis. Kč poskytovaného základní a mateřské
škole v Sedlci manžely Horákovými;
◘ schválila uzavření dohody se Západočeským muzeem v Plzni o provedení archeologického výzkumu při realizace přístavby mateřské školy ve Starém Plzenci;
◘ schválila uzavření příkazní smlouvy
se společností INGEM inženýrská, a. s., o
zajištění technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce při realizaci přístavby
mateřské školy ve Starém Plzenci;
◘ schválila protokol o otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přístavba mateřské
školky, Vrchlického 853, Starý Plzenec“ a
souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se
společností morez stavební, s. r. o., která
předložila nejnižší cenovou nabídku při
splnění všech zadávacích podmínek;
◘ souhlasila, na základě požadavků občaOBSAH
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nů, s navýšením počtu kontejnerů na třídě- vání dopravní dostupnosti v této lokalitě a
předložit RM k rozhodnutí;
ný odpad ve městě;
◘ nesouhlasila s pořízením kontejneru na ◘ vzala na vědomí hospodářský výslepoužitý textil v Sedlci podle návrhu společ- dek společnosti PRONAP, s. r. o., za květen
nosti DIMATEX CS, spol. s r .o., a uložila 2014 s komentářem;
MěÚ umístění dalšího kontejneru pro sběr ◘ souhlasila, na žádost RC Dráček, s
použitého textilu ve městě se společností prominutím úhrady nájemného z jím užívaných nebytových prostor v budově býDiakonie Broumov, s. r. o.;
◘ schválila uzavření smlouvy s Plzeň- valé školy čp. 96 v Raisově ulici čp. 96 za
ským krajem o přijetí účelové dotace 50 měsíce červenec a srpen 2014;
tis. Kč z programu „Zachování a obnova ◘ souhlasila se zpracováním projektovékulturních památek Plzeňského kraje“ na ho záměru Integrované územní investice
částečné pokrytí nákladů realizace projek- (ITI) plzeňské metropolitní oblasti na retu „Statické zajištění a úprava průchodu do alizaci projektu „Revitalizace přemyslovského hradu Stará Plzeň“;
hladomorny“ na hradu Radyně;
◘ schválila, při rozhodování města jako ◘ vzala na vědomí oznámení Ministerjediného společníka v působnosti valné stva průmyslu a obchodu o doporučení žáhromady společnosti PRONAP, s. r. o., dosti města o dotaci na rekonstrukci topení
uzavření smlouvy s Karlem Sokolem o v budově základní školy ve Starém Plzenci
výkonu funkce jednatele společnosti PRO- a souhlasila s „Podmínkami čerpání invesNAP, s. r. o.;
tiční dotace z programu EFEKT 2014“ a
◘ souhlasila s uzavřením pěti smluv o ná- se zadáním zpracování výběrového řízení
jmu bytu s nájemníky bytových domů čp. na dodavatele akce „Rekonstrukce otopné
99 v Sedlci a čp. 50 v Žižkově ulici, čp. 194 soustavy a zdroje tepla v budově Základní
v Havlíčkově ulici a čp. 70 na Masarykově školy ve Starém Plzenci“ společnosti DOnáměstí ve Starém Plzenci;
MOZA projekt, s. r. o..
◘ souhlasila s účastí města na veletrhu
MĚSTO STARÝ PLZENEC,
cestovního
ruchu Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý
ITEP 2014 ve dnech
Plzenec
25. - 27. září 2014 v
odbor finanční a majetkoprávní
hale TJ Lokomotiva
zveřejňuje
v Plzni;
◘ nesouhlasila s poVÝZVU
žadovaným prodejem
k
podání
žádostí
vlastníků
bytů a obytných domů
prodej části pozemku
na
území
města
města parc. č. 137 ve
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
Vrchlického ulici ve
na
pořízení kanalizační přípojky
Starém Plzenci za
v
katastrálním
území Starý Plzenec
účelem rozšíření zaa
Sedlec
u
Starého
Plzence
hrady žadatele z důvodu dlouhodobého
pronájmu předmět- Výzva k podání žádostí o poskytnutí výše uvedeného úvěru je zveřejněna v souladu s ustanovením článku 3 odst. 3
ného pozemku;
Statutu Fondu rozvoje bydlení (zveřejněného na webových
◘ vzala na vědomí stránkách města http://www.staryplzenec.cz/obcan/mestdvě žádosti o pro- sky-urad/uredni-deska/statut-fondu-rozvoje-bydleni-1938.
dej pozemků parc. č. html?kshowback=4_5).
237/110 a 237/111 Součástí tohoto oznámení jsou tiskopisy:
v chatové lokali- Žádost o poskytnutí úvěru a Potvrzení o výši příjmu
tě Cihelna v Sedlci (zveřejněné na webových stránkách města
pro výstavbu chat a http://www.staryplzenec.cz/obcan/aktuality/).
uložila MěÚ prověřit možnost odděle- Konečný termín pro přijetí žádostí stanovila rada města
ní stavební parcely na den: 31.12.2014
Bližší informace podá odbor finanční a majetkoprávní –
pro výstavbu chaty z
Iveta Fajtová, budova městského úřadu, Smetanova 932,
obou výše uvedených 332 02 Starý Plzenec (kancelář č. 2, I. patro),
pozemků při dodrže- Tel.: 377 183 645, E-mail: fajtova@staryplzenec.cz.
ní platného územního
plánu města a zacho-
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pokračování ze str. 1
včetně osazení náhrobků, které jsou dnes
nedůstojně poházeny. Součástí by mělo být
i osazení výhledových brán, které by navazovaly na okolní krajinu tak, jak jsou navrženy ve Vizi rozvoje města. Tím by mělo
vzniknout důstojné a upravené místo.
Součástí koncepčního řešení rozvoje
našeho města je i koncepce městské zeleně. Proto město zadalo zpracování Generelu zeleně. Cílem je navrhnout ucelený
systém veřejně přístupné zeleně a zajistit jeho koncepční řešení. Generel bude
zpracován v rozsahu celého území našeho
města, tj. i včetně Sedlce a s přihlédnutím
k návaznostem na volnou krajinu. Generel dále zmapuje a zhodnotí současný
stav veřejně přístupné zeleně, včetně její
pasportizace, navrhne opatření na uspořádání cílového stavu a výběr vhodných
druhů dřevin. Chceme se v co největší
možné míře vrátit k původním dřevinám.
Dalším záměrem města je vybudování
dětského hřiště v Sedlci za hasičárnou. V
současné chvíli čekáme na vydání územního rozhodnutí k projektové dokumentaci.
Na realizaci tohoto projektu jsme požádali o dotaci Nadaci ČEZ v rámci programu
„oranžová hřiště“. Herní prvky jsou naprojektovány pro děti od cca 2 do cca 15
let. Předpokládaná realizace je v r. 2015.
Dále máme zpracovaný projektový
záměr na „Revitalizaci přemyslovského
hradu Stará Plzeň“, který jsme na návrh
Regionální rozvojové agentury konzultovali se zástupci Národního památkového
ústavu, Západočeského institutu památek, Západočeského muzea a Občanského
sdružení Hůrka a Radyně. Tato projek-

tová fiche ITI Plzeňské metropolitní oblasti by měla městu „usnadnit“ v novém
dotačním programovacím období získávání dotací na realizaci tohoto záměru.
O zlepšení hospodaření města se snažíme nejen získáváním dotačních prostředků, ale i úspornými opatřeními na
straně výdajů. Jedním z úsporných opatření bylo např. zrušení příspěvkové organizace Bytové hospodářství. Dalším
krokem, který povede k úspoře veřejných
prostředků, je změna telekomunikačních
služeb města a jím zřízených příspěvkových organizací a omezení služeb od
společnosti SIT (Správy informačních
technologií města Plzně), které město v
současné chvíli řeší. Tato opatření by měla
městu uspořit značné finanční prostředky.
Realizace projektů a záměrů samozřejmě bude záležet již na novém vedení města,
jaké priority si zvolí. Věřím, že i plány nového vedení města budou korespondovat s již
zpracovanou vizí rozvoje města, která ukazuje možný směr, kterým by se město mělo
vydat (pozn. s Vizí rozvoje města se můžete seznámit jednak na titulní straně webových stránek města nebo v tištěné podobě
v městské knihově ve Smetanově ulici).
V této souvislosti apeluji na Vás, milí
spoluobčané, choďte na zasedání zastupitelstva. Zasedání jsou veřejná, může
se zúčastnit každý občan. Máte právo se
zastupitelů dotázat na veškeré záležitosti
týkající se našeho města, proto choďte na
zasedání zastupitelstva, ať víte, koho volíte! Termíny zasedání ZM včetně účasti
zastupitelů na těchto jednáních a zápisů
z jednání jsou zveřejňovány na webových stránkách města www.staryplze-

nec.cz v oddílu „VOLENÉ ORGÁNY“.
Ještě bych při této příležitosti chtěla požádat občany zejména žijící v lokalitě pod
hřištěm ve Starém Plzenci o shovívavost
a trpělivost. Společnost Investice Pubec
zde v průběhu měsíce srpna zahájí stavební práce na zasíťování pozemků. Věřím,
že za dočasně zhoršené životní podmínky
budou občanům odměnou nové komunikace včetně chodníků a veřejného osvětlení.
A jako každý měsíc bych Vás chtěla pozvat na akce v našem městě. Dne 2.8. od
15 hodin na Sedlecké slavnosti, které pro
Vás připravili sedlečtí hasiči v hasičárně
Sedlec, na tento den připravili i letečtí modeláři akci pro děti PINĎA CUP v areálu
Pionýrů pod lesem od 10 hodin. Na 23.8.
jsme pro Vás připravili u hradu Radyně od
11 hodin zajímavou akci pro celou rodinu
Radyně na laně, kde mohou malí i velcí
vyzkoušet netradiční outdoorové soutěže
a zhlédnout mimo jiné ukázku slaňování
z hradu Radyně. Na 29.8. připravili Plzenecká železnice, modeláři a pionýři pro
děti rozloučení s prázdninami na klubovně Pionýrů pod lesem od 17 hodin pod
názvem Cesta za světluškou. Rozhodně si
31.8 od 18 hodin nenechte ujít benefiční
koncert Vladimíra Vrabce v kostele Narození Panny Marie na Malé Straně, který pořádá o.s. Staroplzenecké varhany a
Římskokatolická farnost Starý Plzenec. A
dne 4.9. pořádá OSHR na Radyni od 19.30
h minimuzikálek Balada o Radoušovi.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála ještě spoustu krásných letních dnů
prozářených sluníčkem a dobrou náladou.

ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ
ULIC, JINÝCH VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ A BUDOV

své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí
umístit jiné nápisy. Označení nesmí být
poškozeno, odstraněno nebo zakryto. Výměna stávajícího označení bude prováděna
postupně, v rámci možností města. Barva
podkladu je červená, barva písma a rámečku je bílá.
Domovní tabulky s čísly popisnými
nebo čísly evidenčními dle stanovených
zásad zajišťuje na svůj náklady vlastník
nemovitosti. Barva podkladu je bílá, barva písma rámečku je červená pro číslo popisné nebo modrá pro číslo evidenční. Pro
část města „Starý Plzenec“ bude v domovní tabulce uvedeno pouze číslo, pro část
města „Sedlec“ bude pod číslem uveden
název Sedlec.
Dosavadní označení ulic a jiných veřejných prostranství a budov zůstává v
platnosti. Zásady jsou k dispozici v plném
znění na internetu na oficiálních stránkách
města pod pravidly města Starý Plzenec.

vzor
uliční
tabulky

Rada města Starý Plzenec usnesením č.
294/2014 ze dne 10.07.2014 schválila Zásady pro označování ulic, jiných veřejných
prostranství a budov pro město Starý Plzenec. Tyto zásady nabývají účinnosti dne
01.08.2014.
V zásadách jsou uvedeny odkazy na
příslušná ustanovení zákona a prováděcích
vyhlášek, základní pojmy, údaje o uličních
a domovních tabulkách např. jejich barva,
provedení a způsob umístění.
Označení ulic a jiných veřejných prostranství vč. údržby a obnovy uličních tabulek a uličních směrovek provádí město na
svůj náklad jednotně pro celé území města. Vlastník nemovitosti je povinen strpět
bezúplatné připevnění tabulky s označením
ulice nebo jiného veřejného prostranství na

Vlasta Doláková, starostka

vzor
domovní
tabulky
(rozvržení
pro část
města „Starý
Plzenec“)

vzor
domovní
tabulky
(rozvržení
pro část
města
„Sedlec“)
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ SRPEN 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
V pondělí 4. srpna knihovna zavřena.
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
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: denně kromě pondělí od
10:00 h do 18:00 h
Oživené prohlídky s Radoušem:
03.08., 16.08., 24.08. a 30.08. od 18:00 h
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřena: 02.08. 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
Kontakt: www.staryplzenec.cz,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 4. září 2014.
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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FOTOGRAFICKÉ
POSTŘEHY PETRA
ALTMANA
Ve Staroplzenecké galerii
probíhá výstava fotografií plzeňského amatérského fotografa
Petra Altmana s názvem Fotografické postřehy.
Obsahem jeho tvorby jsou
fotografie z cestování, krajina v
celku i detailu, architektura, lidé
v různých situacích, fotoreportáže, něco z rodinné fotografie a
úpravy fotek i návrat do černobílého provedení. Uvedená výstava je nahlédnutím do amatérské

VÝPRAVA
„HRÁCH A LUSKY“
Koupání v přehradě, večerní posezení u ohýnku se zpěvníkem, vyjížďka na parníku s
občanským sdružením Haima,
brodění řeky Mže, lesy plné
nádherných, ale jedovatých ná-
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tvorby a do možností novodobé
fotografie i do její mnohotvárnosti. Každý z návštěvníků této
výstavy má jistě k dispozici také
řadu zajímavých záběrů, které
takto může konfrontovat s uvedenou tvorbou.
Závěrem přeje autor výstavy
Petr Altman všem návštěvníkům
„dobré světlo“ při fotografování
a hodně nápadů při dalším zpracování vlastní tvorby.
Uvedenou výstavu je možné
zhlédnout do 4. září 2014.
Z autorovy fotografické
biografie čerpala Eva Vlachová

Autor výstavy fotografií Petr Altman.
Foto: Eva Vlachová

prstníků, průzkum zříceniny
hradu Buben. Taková byla naše
poslední předprázdninová výprava, kterou jsme strávili na rodinné chatě našeho člena Pepy.
A teď už hurá na tábor!
Jaroslava Lencová

Na objetí tohoto 550 let starého dubu bylo potřeba osm dětí!
Foto: Jaroslava Lencová

Ukázka vydělávání kůže.

Foto: Eva Vlachová Kelt Četan s jedním se svých dravců.

Foto: Eva Vlachová
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Dne 13. srpna 2014 to bude 17 let, co od nás po
těžké operaci srdce odešel náš syn, bratr, strýc,
synovec a bratranec
pan Petr Schaffer.
„Kdo žije v srdci těch, které opustil,
tak nikdy neodešel…“
Přátelé a kamarádi, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkuje matka Jaroslava Schafferová.

ZŠ Starý Plzenec

********************
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Dne 22. srpna 2014 uplynou 4 roky,
co nás opustil
pan Zdeněk Šimek.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

ZŠ Starý Plzenec

ZŠ Starý Plzenec

FOLKLÓR V NAŠÍ ŠKOLE

DEN DĚTÍ NA 1. STUPNI ZŠ
STARÝ PLZENEC
Dne 6. června byl celý 1. stupeň na zámku Kozel.
Jeli jsme vlakem a udělali si hezkou
procházku alejí až k zámku. Prošli jsme
zámeckým parkem, nakrmili kachnu s káčátky a vyšli do altánu. Další kroky vedly
do cukrárny. Tam jsme oslavili Den dětí
výborným nanukem. Potom jsme se šli podívat na fontánu s jelenem, odtud do chaloupky se soškami z pohádek. Pak jsme se
vydali alejí zpátky do školy.
Moc jsme si Den dětí užili.
Eliška Vokounová
Foto: Kristýna Mračková

PIONÝR STARÝ PLZENEC,
LETECKOMODELÁŘSKÝ
KLUB A PLZENECKÁ
ŽELEZNICE
Polovina roku 2014 se nám přehoupla a
za Pionýra, leteckomodelářský klub a Plze-

Měsíc červen je tradičně v Plzni a jejím
blízkém okolí časem velkého mezinárodního folklórního svátku – v letošním roce
již 18. ročníku Mezinárodního folklórního
festivalu CIOFF Plzeň.
Stalo se také tradicí, že díky spolupráci s pořádajícím souborem Jiskra Plzeň se
mohou naši žáci stát součástí tohoto dění.
Každoročně se totiž v naší škole uskuteční
výchovný koncert s jedním či dvěma účinkujícími zahraničními soubory.
V letošním roce k nám do školy zavítali
11. června hudebníci, tanečníci a tanečnice
ze souboru WARNA INDONESIA z indonéské Jakarty a ze souboru FILIGRANI z
makedonského Ohridu.
Indonésané se předvedli v exotických,
barvami zářících kostýmech a představili
dětem kromě tanců a písní také netradiční
hudební nástroje.
Makedonci, pro něž bylo vystoupení u
nás ve škole vůbec prvním v ČR, roztančili
celou naši tělocvičnu svými temperamentními balkánskými rytmy.
Vystoupení se nám všem moc líbilo a
už teď se těšíme na další ročník festivalu
a jeho hosty.
Mgr. Jana Toušová

neckou železnici si dovolím zhodnotit proběhlé akce a zároveň Vás v závěru pozvat
na ty budoucí.
V březnu jsme Vás pozvali na Maškarní plesík. Děti si zatancovaly, zahrály
drobné soutěže, letos poprvé vyzkoušely
házedla modelářského klubu a zajezdily

PRÁCE
KERAMICKÉHO KROUŽKU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14
V letošním roce jsme v keramickém
kroužku vyrobili spoustu různých kachlí i
prostorových dekorativních výrobků (viz
foto).
Vyrobili jsme dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky, dekorace na Velikonoce, dárky pro maminky ke Dni matek a samozřejmě máme také připraveny výrobky na trh,
který proběhne v rámci Dne otevřených
dveří 27. 9. 2014.
V letošním roce jsme mohli tvořit i díky
dárku (hlíně a glazurám), který nám předal
spolumajitel firmy Kachlová kamna, s.r.o.
Chodouň pan Martin Krejčí.
Mgr. Jana Toušová, Foto: archiv ZŠ

si na vláčku. Na závěr bylo vyhodnocení
masek a podarování dětí dorty a drobnými
dárky. Děti odcházely spokojené, což nám
dalo energii k pořádání další akce. Letos
jsme to totiž zkusili jinak...využít klubovnu
jak to jen půjde i k drobným akcím.
pokračování na str. 8
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V dubnu tradiční Čarodějničky - tentokrát byla účast mnohem větší, byla připravena mokrá i suchá varianta, ale na štěstí se na nás sluníčko smálo. Děti si opekly
buřtíky, pochutnaly si na jablíčkách a dortech, zajezdily si na mašince a zaházely s
házedly (tentokrát s naším potěšením už si
o ně i řekli).

jako nás, že pohár za první místo v soutěži v celkovém vyhodnocení dětí se vezl z
Plzně do Starého Plzence a získal ho člen
leteckomodelářského klubu Pionýra Starý
Plzenec Toník Křížek. Za dospěláckou kategorii vyhrál Josef Frišons a pohár puto-

Vyhodnocení Medardovy kápě – uprostřed
Toník Křížek.
Jsem ráda, že jste si k nám našli cestu, a
těším se na některé nové shledání.
Fotografie z akcí na: http://timothea.rajce.idnes.cz/.

V dubnu se konaly tradiční Čarodějničky.
Květen - mimořádné jízdy ke dvacátému výročí Plzenecké železnice. Je to skoro
neuvěřitelné, ale Plzenecká železnice oslaví už 20 let od té doby, co se prvně koplo
do země při stavbě trati a dovezla se první
lokomotiva z bývalé blovické cihelny. Za
tu dobu nás potkalo hodně smutku (když
se nám několikrát vloupali zloději a sběrači
kovů do železničního depa nebo na klubovnu), ale mnohem víc radosti z rozzářených
dětských očí, i dospělých, které stále neopustila touha strojvedoucích zajezdit si a
řídit lokomotivu.
Dětský den - z našeho tradičního programu se za účasti města Starý Plzenec a
spolků stala nádherná oslava. Pohádkový
les byl opět hlavním programem a nezklamal. První stanoviště leteckomodelářského
klubu zaujalo házedly. Děti se učily s včelkou Májou a Vilíkem házet házedla a létat.
Vláček Plzenecké železnice slavil taktéž
úspěch a vyplňoval chvilky v programu.
Všem ostatním, hlavně zástupcům města a
také spolkům, moc děkuji za nápad spojit
všechny do jedné akce a za účast a pomoc
při realizaci.

Děti si také vyzkoušely házedla.
Červen - halové létání Medardova
kápě, první soutěž tohoto druhu v Západočeském kraji. Snad všechny potěší stejně

Plzenecká železnice slaví 20 let.
val do Děčína. Těší nás dobré ohodnocení
soutěže ze Svazu modelářů ČR s povzbuzením, abychom pokračovali v dalších ročnících.
A teď už tu máme prázdniny.
Leteckomodelářský klub se zúčastnil
12.7.2014 prvního mistrovství ČR v halových házedlech F1N v Černošicích.
Dovezli jsme 2. místo v žácích (Toník
Křížek) a 4. místo v
seniorské kategorii.
Na co se můžete
těšit?
Na klubovně probíhají tábory a mimo
jiné nás čeká i modelářský na konci července, dále prázdninová akce 2.8. Pinďa
CUP - pro ty, které
bavili hrátky s házedly, a na konci prázdnin nás čeká 29.8.
Cesta za světluškou.
Pro ty, kteří by
měli zájem o více
informací, začínáme
vyvěšovat
plakáty
na vratech klubovny,
zároveň byli zástupci
města tak laskaví a
informace dávají na
stránky města a ještě je můžete najít na
stránkách www.plzeneckazeleznice.cz.
Těm, kteří pomáhají s realizací akcí ,
velice děkuji i všem,
kteří se akcí účastní.

Za Pionýr Starý Plzenec, leteckomodelářský klub a Plzeneckou železnici
Bohuslava Křížková
Foto: Bohuslava Křížková

Inzerujte
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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VZPOMÍNKU NA
M. JANA HUSA PŘIPRAVILO
OSHR STARÝ PLZENEC
Dne 5. července položili členové OSHR květiny k pomníkům mistra
Jana Husa na náměstí
u kostela Narození sv.
Jana Křtitele a v Sedlci v areálu hasičské
zbrojnice. U Radoušovy skalky v Kollárově ulici zaplála vatra a zazněla píseň
Hranice vzplála. Mezi spoluobčany, kteří

U pomníku M. Jana Husa v Sedlci.
Foto: Eva Suttnerová
přišli vzpomenout významného představitele českých dějin, byli přítomni zástupci
baráčníků, invalidů, myslivců a hasičů ze

SDRUŽENÍ OPRAVUJE CESTU
Naše sdružení se dlouhodobě snaží zlepšit životní prostředí v našem městě. Dlouhodobým cílem bylo opravit podmáčenou
cestu k sousoší sv. Blažeje za čistírnou
odpadních vod. A nyní se nám daří tento
cíl naplnit!!! Od 24. června členové našeho sdružení odpracovali již několik desítek
hodin při přípravě a následné realizaci tohoto záměru. Ve spolupráci se společností
SAG EMG, a.s. se nám podařilo přivézt
dvě plně naložené Tatry drceného materiálu, vhodného k vyspravení podmáčených

Při práci.
Foto: archiv OS Bradava
úseků cesty. Nyní je cesta k Blažejovi plně
průchozí a soustředíme se na opravu druhé

Na Radyni se vrátí
ve čtvrtek 4. září 2014 večer
strašlivý Radouš

Jedná se o koncertní muzikálek složený z 12 rytířských
balad s průvodním slovem. Balady i řeč připomínají
Radoušův smutný život stejně jako 12 velkoplošných
obrazů, které před 25 roky namaloval přímo k Baladě
o Radoušovi akademický malíř Vladimír Havlic
a které budou v rámci akce také vystaveny.
Účinkovat bude plzeňský herec a muzikálový pěvec
Přemysl Kubišta. Doplní ho jeho žena
Jitka a Milan Benedikt Karpíšek, který je autorem hudby.
Představitelem Radouše bude plzenecký výtvarník
a hudebník Petr Vrobel
Hrad Radyně ve 20:20 h (výstava obrazů od 19:30 h).
Vstupné dobrovolné.

Sedlce. Předsedkyně OSHR Jitka Sutnarová přednesla krátké projevy na všech třech
místech, květiny položil Vladimír Sedlák
a svým pohledem na historické souvislosti
v době husitské opět velmi zaujal Václav
Fišer. Součástí programu byla také hudba
v podání Radky Kreuzmannové. Děkujeme
všem občanům, kteří si spolu s námi připomněli den kruté smrti M. Jana Husa.
Za OSHR Eva Suttnerová

části směrem do luk a ke Koterovu. Možná stojí za zmínku, že do vybudování cesty
přes Ostrou Hůrku to byla hlavní spojnice
při cestě koňských povozů do Plzně. Ta
doba je však vzdálena více jako 100 let.
Nyní je neprůchodná a zcela podmáčená a
naše sdružení se snaží o dokončení oprav.
Proto bychom potřebovali dobrovolníky,
kteří by nám pomohli s lopatami, a případně i pomoc drobné mechanizace z ČOV.
Odborně nám také hodně pomohl pan Ing.
Václav Pulda. Kdo má zájem nám pomoci,
může volat na tel.: 605 292 461.
Pavel Hrouda, předseda OS Bradava

ROK
KVETOUCÍCH STROMŮ
Dnešní příspěvek se původně měl věnovat stručnému úvodu do problematiky
starých a krajových odrůd ovocných dřevin – co jsou staré odrůdy
a co jsou krajové, kde se vzaly a
proč je nadále pěstovat. Pak jsme
si ale uvědomili, že plzenecko-sedlecké Kvetoucí stromy vznikly
zrovna před rokem, a to právě kvůli
ovocným stromům starých odrůd,
přesněji kvůli záchraně a obnově
našeho více než stoletého třešňového sadu na Hůrce.
Mezitím se v našem občanském
sdružení mnohé událo – petice za
záchranu sadu, vzniknuvší ještě
před oficiálním založením sdružení, získala devět set podpisů a
zastupitelstvo města na náš podnět přijalo usnesení, že sad má být
zachován a postupně obnovován.
Bohužel než vedení města zajistilo potřebný souhlas památkářů,
uplynula sázecí sezóna a výsadba
deseti nových třešní dle našeho návrhu se tak uskuteční až na podzim
(ale konečně se uskuteční, což je
to hlavní). Zapojili jsme se do alespoň částečné spolupráce s městem

v otázkách městské zeleně. V Radyňských listech vychází seriál o
alternativním zahradničení (jehož
pokračování teď ostatně čtete). Získali jsme první dotaci - na výsadbu košíkářských vrb a ovocných
stromů (vrby už skvěle rostou, ve
vlhku u malostranského potoka se
jim i v letošním suchu daří; hrušně, jabloně a peckoviny budeme na
meze nad Malou Stranou sázet na
podzim). Naši zástupci se zúčastnili několika praktických i teoretických seminářů o veřejné zeleni
a ovocnářství. Zprůchodňujeme
starou cestu na Letkov. Připravujeme experimentální kurz kompostování.
Naše řady se rozšířily o sedlecké zástupce, takže pokrýváme
všechna tři „města plzenecká“, ale
– a zde dostáváme ke gros tohoto
článku - s radostí bychom mezi sebou uvítali více členů. Aby se naše
činnost mohla zdárně vyvíjet a
množit, potřebujeme další nadšence, jak to vyjádřit, zeleného druhu amatéry i profesionály, zahrádkáře
se sklonem k experimentům, ekology, milovníky přírody, milovníky
Plzence a okolí. Hodil by se
pokračování na str. 10
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nám někdo se zkušeností se školkařením,
abychom mohli založit vlastní malou zásobárnu sazenic. Potřebujeme ovocnáře, který
nám pomůže s roubováním či rozpoznáváním odrůd. Hledáme ale i pamětníky, kteří by

nám vyprávěli, co kde v Plzenci rostlo, kdo to
vysadil, jakým druhům se zde nejlépe dařilo,
kudy vedla dnes zapomenutá cesta atd.
Naším přáním je, aby se Kvetoucí stromy
vyvinuly v jakousi základnu pro všechny,
kterým záleží na plzenecké zeleni. Infor-

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
MLADÝCH HASIČŮ

padák. Během týdne nechyběl ani trénink
a příprava na podzimní soutěže. I přes pár
deštivých chvil se soustředění podařilo,
děti si s sebou odvážely spoustu zážitků,
mnoho nových přátelství a na závěr pobytu všichni dostali památeční sošky, aby
na soustředění v roce 2014 mohli dlouho
vzpomínat. Rád bych poděkoval všem, kteří se s námi vydali na šestidenní dobrodružství, ale i těm, kteří se snažili zajistit hladký
chod soustředění.

Hned na úvod do slunných prázdnin se
mladí hasiči zúčastnili letního soustředění. Pro děti z SDH Sedlec a SDH Osek u
Rokycan byl připraven bohatý a zajímavý
program v kempu Kobylka u Liblína.
Děti si užily nejen sjíždění řeky Berounky, ale i ukázky profesionálních záchranářů s motorovým člunem, ukázky psovodů
a dále si mohly na vlastním těle vyzkoušet, jakou sílu dokáže vyvinout výsadkový

JAK TO VIDÍ JINDE
Nikdy jsem se nikam nehrnul, nikam
nepsal, rodiče mě vychovali k pokoře a
poslušnosti. Měl jsem ale v životě štěstí
a mohl procestovat kus světa, abych na
„stará kolena“ zakotvil v Plzni a všechny víkendy mohl trávit u dětí ve Starém
Plzenci. Zprvu Starý Plzenec připomínal
„mrtvou vesnici“ někde v pohraničí. Tato
situace se zásadním způsobem změnila
příchodem paní Dolákové. Paní starostka se ujala úřadu s elánem, nadšením pro
věc, nechybí jí zdravé sebevědomí, umí
být tvrdá, ale vždy „lidská“. Myslím, že
Plzenec tak pracovitého a nadšeného, v
tom nejlepším slova smyslu, starostu

OBČANÉ, BDĚTE!
Po přečtení informací členů sdružení
Volba pro Starý Plzenec a Sedlec jsem
se rozhodla sdělit vlastní poznatky. Pan
Mgr. Ing. Dušan Kopřiva ve svém vyjádření popisuje průběh jednání zastupitelstva města dne 10.3.2014. Pan Kopřiva
uvádí, že starostka se snažila na zastupitelstvu „postrašit“ veřejnost. Na tomto
jednání jsem byla také přítomna a mohu
potvrdit, že se žádné zastrašování nekonalo. Pan Kopřiva se hned v úvodu bez
vyzvání ujal slova. Byl proto paní starostkou upozorněn, že nejprve hovoří
zastupitelé k projednávanému bodu programu a občané se poté vyjádří v diskusi
k uvedenému bodu. Tak se také i stalo.
Každý občan, který se přihlásil o slovo,
mohl vyjádřit svůj názor. Takže paní starostka rozhodně nikoho nezastrašovala,
ale pan Kopřiva se zřejmě cítil dotčen, že

Stanislav Pokštefl, SDH Sedlec

mace o nás, naší činnosti a plno užitečných
odkazů a inspirativních článků najdete na
www.facebook.com/KvetouciStromy a na
stromyproplzenec.blogspot.cz. Čtěte, sdílejte
a komentujte. A sázejte!
Kateřina Karasová

Účastníci letního soustředění mladých hasičů.
Foto: Stanislav Pokštefl

ještě neměl a to myslím upřímně při vší
úctě ke všem předcházejícím starostům.
Má šarm, kultivované vystupování, jasnou vizi, kam by měl Plzenec směřovat.
Myslím, že tak to cítí i většina občanů.
Trnem v oku je snad jen členům sdružení
Volba pro Starý Plzenec a Sedlec, kterým
vadí dokonce i její články v Radyňských
listech. To, že se na titulní straně objevuje její drobná podobizna, nazývají samolibostí a její pozvání na akce ve městě
nazývají chlubením se cizím peřím. Já to
vnímám naopak pozitivně. Ostatně i jiní
starostové měst či obcí připojí ke svému
sloupku menší či větší podobiznu. Je to
zcela běžná praxe i jinde. Občan má lepší
představu, kdo k němu promlouvá, vyjá-

dření nabývá osobnějšího charakteru. To,
že paní starostka zve občany na akce ve
městě, svědčí o jejím zájmu a přehledu o
dění města a paní starostka se také téměř
všech akcí osobně zúčastňuje. Naproti
tomu účast pánů z uvedeného sdružení
jsem na žádných akcích ve městě nezaznamenal. To, že i toto je předmětem
kritiky členů uvedeného sdružení, svědčí
o jejich malosti. Ale přeci jen něco pozitivního jsem si z jejich vyjádření odnesl,
a to že nemění styl. Pokračují v překrucování informací a v neustálém znevažování práce paní starostky.

on nehovořil jako první.
Obdobný charakter má i informace
Ing. Pavla Císaře o tom, že vedení města
neschválilo návrh „společnosti Nashledanou“ na zajištění autodopravy mezi
Starým Plzencem a Plzní. V žádném
usnesení Rady města Starého Plzence či
Zastupitelstva města SP jsem nenašla,
že by tento návrh byl vůbec předložen k
projednání.
Na pravou míru bych také uvedla
informaci pana Kopřivy na webových
stránkách města v diskusním fóru týkající se supermarketu. Cituji vyjádření Mgr.
Ing. Dušana Kopřivy: „Dále bych se také
rád vyjádřil k níže uvedenému právnímu
názoru paní starostky, který nesdílím.
Dle zákona o obcích (§87) je k platnému
usnesení zastupitelstva obce třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů
zastupitelstva obce. Z hlediska přijetí návrhu jsou rozhodující hlasy „pro“. Hlasy

„proti“ a „zdržel se“ mají fakticky stejný
účinek - jsou to hlasy proti přijetí návrhu. Pokud návrh není přijat (nevznikne
usnesení), je tedy zamítnut. Zastupitelstvo tedy zamítlo záměr vybudování supermarketu“. Výklad pana Kopřivy není
správný a odkazuji na „Metodické doporučení Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy k činnosti
územně samosprávných celků“, r. 2009.
Takže vyjádření paní starostky, že zastupitelstvo města neschválilo ani nezamítlo
možnou výstavbu supermarketu, protože
žádné usnesení nevzniklo, a nevzniklo
tudíž ani usnesení opačného významu, je
zcela správné a odpovídá metodickému
doporučení Ministerstva vnitra.
Věřím, že voliči Starého Plzence a
Sedlce jsou již z činnosti tohoto sdružení
poučeni. Hodně štěstí v nadcházejících
komunálních volbách.
Mgr. Alena Plzáková

Antonín Černý
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pokračování ze str. 1

Ukázky dravců.

Foto: Eva Vlachová

POODHALENÉ TAJEMSTVÍ
HROBKY KOSTELA
NAROZENÍ PANNY MARIE
Před čtyřmi lety požádal staroplzenecký farář o průzkum kostela kvůli
zjištění příčiny jeho vlhnutí. Vlhkost
do kostela pronikala hlavně zdí za kokořovským náhrobkem. (pozn.: Příčiny
vlhnutí kostelů bývají dvojí: 1) zapomenutá krypta, do níž se stahuje podzemní
voda, 2) hrobové jámy v těsné blízkosti kostela, kde kdysi býval hřbitov.) Za
pečlivého dohledu památkářů byla tedy
provedena sondáž sondážní tyčí u pobočných oltářů: zjistilo se, že jsou tam
hrobové jámy, ale zasypané již dávno.
Další průzkum byl proveden v presbytáři kostela tam, kde pod kobercem
leží náhrobní kámen. Tento kámen je z
kvalitního sliveneckého mramoru, zcela ohlazeného. Na náhrobní desce jsou
nyní patrny jen zbytky rodového erbu,
patrně renesančního, písmo nápisu se již
nezachovalo. Podle stavu desky musela
tato ležet po dlouhá léta v suchu v podlaze kostela a věřící po ní šlapali, až ji
úplně ohladili.
Průzkum prostoru pod deskou prováděli speleologové muzea ve Strašicích
za přísného dohledu doktorky Kamberské z plzeňského pracoviště Národního
památkového ústavu.
Nejprve odsekali okraje prvorepublikové dlažby kolem desky, odsunuli ji
trochu, načež dovnitř zavedli fotoaparát.
Ukázal se světlý zásyp ze stavebního
odpadu. Mezi ním a deskou se objevila
spára – znak toho, že je zde nějaká dutina. Mohlo se tedy započít s odkryvem.
Po postupném a opatrném odstranění zásypu se objevila malá hrobka (asi
4,5 čtverečních metrů), na výšku kolem
150 centimetrů. Hrobka byla zbudová-

Pohřeb keltského bojovníka.
Foto: Eva Vlachová

Souboj Keltů s Římany.
Foto: Eva Vlachová

na z ostře pálených cihel a zaklenuta.
(Podle rozměrů a způsobu pálení cihel
se dalo usuzovat na 16. století, spíše na
jeho konec.) Poměrně nedávno ji však
někdo odkryl, protože vrchlík klenby
byl odkopán a později nahrazen vrstvou
malty. Také náhrobní deska původně
tento prostor neuzavírala, byla sem přenesena. (pozn. A.V.: Můžeme tedy spekulovat následovně: když se ve 20. letech
20. století dělala nová kostelní podlaha
z dlaždic a zarovnával se terén, prokopali se dělníci do této hrobky. Poté byl
otvor znovu uzavřen a opatřen náhrobní
deskou neznámého šlechtice.)

hrobu v době barokní: znamenal, že dotyčný zemřel jako panic. Chlapec byl
pravděpodobně oblátem, tj. rodiče jej
zasvětili Bohu - měl později vstoupit
do kláštera nebo se stát knězem. Ležel
v menší zelené rakvi, která byla vložena
do větší nebarvené s železnými úchyty.
Podle tvaru bot a zdobení rakve se dá
usuzovat spíše na první čtvrtinu 18. století.
pohřeb kněží
Vedle pohřbu
chlapce se nacházely dvě rakve s
osobami kněžského stavu. Byly u
nich totiž nalezeny
zbytky kněžského biretu, jeden z nich
měl přes zkřížené ruce štolu. V jižní
rakvi byl na pravé straně uvnitř nalezen namalovaný žlutočerný tzv. jetelový
kříž. Na čele této rakve byl kalich – zde
symbol kněžského stavu.
Nevíme, kdo je zde pohřben - dodnes
se v archivu nenašla žádná zpráva. Dochované zbytky rakví, textilií a obuvi
svědčí pro 17. století, nejvýše pro počátek století osmnáctého. (pozn. A. Velichové: Samozřejmě že bychom mohli
spekulovat o tom, že si tuto malou hrobku postavili původně v16. století Kokořovci z Kokořova a že daleko později
byla využita pro pohřby staroplzeneckých farářů a mohli bychom i dál spekulovat o tom, jací faráři to mohli být.
Nebylo by to však rozumné…)

V prostoru hrobky byly nalezeny
rakve se třemi pohřby: jednalo se o dva
dospělé muže a o chlapce. Ačkoliv místnost nebyla ohrožena podzemní vodou,
panovala tam sklepní vlhkost. Ostatky
se nacházely ve velmi špatném stavu –
byly zpráchnivělé. Rakve se také částečně rozpadly a byly napadeny dřevomorkou.
pohřeb chlapce
Asi dvanáctiletý chlapec byl pohřben
v černém oblečení, na nohou měl dobře
zachované hnědé
boty s patrně mosaznými přezkami
a u hlavy myrtový věneček. Tento
věneček
bývalo
zvykem dávat do

(přednášku RNDr. Martina Langa,
proslovenou v kostele Narození Panny Marie 7. června, převyprávěla Mgr.
Anna Velichová)
Foto: V. Hitman (obr. 2 a 3)
a M. Korba (obr. 1)
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Po krátkém uvítání provedl kostelem
všechny zájemce o historii p. Kilbergr a
pak se vyrazilo společně na Hůrku. Protože
Jako každoročně tak i letos uspořáda- tentokrát se k nám sv. Petr nezachoval nejla staroplzenecká farnost tradiční pouť na vlídněji, protivně poprchávalo, historické
Hůrku, tentokrát ve spolupráci s o.s. BRA- korouhve zůstaly v suchu kostela a nebyDAVA. Konala se ve svátek apoštolů sv. ly neseny ve slavnostním průvodu. Poutní
Petra a Pavla, jímž je rotunda zasvěcena. mši sloužil plzenecký farář Petr Franta, o
Slavnost byla spojena se vzpomínkou na hudbu i ministrování se tradičně postarala
kardinála Berana, který zde po 2. světové rodina Švédových. Z kázání bychom vám
rádi ocitovali některé myšlenky:
válce tradici pouti obnovil.
„Na tomto místě šla historie. Rotunda je
Celá slavnost započala v kostele Nazde
více než deset století, a tak si můžerození Panny Marie na Malé Straně. Tam
te
představit,
kolik lidí tudy prošlo. Dnes
byla také instalována výstava o životě a
si
připomínáme
apoštola Petra jako část
díle Josefa Berana, zapůjčená z Ústavu
církve
tradiční
a
svatého
Pavla, který předpro studium totalitních režimů z Prahy. Při
stavuje
proud
modernější.
Byli oba různé
této příležitosti pouť navštívili pamětníci
povahy
a
různých
darů.
I
když
mezi nimi
a příbuzní rodiny pana kardinála. Přijela
probíhaly
konfl
ikty,
snažili
se
zůstat
v jedi Stanislava Vodičková, autorka poslední
notě,
nesnažili
se
strhnout
na
svou
stranu
monografie o něm (vyšla v r. 2009).
své příznivce. Je tedy
dobré, když tuto jednotu
rozdáváme, ať už je to v
rodině, práci, škole, ve
město nebo třeba i národě. Bůh nám dal různé
dary, abychom mohli být
užiteční nejen sobě, ale i
druhým. Když chci druhému člověku dokázat,
že ho mám rád, mám to
dokázat především svými činy. A to se učíme
celý život. Poprosme
Boha, aby nám pomohl
překonat vlastní nedostatky.“ Prostorem roMše v rotundě sv. Petra a Pavla na Hůrce ve Starém Plzenci. tundy zaznělo opět jako
Foto: Josef Švéda před staletími “Kyrie
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eleison! Kriste eleison!“, tentokrát však v
českém překladu „ Pane smiluj se! Kriste,
smiluj se!“. Následovalo čtení z bible, ze
Skutků apoštolských, o zatčení sv. Petra o
Velikonocích a jeho zázračném vysvobození z vězení andělem. Poté byla čtena část z
Pavlova listu Timotejovi a část Matoušova
evangelia. Farář Franta zmínil tradici pokračovatelů díla sv. Petra a Pavla od Cyrila
a Metoděje až po kardinála Berana. Promluvil také k dětem a zavzpomínal na své
dětství. Zdůraznil, že svatý Pavel chápal
Boha jako přítele, kterému se můžeme svěřit, který přijímá člověka takového, jaký je,
přestože jsme často nepříjemní, ba i vzteklí
nebo oškliví.
Po mši pak v kostele pokračovala beseda o odkazu kardinála Berana. Byly představeny obě monografie o něm (vyšly v létech 2006 a 2009) včetně Beranovy knihy
Staroplzenecké kostely z r. 1946. Mluvilo
se o možnosti jeho svatořečení, až se za
5 let bude připomínat padesáté výročí od
jeho úmrtí, i o možnosti přenesení jeho
těla do katedrály sv. Víta. Poté následovalo
malé občerstvení a část poutníků se rozjela
k domovu.
I přes nepřízeň počasí měla letošní pouť
v rotundě slavnostní a velmi příjemnou atmosféru. Všichni jsme vlastně takovými
poutníky na cestě. Je důležité se někdy zastavit a porozhlédnout se kudy dál. Příští
rok, opět na pouť svatého Petra a Pavle na
Hůrce, k tomu bude jistě dobrá příležitost.
Anna Velichová
(pozn.: k tématu „kardinál Beran a Starý
Plzenec“ se vrátíme ve zvláštním článku)

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
Dne 19. června 2014 se v Lidovém
domě Starý Plzenec odehrálo divadelní představení s názvem Nejkrásnější válka od autorů Vladimíra Renčína,
Jindřicha Brabce a Hany Čihákové v
podání ochotnického divadelního soubor Jirásek 2012 z Losiné. Již podruhé
hostilo město Starý Plzenec skvělé divadelní ochotníky z Losiné, kteří tento
nesmrtelný komediální příběh o vzbouření athénských žen proti válkychtivým
mužům sehráli na profesionální úrovni s
otevřeným srdcem a nefalšovaným dojmem radosti ze hry.
I když byla návštěvnost nižší než na
loňském divadelním představení Podskalák, zážitek z tohoto představení byl
velkolepý!!
Velký dík patří všem účinkujícím
ochotníkům a dalším lidem, kteří se na Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 sehrál divadelní představení Nejkrásnější válka na profesionální úrovni s otevřeným srdcem a nefalšovaným dojmem radosti ze hry.
přípravě tohoto představení podíleli.
Foto: Eva Vlachová
Eva Vlachová
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SK SPORTteam
DOLI Starý Plzenec – tenis
Soutěž družstev DAVIS CUP Plzeň - jih
Tenistům z SK SPORTteam DOLI Starý
Plzenec se po loňské odmlce podařilo vyhrát okresní soutěž družstev – DAVIS CUP.
Do letošního ročníku jsme nastupovali s
ještě větší motivací, neboť nám v loňském
roce po šestiletém kralování titul sebralo družstvo Šťáhlav. Soutěž o devatenácti
účastnících byla rozdělena na I. ligu a dvě
skupiny II. ligy. Náš klub měl letos poprvé
v sedmičlenné I. lize dvojnásobné zastoupení díky loňskému vítězství „B“ družstva
v II. lize.
Úroveň této soutěže se neustále zvyšuje, když se téměř všechna družstva posilují
ještě kvalitnějšími hráči. Naším nejlepším
hráčem byl kapitán „A“ družstva Tomáš
Doležel, který opět neokusil hořkost porážky v žádném zápase ve dvouhře. Za „áčko“
dále nastupoval Michal Brožík, Vláďa Váchal, Martin Váchal, Honza Sedláček a Filip Kovář. V základní skupině si poradili se
všemi soupeři. Přehráli postupně Šťáhlavy
3 : 2, St. Plzenec „B“ 4 : 1, Stod „A“ 5 : 0,
Letkov 3 : 2, Blovice „A“ 3 : 0 a Stod „B“
4 : 1. Ve finálovém klání, hraném dvojkolově, vyhráli nad Letkovem shodně 3 : 2,
když v obou zápasech získal dva body ve
dvouhře T. Doležel a jeden přidala dvojice
M. Váchal – J. Sedláček. Vítězné družstvo
postoupilo do finále soutěže pořádané Západočeským tenisovým svazem (Plzeňský
a Karlovarský kraj), kde může navázat na
úspěch z předchozích let.
Ve stejné soutěži nepropadlo ani naše
„béčko“, které dva zápasy vyhrálo a čtyřikrát odešlo poraženo. Pokud dopadne
odložený zápas mezi Blovicemi a Stodem
„A“ dle předpokladů, mělo by se umístit na
konečném pátém místě a startovat v I. lize
i v příštím roce. Hráči „B“ družstva nastupovali v sestavě: Libor Červený (kapitán),
Marcel Havlíček, Standa Havlíček a Milan
Doležel. V Plzeneckém derby prohráli s
„áčkem“ 1 : 4, další výsledky: Letkov 1 : 4,
Stod „B“ 3 : 2, Šťáhlavy 2 : 3, Stod „A“ 5 :
0, Blovice „A“ 1 : 4.
Tenisová škola
Máme za sebou také první část letošní
tenisové školy. Tu pořádáme pravidelně
již několik ročníků pro děti od sedmi let
a některé z nich nás navštěvují i v dospělém věku. Jelikož nám opět přibylo několik
nových tenistů, museli jsme navýšit počet
výcvikových hodin, na kterých se střídali

Strana 13

tři zkušení trenéři.
Nedílnou součástí jarní části tenisové
školy jsou turnaje a soutěže v tenisových
dovednostech, kterých se letos v devíti kategoriích zúčastnilo celkem čtyřicet sedm
dětí s následujícími výsledky:
začátečníci
1. Tomáš Košta 2. Miroslav Veselý
3. Josef Veselý
začátečnice
1. Markéta Bártová 2. Rozárie Balounová
nejmladší žáci
1. Petr Hrubý 2. Vojtěch Děkanovský
3. Ondřej Červený
nejmladší žákyně
1. Vanessa Mollerová 2. Anna Václavovičová 3. Tereza Vaidišová
mladší žáci
1. Tomáš Klepač 2. Pavel Šesták 3. Pavel
Hrouda
mladší žákyně
1. Eliška Hosteková 2. Barbora Lavičková
3. Vanessa Váchalová
starší žáci
1. Tomáš Klepač 2. Vít Dragoun 3. Martin
Procházka
dorostenci
1. Dominik Dragoun 2. Tomáš Klepač
3. Petr Šesták
dorostenky
1. Lucie Harnochová 2. Karolína Záhrubská
Tenisová škola bude pokračovat podzimní částí, která bude zahájena 29. srpna a
potrvá po dobu šesti týdnů. V jejím průběhu sehrají pokročilejší hráči turnaj ve čtyřhře a pro menší je na 3. září připraven Dětský tenisový den (soutěže v družstvech).
Informace a přihlášky do tenisové školy:
M. Doležel, telefon 605 987 754, email:
sportteamdoli@seznam.cz,
Web: www.skdolistaryplzenec.banda.
cz
Přihlášky přijímáme do 20. srpna
2014.
Tenisový turnaj: ROTUNDA CUP
SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec a
TO TJ Spartak Sedlec pořádají v pátek 22.
a sobotu 23. srpna 2014 X. ročník tenisového turnaje ROTUNDA CUP pro neregistrované hráče tenisu.
Pátek 22.8.2014: dvouhra – muži nad
50 let (prezentace do 15.00 h)
Sobota 23.8.2014: dvouhra – muži do
50 let (prezentace do 8.30 h)

Informace a přihlášky: M. Doležel 605
987 754, J. Metlický 602 195 246
Email: sportteamdoli@seznam.cz
Účast v hlavní soutěži: max. 24 hráčů.
M. Doležel

Tomáš Klepač při forhendu.
Foto: M. Doležel

Vyhodnocení mladších žákyň – zleva1. E.
Hosteková, 2. B. Lavičková, 3. V. Váchalová.
Foto: M. Doležel

T. Doležel při finále v Letkově.
Foto: M. Doležel

Vítězové okresní soutěže – zleva T. Doležel, M. Váchal, J. Sedláček, V. Váchal a M.
Brožík.
Foto: M. Doležel
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DROBNÁ INZERCE

•

Prodám pozemek pro výstavbu RD,
1079 m2, St. Plzenec – Sedlec, cena
dohodou. Tel.: 603 552 126.
• Nabízím z pozůstalosti po radioamatérovi a kutilovi: součástky, náhr. díly a
materiál pro domácí údržbu. Večerková,
Šťáhlavy. Tel.: 602 480 101.
• Nabízím zahradu k pronajmutí na 5
let, Plzeň - Litice (50 m x 25 m), studna
- vrt, elektřina - el. sloupek, jabloň, třešeň, švestka, travnatá plocha. Za údržbu
a spotř. energii. Tel.: 739 686 578 večer.

• Prodám králíky 2-2,5 kg živé nebo v
jateční úpravě. Cena 270 Kč. Tel.: 731
471 124.
............................................................

Nabízím posečení zahrady.
Tel.: 608 522 111.

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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových
plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a
Dominant černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý.
Stáří slepiček: 15-20 týdnů;
cena: 149-180 Kč/ks – dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice,
ale téměř dospělé slepičky
pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
v pondělí 18. srpna a 15. září 2014
v 15:35 h
Starý Plzenec - naproti čerp. stanici Pap Oil
...............................
Při prodeji slepiček
- výkup králičích kožek - cena dle
poptávky
Případné bližší informace
PO – Pá 09:00 – 16:00 h
na tel.: 601 576 270,606 550 204,
728 605 840
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Kytice Plzeň

Pánové, chcete udělat radost své milé,
či má maminka výročí?
Kytici k jakékoliv příležitosti
Vám rádi připravíme a dovezeme
dle Vaší tel. objednávky.
Vazbu květin a dovoz na objednávku,
floristické služby do interiéru,
či pro Váš dům Vám nabízí

WWW.KYTICEPLZEN.CZ
GSM: + 420 607 921 734
Michaela Kopřivová
Starý Plzenec, Sedlec
Jedině květina obměkčí každé lidské
srdéčko…

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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