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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
s blížícími se komunálními volbami jste jistě
zaznamenali, že sdružení
Volba pro Starý Plzenec
a Sedlec začalo vydávat předvolební noviny
„Dobrý soused“. Dovolila bych si zareagovat na některá vyjádření členů tohoto sdružení. Ing. Jan Eret na úvodní straně hovoří o
možnosti získávání dotací, o dotacích v Rokycanech a o …“obrovských nevyužitých
příležitostech Starého Plzence“. Uvádí, že
díky umístění Plzence blízko Plzně, v krásném prostředí s příznivou demografickou
strukturou obyvatel… “by se krásně sháněly
peníze z evropských fondů, zejména na rekonstrukci místních komunikací“ a jako příklad uvádí Plzeňský kraj a Radyňskou ulici.
Myslím, že poloha obce nemá na získávání
dotací vliv, snad jen s výjimkou dotací týkajících se přeshraniční spolupráce. To, že pan
Eret srovnává možnosti obcí s možnostmi
Plzeňského kraje na rekonstrukce místních
komunikací, je zcela zavádějící. U každé
dotace, a to jistě pan Eret velice dobře ví,
jsou uvedeni oprávnění žadatelé, konkrétní
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Dřevorubecký sport Eurojack předvedli
juniorský mistr Evropy 2013 Jan Kamír
a mistr a vícemistr Evropy David Síla.
Více na str. 14.
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cíle a indikátory, kterých má být dosaženo.
Zjednodušeně řečeno, kraje mohou žádat o
dotace na krajské komunikace a obce mohou žádat na místní komunikace. Radyňská
ulice je krajskou komunikaci, proto o dotaci
žádala Správa a údržba silnic jako příspěvková organizace Plzeňského kraje (SÚSPK),
a město žádalo o dotaci na chodníky, které
jsou vlastnictvím města. Tuto situaci jsem
již popisovala v několika přecházejících číslech Radyňských listů. O to složitější byla
realizace tohoto projektu, protože se musela „sladit“ dotace Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje a dotace města, a to jak
z hlediska časového, tak z hlediska vlastní
realizace projektu. Názor Jana Ereta, že dotace pro město velikosti Starého Plzence a
s jeho rozpočtem jsou téměř jediná šance,
jak větší projekty realizovat, bohužel nekoresponduje s názorem bývalých radních
a členů sdružení Volba pro Starý Plzenec
a Sedlec, jehož je i pan Eret členem, kteří
shánění dotací nazvali „bezbřehou honbou
za dotacemi“. A pokud má ing. Eret na mysli
obrovské nevyužité příležitosti v tomto volebním období, chtěla bych jen zmínit, že za
3,5 roku (volební období máme díky opakovaným volbám téměř o půl roku kratší) jsme
získali 21 dotací, a to jak z evropských fon-
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dů, tak z národních či regionálních zdrojů
v celkovém objemu více než 200 mil. Kč.
Řečí statistiky to znamená v průměru každé
dva měsíce jednu dotaci.
K článku pana Hlaváče ohledně přístavby mateřské školy musím připomenout, že problém s nedostatkem míst v
mateřské škole město řeší již od r. 2010,
kdy byly v podkroví základní školy (ZŠ)
provizorně upraveny prostory pro potřebu
mateřské školy (MŠ) a ve škole v Sedlci
byla původní učebna ZŠ upravena na třídu
MŠ. Toto provizorium v ZŠ tedy trvá již
4 roky a ZŠ bude potřebovat uvolnit tyto
prostory pro svoji potřebu. Pan Hlaváč
uvádí, že tuto situaci bychom měli řešit
lépe s rozvahou a plánem do budoucnosti. Právě proto, že chceme tuto situaci řešit s rozvahou a plánem do budoucnosti,
schválilo zastupitelstvo města (ZM) již v r.
2012 zpracování projektové dokumentace
na přístavbu MŠ. Samozřejmě jsme hledali i jiné varianty, kam děti Mateřské školy
umístit, důkladně jsme prohlédli všechny
budovy města. Zmiňovaná varianta pana
Hlaváče umístit děti do bývalé ZŠ na Malé
Straně je nerealizovatelná z důvodu, že tato
budova není v dobrém technickém stavu,
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
jsou zde nevyhovující toalety, není zde
zajištěno stravování. Zvažovali jsme
umístit na Malou Stranu provizorně některé třídy ZŠ. Pořád by se ale jednalo
o provizorium a z rozpočtu města bychom museli vynaložit nemalé finanční prostředky na rekonstrukci prostor
školy na Malé Straně. Právě proto, že
se chováme k veřejnému rozpočtu zodpovědně, byla přístavba MŠ vyhodnocena jako nejlepší varianta, a to z
dlouhodobého hlediska jak po stránce
pedagogické, tak ekonomické. S názorem pana Hlaváče, že přístavbu MŠ nikdo neschválil, nemohu souhlasit. Pokud ZM schválilo zpracování projektu
na přístavbu MŠ, tak s tím záměrem,
že se tato přístavba bude realizovat. O
tom, že městské finance bez rozmyslu
nerozhazujeme, svědčí i fakt, že jsme
přístavbu zahájili až poté, co jsme si v
rozpočtu vytvořili dostatečnou rezervu,
abychom mohli tuto investici realizovat, a zastupitelstvo města schválilo
rozpočtové opatření na tuto akci. Jen na
dokreslení uvádím, že skutečná částka
na realizaci je na základě výběrového
řízení nikoliv 7 mil., ale 5,5 mil. Kč.
K informaci pana Hlaváče o vracení
dotace sděluji, že skutečnost, že hodláme přistavit zateplenou MŠ, jsme konzultovali s poskytovatelem dotace, tj.
OPŽP a dle vyjádření projektanta, auditora i OPŽP dojde k tak malému zásahu
do zateplení budovy, že to nebude mít
vliv na hodnoty a podmínky poskytnuté
dotace na zateplení. K možnosti získání
dotace na rozšíření kapacity z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) uvádím, že město i v tak krátké době zpracovalo žádost o dotaci na
MŠMT s termínem podání 31.8.2014.
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K závěru pana Hlaváče, zda vůbec potřebujeme přístavbu MŠ, uvádím, že
v r. 2008 byly v MŠ 3 třídy, dnes jich
je 5. Ve Starém Plzenci vznikají nové
lokality na bydlení a je předpoklad,
že i zde budou mladé rodiny s dětmi.
Každoročně vítám cca 60 nových občánků. Někteří mohou namítnout, proč
jsme nepřistavovali již v r. 2012 nebo
2013. Právě proto, že bývalí radní hájili názor, že přístavbu nepotřebujeme,
protože dětí ubývá. Ve Starém Plzenci
lze však z demografického vývoje vyčíst, že počet dětí od r. 2008 nepřetržitě stoupá. Jsem proto ráda, že většina
zastupitelů hlasovala o rozpočtovém
opatření, které se týká přístavby MŠ
v červnu 2014 se zdravým rozumem.
Pak jsme samozřejmě mohli zvolit ještě
nejpohodlnější variantu, situaci nijak
neřešit, odmítnout děti do MŠ i do ZŠ
s tím, že nemáme volná místa. Myslím,
že odkládání této situace by bylo jen
dalším odsouváním tohoto problému.
K článku ing. Císaře jen krátce, protože si myslím, že informací kolem
rezignace bývalých členů rady města
již bylo napsáno více než dost, a opakovanými informacemi nechci občany
zatěžovat. Pan Císař uvádí, že hlavním
cílem sdružení Volba pro Starý Plzenec
a Sedlec byla v minulých komunálních
volbách ZMĚNA. Domnívám se, že
změna oproti předcházejícímu období
je patrná. Od samého počátku volebního období má město jen jednoho místostarostu, odměny nejsou vypláceny
kumulovaně (oproti minulému volebnímu období – toto jsme si schválili většinou hlasů již na ustavujícím zasedání
ZM v r. 2011), pracujeme ještě s nižším
rozpočtem na veřejnou správu, daří se
nám získávat dotace z evropských, národních i regionálních zdrojů, veřejné
zakázky jsou přidělovány na základě
transparentních výběrových řízení, jsou
zveřejňovány informace o hospodaření
města, zlepšila se informovanost občanů o dění ve městě, snížili jsme počet
pracovníků MěÚ, zrušili jsme neefektivní činnosti (Bytové hospodářství),
průběžně opravujeme veřejné budovy,
historické památky i místní komunikace, navázali jsme úzkou spolupráci se
spolky a sdruženími, zapojili jsme se
do projektu Plzeň 2015, zadali jsme vypracování strategických dokumentů pro
rozvoj města… Pak nechápu vyjádření
bývalých členů rady, že se jim nedařilo naplnit sliby dané voličům, a přes
všechny tyto kroky se členové sdružení
domnívají, že zřejmě k žádným změnám
nedošlo. Jejich heslem do voleb je tedy
opět ZMĚNA, jak uvádí ing. Císař…

“chceme proto jít do voleb se shodným
záměrem změnit způsob řízení našeho
města“… Na důvody, které zmiňovali
ve své rezignaci, jsem již reagovala v
RL z dubna 2012 a jsou zveřejněny i
na webových stránkách www.staryplzenec.cz - VOLENÉ ORGÁNY-RADA
MĚSTA-REZIGNACE. Proto se zde k
tomuto tématu již nebudu vracet.
S názorem pana Medřického, že bez
koncepce a vize rozvoje města to nejde,
souhlasím. Město ze svého rozpočtu ročně vynakládá cca 500 tis. Kč na zeleň. Pan
Medřický porovnává tuto částku s ostatními městy. K uvedenému bych pouze
doplnila, že údaje nemusí být objektivní,
protože nemalým výdajem města jsou náklady na kosení trávy včetně jejího odvozu
a tyto náklady jsou zahrnuty v rozpočtu
města do útvaru údržby města, tedy nejsou
v položce „zeleň“. Nicméně v péči o zeleň
máme jistě rezervy. Našemu městu chyběly základní koncepční materiály. Starý
Plzenec neměl žádnou vizi ani strategický
plán rozvoje města. Je s podivem, že se o
tyto koncepční materiály nezasadili zastupitelé, kteří již ve vedení města působili či
působí (ing. Císař byl členem rady města
2002-2006 a s p. Lenkem 2011-2012). Ale
věřím, že i toto je oblast, u které se začíná
„blýskat na lepší časy“. Zadali jsme zpracování generelu zeleně, máme zpracovanou vizi rozvoje celého města, zpracovává
se nový územní plán.
Samostatnou kapitolou zůstává společnost PRONAP, proto bych se pokusila
činnost PRONAPu zhodnotit. V r. 2000
si město vzalo úvěr ve výši 50 mil. Kč
od České spořitelny na koupi bývalého
závodu Jitona s cílem udržet zaměstnanost ve městě. Město založilo společnost
PRONAP, stalo se jejím 100 % vlastníkem a veškerou zátěž splácení přeneslo na
PRONAP. Jinými slovy PRONAP splácí
městu půjčku a město tyto prostředky dál
posílá spořitelně na splátku úvěru. Od
PRONAPu se tedy očekávalo nejen udržet
své fungování na trhu a zaměstnanost, ale
zároveň splatit městu půjčku. Tento nastavený model splácení půjčky byl od samého
počátku pro PRONAP nevýhodný. Město
se stalo vlastníkem společnosti v té době
s hodnotou cca 50 mil. Kč, aniž by do ní
vložilo korunu vlastních prostředků. PRONAP po celou dobu své existence splácí
půjčku městu, a to bez ohledu na skutečné
hospodářské výsledky. Městu tedy byly
hrazeny PRONAPem pravidelně měsíční splátky půjčky bez ohledu na to, zda
vygeneroval dostatečný zisk. Z logiky
věci vyplývá, že PRONAP vyčerpal téměř veškerý svůj finanční majetek, což by
mohlo vést až k existenčním problémům.
pokračování na str. 3
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Jinými slovy město odčerpalo z PRONAPU více jak 38 mil. Kč (vztaženo k
období 2002-2013), zatímco PRONAP
vygeneroval v kumulovaném zisku za
toto období pouze necelých 23 mil.
Kč. Vzniklý rozdíl představuje právě
chybějící prostředky, které by jinak
společnost mohla investovat do obnovy strojního zařízení, případně do dalších investic. To, že PRONAP dokázal
splácet půjčku městu, platit veškeré
své závazky, udržet zaměstnanost, bylo
pouze za cenu velmi nízkých platů zaměstnanců a používání zastaralého vybavení. Vzhledem k této situaci vyvstala otázka, zda průběh splácení půjčky
PRONAP příliš nezatěžuje a nebrání
jejímu rozvoji, resp. udržení konkurenceschopnosti.
Jak jsem již napsala, splácením půjčky městu je PRONAP připravován o
vygenerovaný zisk již od počátku svého
fungování. Město je 100% vlastníkem
společnosti PRONAP a majetek, který
město získalo, aniž by do něho investovalo prostředky z vlastního rozpočtu, již podstatně převyšuje (minimálně
v ceně pozemků) výši zůstatku úvěru,
který je v současnosti necelých 5 mil.
Kč. Otázkou je, jaká by byla situace,
kdyby byl od samého počátku nastaven
jiný způsob splácení a město by dokázalo nést zátěž splácení úvěru, který si
vzalo na pořízení společnosti z rozpočtu města a PRONAP mohl investovat
veškerý vygenerovaný zisk do svého
rozvoje. Možná by město bylo nyní
vlastníkem prosperující společnosti s
hodnotou ne 50 mil., jak byla oceněna
na svém počátku, ale s hodnotou daleko vyšší. Současná situace je bohužel
taková, že stav strojního vybavení společnosti je téměř kritický, většina majetku je více než z 93 % odepsána, takže
strojní vybavení neposkytuje PRONAPu dostatečnou efektivitu a vede ke
snížení konkurenceschopnosti. Tyto
skutečnosti mají samozřejmě vliv na
současnou hodnotu společnosti. PRONAP, možná dokáže splatit městu půjčku, ale je finančně vyčerpán. S názorem
ing. Císaře, který byl v období 20022006 a v období 2011-2012 společně s
p. Lenkem také členem rady města, potažmo členů sdružení Volby pro Starý
Plzenec a Sedlec, že hospodaření PRONAPu je především záležitostí jednatelů, nemohu souhlasit. Hospodaření
musí být záležitostí vlastníka, tj. města.
Tuto funkci vykonává rada města, která zastává funkci valné hromady, tedy
nejvyššího orgánu společnosti. Proto
věřím, že návrh, který jsem na základě
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plánu restrukturalizace PRONAPu vypracovaný vedením společnosti navrhla
na březnovém zastupitelstvu a který byl
schválen většinou zastupitelů, byl krok
správným směrem. Pomoc města PRONAPu spočívá v refinancování úvěru,
který uleví PRONAPu ve splátkách.
Zároveň bylo odsouhlaseno pořízení
nového CNC stroje, který umožní zvýšení obratu na středisku výroby a obalování a zrušení činností, které musel
do této doby řešit PRONAP kooperací,
protože nebyl schopen na jednom CNC
vyrobit požadované množství zakázek,
tzn. zadával si zakázky u jiného dodavatele, což bylo v mnohých případech
pro PRONAP ještě ztrátové. Domnívám se, že kdyby zastupitelstvo schválilo návrh předložený ing. Císařem a p.
Lenkem na žádost sdružení Volby pro
Starý Plzenec a Sedlec spočívající v požadavku na další předkládání účetních
reportů bez dalšího návrhu na konkrétní pomoc, tak by se již dnes PRONAP
pohyboval na hranici existenčních problémů. Z dosavadních výsledků PRONAPu vyplývá, že pořízením dalšího
CNC se společnosti podařilo zvýšit
obrat na středisku výroby a obalování
za I. pol. 2014 oproti srovnatelnému
období I. pol. 2013 o více než 6 mil.
Kč, což představuje nárůst o 49 %. Ale
bez neustálé obnovy strojního vybavení to nepůjde. V dnešní době společnosti nejsou schopny dlouhodobě přežít, aniž by nepřetržitě investovaly do
svého rozvoje, a tím si uchovaly svoji
konkurenceschopnost a místo na trhu.
V PRONAPu je situace taková, že téměř jediný majetek s významnou zůstatkovou cenou je osobní automobil
Honda CR-V a nyní nový CNC stroj.
Podstatné proto bude, jak se nové
vedení města rozhodne naložit s PRONAPem. Kdyby chtělo město být i nadále 100% vlastníkem PRONAPu a
chovat se jako řádný hospodář, musí
dojít k významným investicím, aby se
PRONAP vymanil ze své zaostalosti a
stal se opět konkurenceschopným a získal si významnější místo na trhu. Pak
musí město rozhodnout o tom, zda se
dočasně vzdá části svých příjmů, omezí
investice do rozvoje města a bude investovat do rozvoje PRONAPu.
Závěrem bych chtěla poznamenat, že
stejně tak jako my jsme mohli využít
některé připravené projekty (na kanalizaci je z r. 2005, i když jsme museli
vynaložit ještě velký kus práce k zahájení tohoto projektu, připravený projekt
Radyňské jsme museli nechat upravit
tak, aby splňoval podmínky bezbariérovosti a mohli jsme žádat o dotaci a

všechny kroky koordinovat se SÚSPK),
stejně tak máme připravené projekty na
další volební období pro nové vedení
města, jako např. projekt cyklostezky,
sběrného dvora, dětského hřiště, úpravy veřejných prostranství, rekonstrukce
veřejného osvětlení a připravuje se projekt na rekonstrukci Nepomucké ulice,
máme požádáno o odkup Nádražní ulice… A mělo by to tak být samozřejmostí, aby nové vedení města mohlo plynule navázat na práci předchozího vedení
a ne vše bořit a začínat zase od nuly.
A jak se říká, štěstí přeje připraveným.
A na úplný závěr bych Vás chtěla opět pozvat na kulturní a sportovní
akce ve městě. Dne 4.9. pořádá OSHR
na Radyni od 19.30 h minimuzikálek
Balada o Radoušovi, dne 13. a 14. 9.
od 10 h. se zejména děti mohou těšit
na jízdu staroplzeneckou železnicí pořádanou tímto občanským sdružením a
dále na tradiční staroplzeneckou pouť
u fotbalového hřiště, v sobotu 20.9. od
13 h pořádá město s OSHR již 9. ročník
tradičních Radoušových her u hradu
Radyně, v sobotu 27.9. vás zveme od
09 h na Den otevřených dveří do základní školy na náměstí, v neděli 28.9.
pořádá o.s. Staroplzenecké varhany od
18 h další benefiční koncert v kostele
Narození Panny Marie na Malé Straně.
Na pátek 3.10. jsme pro vás připravili velmi zajímavou akci u příležitosti
slavnostního zakončení stavby kanalizace a vodovodu. Akce se koná na čistírně odpadních vod v Luční ulici, kdy
od 13 hodin bude probíhat slavnostní
předání stavby a od 15 do 18 hodin si
můžete celou ČOV prohlédnout s komentovanou prohlídkou. Na akci je zajištěno občerstvení a hudba. A v sobotu 4.10. od 12.30 h pořádá již tradičně
pan Zdeněk Ernest 13. ročník soutěže
v amatérském hodu oštěpem za účasti
olympioniků Jana Železného a Barbory
Špotákové.
Do budoucnosti se dívám s optimismem a domnívám se, že Starý Plzenec
má šanci stát se prosperujícím městem,
na které mohou být jeho občané hrdi.
Doufám, že se za svoji dosavadní práci
nemusím stydět, a věřím, že staroplzenecký občan se řídí zdravým rozumem
a nenechá se ošálit líbivými a nicneříkajícími sliby. Proto se v nadcházejících komunálních volbách rozhodujte
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Vlasta Doláková, starostka
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BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- Epilog
Epilog
Městská příspěvková organizace Bytové hospodářství (POBH) byla zřízena v
roce 1994, kdy naše město vlastnilo stovky bytů, tři školy atd. Postupně město byty
prodávalo, ale mzdové tabulkové náklady
na pracovníky se zvyšovaly, stejně jako
platy topičů v plynových kotelnách. Bylo
několik pokusů v letech 2004 a 2008 o redukci POBH, ale vždy vše ztroskotalo na
hlasování v zastupitelstvu. Usnesením zastupitelstva 06.05/2011 ze dne 24. srpna
2011 jsem byl pověřen provedením reorganizace POBH. Po nastudování problematiky jsem navrhl příspěvkovou organizaci
jako nepotřebnou zrušit. To však opět několikrát narazilo na hlasování v zastupitelstvu města. Po dlouhých tahanicích se to

UPOZORNĚNÍ
PRO VŠECHNY MAJITELE PSŮ
Na základě stížností na volně pobíhající psy a na znečištěná veřejná prostranství
připomínám, že v našem městě platí vyhláška č. 2/2011, která stanoví pravidla pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Zopakuji její hlavní body:
• Na veřejném prostranství je možný pohyb psů pouze upoutaných na vodítku a
doprovázených fyzickou osobou. Vedený
pes nesmí být překážkou volného pohybu
cyklistů, chodců, kočárků či invalidních
vozíků.

nakonec opravdu podařilo na zasedání 22.
srpna 2013 usnesením 22.08/2013.
Tenkrát jsem také slíbil vše s odstupem
přesně vyúčtovat. Není to tak jednoduché,
proto jsou zde základní fakta. Do rozpočtu jsme získali jednorázově za teplovodní
vedení a kotelny 1,6 mil. Kč, do nutných
oprav a chybějících revizí investovali Plzeňské služby následně dalších 250.000
Kč. Roční úsporu po snížení jednotkové
ceny za GJ tepla pro domácnosti vyčíslily
Plzeňské služby na 450.000 Kč. Město by
mělo ušetřit 90.000 Kč ročně za vytápění.
Měsíčně vybíráme na nájemném za bytové (73 bytů) a nebytové prostory částku
218.000 Kč. Tato částka je celá příjmem
rozpočtu města a už ji nepřeposíláme na
činnost POBH . Měsíčně nyní platíme pouze cca 13.000 Kč za správu bytového fondu. Nebytové prostory a zbylé kotelny mají

na starosti pracovníci úřadu.
Na závěr zcela jednoznačně prohlašuji,
že došlo k zjednodušení systému přeúčtovávání nákladů a k roční úspoře statisíců
až miliónu na straně města Starý Plzenec.
Paradoxem je, že podstatně uspořila i drtivá většina vlastníků bytových jednotek
topících teplem. Kvalifikovaným odhadem
3. -7.000 Kč ročně. Osobně jsem si myslel,
že to půjde rychleji. Nyní jsem rád, že se to
díky vedení města a pracovníkům městského úřadu vůbec povedlo. Na zrušení POBH
má velkou zásluhu i bývalý místostarosta
města pan Wohlmut, který připravil analytické materiály pro zrušení POBH v roce
2008, z kterých jsem hlavně na začátku
velmi čerpal.
Ing. Pavel Hrouda

• Pes vyvedený na veřejná shromáždění občanů, manifestace, pouliční průvody, veřejné produkce a jiné sportovní či
společenské akce, vyjma výstav psů nebo
kynologických akcí, musí být opatřen náhubkem.
• Pokud byla držiteli vydána pro psa evidenční známka, musí být pes při pohybu na
veřejném prostranství touto známkou viditelně označen.
• Psi nesmí být vyváděni na místa vybavená zařízením sloužícím k dětským hrám
a na místa označená bezpečnostní tabulkou
nebo piktogramem s vyobrazením přeškrtnuté siluety psa.

• Provádění výcviku psů na veřejném
prostranství je zakázáno.
• Znečistí-li pes veřejné prostranství,
je doprovázející osoba povinna neprodleně toto znečištění odstranit.
Dodržování výše zmíněné vyhlášky je
nezbytné, jinak hrozí průvodci psa v souladu se zákonem o přestupcích pokuta.
Majitelé a průvodci psů, uvědomte si,
že nejste ve městě sami, a mějte ohled na
své okolí i na své sousedy. Děkujeme

MĚSTO STARÝ PLZENEC,

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

Česká pošta s.p. se omlouvá
za nekvalitní doručení
Radyňských listů.
Důvodem bylo
pochybení pracovníka.
Jana Minariková,
vedoucí České pošty, s.p. Depo
Plzeň 72

Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
odbor finanční a majetkoprávní
zveřejňuje

VÝZVU
k podání žádostí vlastníků bytů a obytných domů na území města
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení na pořízení kanalizační přípojky
v katastrálním území Starý Plzenec a Sedlec u Starého Plzence
Výzva k podání žádostí o poskytnutí výše uvedeného úvěru je zveřejněna v souladu s
ustanovením článku 3 odst. 3 Statutu Fondu rozvoje bydlení (zveřejněného na webových
stránkách města http://www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/statut-fondu-rozvoje-bydleni-1938.html?kshowback=4_5).
Součástí tohoto oznámení jsou tiskopisy:
Žádost o poskytnutí úvěru a Potvrzení o výši příjmu (zveřejněné na webových stránkách
města http://www.staryplzenec.cz/obcan/aktuality/).
Konečný termín pro přijetí žádostí stanovila rada města na den: 31.12.2014
Bližší informace podá odbor finanční a majetkoprávní – Iveta Fajtová, budova
městského úřadu, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec (kancelář č. 2, I. patro),
Tel.: 377 183 645, E-mail: fajtova@staryplzenec.cz.
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starostka města Starý Plzenec podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 11. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Starý Plzenec ve volebním okrsku č. 1 - „Městečko“
je volební místnost v budově MěÚ ve Smetanově ulici čp. 932 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Akátová
Jiráskova
Nádražní
Štěnovická
Baslova
K Lesu
Na Klínu
Švestková
Bezručova
Ke Studánce
Nerudova
Topolová
Brožíkova
Kozinova
Palackého
Vrchlického
Do Vrchu
Krátká
Pod Dálnicí
Zadní
Haškanova
Lipová
Průběžná
Žižkova
Husova
Luční
Rašínova
Jabloňová
Mánesova
Smetanova
Javorová
Masarykovo nám
Sv. Čecha
ve volebním okrsku č. 2 - „Vilová Čtvrť - levá část“ je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
B. Němcové
Hálkova
Na Smetaníku
U Přírodního divadla
Dobrovského
Havlenova
Náprstkova
U Šimiců
Dr. Beneše
Karoliny Světlé
Nepomucká ul.
Výrovna
El. Krásnohorské
Kollárova
Sládkova
28. října
Gorkého
Mikoláše Alše (část)
Tomáškova
ve volebním okrsku č. 3 - „Vilová Čtvrť - pravá část“ je volební místnost v budově Základní školy
na Masarykově náměstí čp. 54 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Andrejšky
Habrmanova
Ke Hřišti
Riegrova
Čachna
Heydukova
Máchova
Samota
Čelakovského
Jedlová
Májová
Sladkovského
Dvořákova
Jetelová
Modřínová
Smrková
Erbenova
Jungmannova
Ostrá Hůrka
Sportovní
Fričova
K Lomu
Pionýrů
Habrmanova
Kpt. Jaroše
Radyňská
ve volebním okrsku č. 4 - „Malá Strana“ je volební místnost v budově SOU obchodu a řemesel v Raisově ulici čp. 96
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Havlíčkova
K Vykopávkám
Sudova
Herejkova
Malostranské nám.
Třebízského nám.
Hollmanova
Podhradní
U Mlýna
Hrad. Plzeňského
Pod Hůrkou
V. Kratochvíla
Komenského
Raisova
a ve volebním okrsku č. 5 - „Sedlec“ je volební místnost v budově Základní školy (vchod do tělocvičny) v Sedlci čp. 81
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Ke Skalce
Pastýřská
Stará cihelna
M. Alše (část)
Podskalí
U Sedlce
Na Hůrce
Pod Tratí
+ Sedlec
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Bc. Vlasta Doláková
starostka města
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DOBRÉ ÚMYSLY NEMUSÍ
BÝT VŽDY DOBRÉ.
O významu hradu Plzeň na vrchu Hůrka snad nikdo nepochybuje. Bylo vybudováno jako ústředí přemyslovské knížecí
moci a správy v době po osídlení Plzeňska
Slovany. O hradisku se dochovala první písemná zpráva z r. 976, kdy pod ním porazil
kníže Boleslav II. bavorské vojsko.
Od roku 1963 je hradiště Hůrka v
Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a v r. 1978 pak bylo usnesením vlády prohlášeno za národní kulturní
památku z důvodu své historické hodnoty
a důležité funkce, kterou hrálo při formování raného přemyslovského státu. Po revizi v letech 1996 a 1998 bylo nařízením
vlády znovu prohlášeno za NKP. Národní
kulturní památka, která široko daleko nemá
obdoby. Jak již ze zařazení do této nejvyšší kategorie ochrany kulturního dědictví
vyplývá, i když je majitelem město, je to
majetek národní a péče o něj se řídí jinými
zákony než jen přáním části občanů.
V desátém až třináctém století, kdy zde
bylo správní centrum celé západní provincie přemyslovského státu, se hrad tyčil na
holém vrchu nad městem. Ze strategických
důvodů bylo návrší samozřejmě holé a
bylo holé i po celý středověk. Ještě na fotografiích z konce devatenáctého století je
Hůrka z jihu i severu jen travnaté návrší, s
dobře čitelným reliefem jednotlivých částí hradiště a valů. Až v počátku dvacátého
století bylo návrší zcela nevhodně osázeno a již tehdy se proti této úpravě stavěla
odborná veřejnost. Na severní straně mělce
kořenícím smrkovým lesem, který se po
skalnatém podloží sesouvá. Vlastní hradiš-

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
přiblížil se konec volebního období.
Před 4 lety jsem do komunální politiky
vstupovala s velkými obavami. Musím
však konstatovat, že vzhledem ke svým
kolegům v RM, působících až do konce
tohoto volebního období, jsem změnila
názor na komunální politiku. Pracovitost, profesionalita a trpělivost vyslechnout názory ostatních, činit kompromisy
a po zvážení a ověření faktů uznat i názory oponentů… to vše mne přesvědčilo,
že podpora paní Bc. Vlasty Dolákové na
funkci starostky byla šťastná volba.
Naopak moji negativní představu o
chování politiků zcela naplnili členové
RM, kteří v průběhu volebního období
rezignovali. A vzhledem k tomu, že tito
lidé, pan Lenk a pan Císař, v současné
době stojí za vydáním novin „Dobrý soused“, musím se vyjádřit k alespoň k těm
hlavním zavádějícím informacím, které v
tomto plátku uveřejnili.

tě bylo osázeno třešňovým sadem, dnes již
dožívajícím. Právě stáří a špatný zdravotní
stav jednotlivých třešní v současné době
umožňuje postupnou likvidaci sadu jako
takového a náležitou péči o národní kulturní památku např. dle projektu Vize Starého Plzence. V tomto projektu i architekti
z druhého konce republiky jednoznačně
pochopili a vyzdvihli význam hradu Plzeň
pro naše město.
Dnes je hradiště patrné jen v terénním
reliefu, který je skryt v porostu třešní, křoví
a náletových dřevin. Ze sakrálních staveb
se dochovala rotunda sv. Petra a Pavla a
základy kostela sv. Kříže. Základy kostela
sv, Vavřince na akropoli hradu jsou zakonzervovány pod vrstvou zeminy. Rozlehlost
hradu není v současné době přes vegetaci
patrná.
Do prvního předhradí vstoupíme probouraným západním valem na Malé Straně, stoupáme k rotundě, po levé straně jsou
mezi stromy a křovisky skryty zjištěné
stopy osídlení. Rotunda původně s vlastním valem a opevněním měla až do letoška
vyšlapanou cestu přímo přes původní val.
Dnes je již přístup logicky v ose vchodu
do rotundy. Po posledních parkových úpravách se nad rotundou poněkud otevřel výhled na vnitřní val mezi prvním a druhým
předhradím. Dál směrem k akropoli je terén již zcela nečitelný. Mohutný východní
val i po tisíci létech erozní činnosti je velkolepý, ale zcela skrytý v lese. Dál v lese
jsou i základy kostela sv. Kříže a plocha
knížecího dvorce. Připomínám detailně
tento rozsah proto, že toto vše je součástí
národní kulturní památky a ne jen rotunda.
Bohužel většina návštěvníků a možná i občanů Starého Plzence vnímá jako památku

pouze rotundu sv. Petra a Pavla.
Již od r. 2000 je město Státním ústavem
památkové péče upomínáno o řešení obnovy areálu NKP Slovanské hradiště Hůrka.
Projekt úprav areálu byl zpracován, projednán a schválen již před více než deseti léty,
ale doposud byla realizována jen malá část.
Projekt samozřejmě předpokládá výrazné
kácení na celé ploše hradiště
V letošním roce byly provedeny částečné úpravy, bohužel omezené rozsahem
dotačního titulu. Pro realizaci parkových
úprav tak, jak je schváleno Národním památkovým ústavem Praha, aby terénní relief vynikl, hradiště se otevřelo a návštěvníci si mohli uvědomit obrovský rozsah a
význam této památky, je potřeba daleko
více financí a také společenského konsenzu občanů města. Samozřejmě, že kvetoucí
třešně i podzimní vybarvení sadu jsou krásné, ale bohužel je sad na nepravém místě a
nemělo by se v této chybě, kterou udělali
naši předkové před sto lety, pokračovat.
A tak zatím co občanské sdružení OSHR
již mnoho let klučí na hradišti křoviska,
aby alespoň částečně uvolnilo průhledy
po ploše hradiště, jiné občanské sdružení
se snaží vysadit nové třešně již letos a tím
obejít stanovisko NPÚ Praha a odboru kultury Plzeňského kraje, které připouští vysazení deseti třešní až po vykácení stávajícího sadu a následném odborném posouzení
možností, kam nové stromy vysadit.
Nové zastupitelstvo by si mělo hned na
začátku svého působení rozhodnout, zda
pro město a jeho rozvoj kulturní i ekonomický je důležitější národní kulturní památka Hradiště Plzeň, nebo třešňový sad a
dle toho zvažovat svá rozhodnutí.
Ing. arch. Jarmila Očenášková

Ve svém stanovisku k zdůvodněné své
rezignace v RM (možno si vyhledat a přečíst na webu města v sekci „volené orgány-RM“) uvádějí, že jedním z hlavních
důvodů rezignace členů sdružení Volba
pro Starý Plzenec a Sedlec bylo využívání dotačních peněz, které nazvali jako
„bezbřehou honbou za dotacemi“. Naopak
nyní se prezentují tak, že k rozvoji města
chtějí využít především peníze z dotací.
Ono to, pánové, ani jinak nepůjde. Město totiž v tomto období zvládlo dotáhnout
ke zdárnému konci dvě velké investiční
akce. Velkou zásluhu na jejich zdárném
průběhu má především paní starostka a
pan místostarosta Bc. Václav Vajshajtl.
Pravidelně se účastnili kontrolních dnů
obou staveb (kanalizace a rozšíření ČOV
a rekonstrukce Radyňské ulice) a hájili
zájmy města takovým způsobem, že při
vzniklých problémech v průběhu staveb
město neplatilo žádné vícenáklady. Jsem
přesvědčena, že téměř zdárné dotažení
těchto akcí se povedlo díky snaze paní

starostky a pana místostarosty.
Člen sdružení pan Eret se v „Dobrém
sousedu“ ve svém článku zmiňuje o čerpání dotací na komunikace. A chválí tam
Plzeňský kraj, který získal dotaci na stavbu Radyňské ulice. I já to chválím! Vždyť
kraj je vlastníkem této komunikace a kdo
jiný nežli on mohl o tuto dotaci žádat? Ale,
pane Erete, tato stavba se skládala ze dvou
částí, a to již zmíněné komunikace a pak
také chodníků. A ty jsou v majetku města
St. Plzenec. A proč již nechválíte, že právě
vedení města nechalo upravit připravený
projekt tak, aby také mohlo čerpat dotaci.
A představte si, že uspělo.
Další záležitostí zmíněnou v plátku
„Dobrý soused“ je téma přístavby MŠ.
S problémem nedostatku místa pro děti
z MŠ se muselo vedení města potýkat již
od počátku svého působení. A opět členové sdružení vehementně při jednáních
RM i ZM vystupovali proti přístavbě MŠ.
Toto zdůvodňovali pouze přechodným
pokračování na str. 7
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navýšením dětí ve městě a tím, že pak by
nebyla přístavba využita. Vývoj jim ale
nedal za pravdu. Proto paní ředitelka MŠ
a pan ředitel základní školy (který přechodně umožnil využití prostor základní
školy pro děti z MŠ, pro které již v MŠ
nebylo místo, s podmínkou rychlého řešení vzniklé situace – která se ale protáhla
již na několik let) stále častěji apelovali
na vedení města, aby neúnosnou situaci
řešilo. Po zvážení všech pro a proti většina členů ZM rozhodla, aby vedení města
činilo kroky k rozšíření prostor stávající
budovy MŠ. Tento úkol byl splněn a v
rozpočtu města bylo na tuto akci vyčle-

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ZÁŘÍ 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
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 9:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: víkendy a svátky od 10:00 h
do 17:00 h
Oživené prohlídky s Radoušem:
07.09., 13.09. a 28.09. od 17:00 h
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřena: 06.09. 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.
Fotografické postřehy
-výstava fotografií Petra Altmana
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
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něno 7 mil. Kč. A na jednom z letošních
zasedání ZM se rozhodovalo, zda přístavba MŠ bude realizována ještě v letošním
roce. Samozřejmě při jednání byla diskutována i avizovaná možnost získat dotaci
v příštím roce. Nepodařilo se ale bohužel
najít řešení jádra problému, a to kam s
přebytkem dětí ze základní školy, protože tyto prostory nutně potřebuje samotná
škola. A protože z veřejně dostupných
zdrojů, např. webové stránky MŠMT-ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy,
bylo zřejmé, že v současné chvíli MŠMT
jen shromažďuje projektové záměry na
případné požadavky na rozšíření kapacit
základních a mateřských škol a získání

dotace není jisté, a kdyby se čekalo až na
možnost dotace, tak ji také nemusí město dostat vůbec a přístavbu MŠ bychom
ve městě neměli ještě třeba dalších 5 let,
proto většina členů ZM odsouhlasila s přístavbou začít hned.
Je zarážející, že pan Hlaváč i pan Eret
se tohoto ZM účastnili a slyšeli všechny
argumenty. Přesto v jejich článcích zaznívá pouze kritika postupu vedení města,
ale v žádném z jejich článků nebyl zmíněn
žádný jiný vhodný způsob řešení této situace.
Závěrem bych ráda popřála všem voličům šťastnou ruku v nadcházejících volbách.
Ing. Hana Sobotová

Pořadatel: K-Centrum St. Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz, e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 4. září 2014.

13. září 2014 (sobota)
SEKVENCE (Pouťová)
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h

4. září 2014 (čtvrtek)
Balada o Radoušovi
Místo: hrad Radyně
Čas: 19:30 h
Pořadatel: Občanské sdružení Hůrka a
Radyně
Kontakt: www.oshr.cz

20. září 2014 (sobota)
Radoušovy hry – 9. ročník
– zábavné odpoledne pro celou rodinu
plné her a soutěží, pohádkových bytostí,
středověkých soubojů, romantické hudby
a tance.
Místo: hrad Radyně
Čas: 13:00–18:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec a
Občanské sdružení Hůrka a Radyně
Vstup: dospělí 50 Kč, děti nad výšku 115
cm 30 Kč, děti do výšky 115 cm zdarma
(vstupné platí i pro prohlídku hradu
Radyně)

10. září 2014 (středa)
DŘEVOŘEZBY A UMĚLECKÉ
KOVÁŘSTVÍ
- řemeslné umělecké práce studentů
SOŠ Oselce
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Pořadatel: K-Centrum St.Plzenec
a SOŠ Oselce
Kontakt: www.staryplzenec.cz, e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 20. listopadu 2014.
13. a 14. září 2014
Pouť
tradiční zábavní atrakce a stánkový
prodej
Místo: hřiště SK Starý Plzenec
13. a 14. září 2014
Dny úzkorozchodné železnice
Místo: areál dětského tábora
Čas: 10:00 – 17:00 h
Pořadatel.: PS Starý Plzenec a IRON
MONUMENT CLUC Plzeň
Kontakt: plzenecka.zeleznice@seznam.cz

27. září 2014 (sobota)
LEŠEK SEMELKA a S.L.S.
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
28. září 2014 (neděle)
„Touch of gospel“ - gospelový sbor
z Plzně
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

Radyňské listy - září2014

V srpnu jsme vzpomněli úmrtí
naší milované
maminky, babičky a prababičky
paní Marie Ouhrabkové
a milovaného tatínka, dědečka
a pradědečka
pana Karla Ouhrabky.
Za projevenou vzpomínku děkuje rodina.

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

Strana 8

Dne 22. září 2014 tomu bude 1 rok,
co od nás odešel
pan Matěj Lukucz.
„Kdo žije v srdci těch, které opustil,
nikdy neodešel…“
Za tichou vzpomínku děkují manželka, děti, vnoučata,
sourozenci a fotbalisté.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
STARÝ PLZENEC
Srdečně Vás všechny zveme
na Den otevřených dveří,
který se bude konat u příležitosti
100. výročí otevření ZŠ na Masarykově náměstí

v sobotu dne 27. září 2014 od 09:00 h do 13:00 h.

Strana 9

Vyjížďka historiků (veteránů) Rokycanskem

4. 10. 2014
v průběhu dne od 10:00 hodin zastávka historiků
s občerstvením, výstavou
a jízdami vláčku Plzenecké železnice

v areálu tábora PS Starý Plzenec
na klubovně pod lesem.
Přijďte se podívat na členy veterán klubu
a jejich zachovalé a vyšperkované mazlíčky
- osobní automobily a motorky.
Zastavení přímo v areálu tábora, výstava dokumentů
k 20leté historii PŽ a jízdy Plzenecké železnice
Občerstvení zajištěno.
Vstupné jako při jízdách PŽ v září:
dospělí 30 Kč, děti 10 Kč, rodinné 60 Kč
www.plzeneckazeleznice.cz

Radyňské listy - září2014
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KONNICHIWA!
Skautský oddíl Vám chtít vyprávět o
Zemi vycházejícího slunce, kde my strávit
náš letošní tábor. Hned při příletu se nám
ztratit 11 krosen! Naštěstí my dramatickou
situaci včas vyřešit.
První večer nás přivítat rada šógunů a
vzkázat dětem, že císař by je rád do svého vojska samurajů. Proto oni být postupně prozkoušeni ze samurajských předností
jako je síla, důvtip, šlechetnost, hbitost atd.
Když my poznávat krásy Japonska, děti
být rozděleni do tří klanů, a to Móri, Shimazu a Tokugawa. Klany být svými soupeři. Během našeho pobytu my často trávit

čas v bambusovém lese, zažít jednou v noci
veliký monzunový déšť, seznámit se s mistrem v přípravě sushi nebo muset chystat
krizový balíček, když se mocná hora hor
Fudži začít probouzet. My se naučit jejich
zvyklostem při stolování, zejména ovládat
hůlky. Šóguni se všemi secvičit japonský
folklorní tanec, seznámit nás se šogi a dalšími deskovými hrami, proškolit nás v bojovém umění či hodem se shurikenem.
Pobyt v Japonsku být plný pestrých zážitků, být i velmi poučný a zábavný, ale
všechno jednou končit a my se muset chystat zpět na letiště a odletět do rodné kotliny.
Sayonara!
Jaroslava Lencová

Nácvik japonského folklorního tance.
Foto: Olga Mourková

RODINNÉ CENTRUM DRÁČEK
ZAHAJUJE NOVOU SEZONU
2014/2015
První a druhý týden se můžete zapisovat do klubů a chodit na ukázkové hodiny zdarma. Z Krajského úřadu Plzeňského kraje jsme pro letošní
rok obdrželi dotaci na projekt Dráček mezi lidmi.
Můžete se tak těšit na zajímavé aktivity mimo prostory RC Dráček. Kluby jsou zachovány v podobě,
která byla vloni – Školička v pondělí, Dráčata v
úterý, Batolata ve středu, Batolátka ve čtvrtek více informací na www.rcdracek.cz . Klub Šikulky, který byl otevřen ve středu odpoledne, je zatím
nejistý, animátorka nastoupila do práce, a není
jisté, zda bude mít i nadále čas se klubu věnovat.
Hlásit se ale i přesto můžete. Do klubů se hlaste na
dracek-pracovni@centrum.cz
nebo
na
Herejkova@rcdracek.cz . Hrazení klubů je možné
pouze v hotovosti v prvním a druhém týdnu v září.
Ceny zůstávají stejné. Těšíme se na Vás a Vaše
děti.
Za tým RCD
Adéla Vorlíčková

Procvičování jemné dětské motoriky.
Foto: Světlana Jiránková
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SEDLECKÉ SLAVNOSTI 2014
Dne 2. srpna se v Sedlci v areálu hasičské zbrojnice konala tradiční akce Sedlecké slavnosti.
Odpolední program byl připraven hlavně pro děti. Po zahájení zatančili v kostýmech manželé Koňaříkovi se svými ratolestmi při písničce “Beruško, dej mi jednu
tečku”. Další ochotný dobrovolník Tomáš Hrdina tančil v masce koně při písni
“Když se zamiluje kůň”. Děti z dětského
domova ze Stoda se svojí paní učitelkou
Monikou Makrlíkovou se předvedly jako
malé berušky v pásmu písniček. Nakonec malí tanečníci z Taneční školy Filipa
Gregoriadese předvedli své taneční umění.
Všichni účinkující sklidili od návštěvníků
velký potlesk.
Pro děti byla připravena tradiční výtvar-

STROM DO KAŽDÉ
ZAHRADY A KAŽDÉ ULICE!
V našem občanském sdružení se při debatách často dostáváme k mnohokrát zaznamenanému rozporu mezi tím, co lidem
vadí/co se jim líbí ve veřejném prostoru/na
vlastní zahradě a v bezprostředním okolí. A
k největšímu nesouladu mezi těmito dvěma
zónami dochází v otázce stromů, a to zejména listnáčů. Zatímco proti kácení stromů v parku podepisují lidé petice po desítkách, jakmile strom na jejich zahradě nebo
za plotem trochu povyroste, už běží na úřad
se žádostí o povolení ke kácení. A nebo si
stěžují na to, jak všemožně jim škodí.
Jako celá příroda, jsou i stromy entita někdy nevyzpytatelná a proměnlivá,
užitečná, ale občas i hrozivá
- a my jsme do velké míry už
ztratili schopnost v nich číst a
s nimi žít. Proto zveličujeme
to negativní a zapomínáme na
jejich kladné vlastnosti, bez
nichž se skutečně neobejdeme.
Kam se poděla ta kdysi samozřejmá vůle ke spolupráci s
přírodou? Strom býval partnerem – některé vlastnosti dnes
již tak nepožadujeme, třeba
ochranu před ohněm. Jiné jsou
ale stále aktuální - alespoň
stručně: stromy se významně
podílejí na příznivém vodním
režimu, zabraňují erozi půdy,
vytvářejí příjemné mikroklima,
slouží jako větrolamy, podporují vznik a zachování kvalitní
půdy, produkují kyslík, fungují jako prachový a zplodinový
filtr, poskytují stín; slouží jako
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ná soutěž, jejíž téma bylo: Moje nejoblíbenější pohádková postava. Děti si také
mohly namalovat balonek, nechat namalovat obrázek na obličej nebo vymodelovat
sošku z hlíny. Soutěž byla úspěšná s velkou
účastí dětí od 2 do 13 let. Nejlepší práce
byly vybrány porotou ve složení Eva Míchalová, Kristýna Císařová a Barbora Švédová, které výtvarné dílny připravovaly.
Malí výtvarníci získali ceny a všechny děti
dostaly za svoje výtvarné snažení odměnu.
Ti, kteří zrovna nemalovali, mohli vyzkoušet stříkání na plechovky. Ostatní účastníci
si poslechli, zazpívali a někteří i zatančili
při produkci Plzeňských heligonkářů.
Večerní program zakončilo duo Janek
Eret svým koncertem. Celý odpolední i večerní program zvučil Standa Kluzák.
Všem účinkujícím a ochotným lidem,
kteří pomohli akci zajistit, patří velké poživotní prostor a zdroj potravy pro celou
řadu živočichů (včetně člověka); z listí je
kvalitní listovka; z jejich květů a medovice tvoří včely med; poskytují dřevo ( a čím
větší strom, tím více dřeva). A jsou součástí
naší paměti.
Jsou zde i negativní stránky – jenže ty
většinou pramení ze špatného výběru druhu
nebo špatné péče. Ano, každý strom jednou
dospěje do věku, kdy mu budou prosychat
větve, napadnou ho houby. Takový strom
potřebuje odborný dohled – pak budou závažné nehody opravdu jen výjimečné.
Koukněme se na naše téma i z jiného
úhlu pohledu: kolik hodin péče a kolik
financí ročně věnujeme svému autu? Promysleli jsme poměr pozitiv a negativ, která
provoz auta přináší? Čím kompenzujeme
toto objektivně doložitelné poškozování

Berušky od Moniky.
Foto: Ing. Jan Meduna

děkování. Návštěvníkům, kteří podpořili
kulturní akci v naší obci, děkujeme za přízeň a těšíme se na shledanou při dalších
akcích v areálu hasičské zbrojnice.
Miluše Chrastilová, SDH Sedlec
životního prostředí? Co třeba se na oplátku postarat o ten strom na zahradě nebo za
plotem? Obětovat pár hodin na shrabání
listí, zametení opadaných květů a plodů,
uříznutí uschlé větve.
A tak prosím – zkusme v sobě najít
co nejvíce velkorysosti a s ní pohlížet na
všechny ty „problémy“, které nám stromy
přinášejí. Strom do každé zahrady! A jak
ho správně vybrat, si řekneme příště.
Kateřina Karasová,
o.s. Kvetoucí stromy
Článek v celém znění a fotogalerii najdete na stromyproplzenec.blogspot.cz
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PRACOVNÍ ÚRAZ
VYŘEŠIL AŽ SOUD
Někteří z vás také možná zažili na
vlastní kůži, jak nepříjemná a ponižující
může být nespravedlnost a jak nesnadné je proti ní bojovat. Výsledek boje je
často nejistý, zvláště pak v případě, kdy
se jedná o nadřízenou a zároveň zastupitelku města Starý Plzenec v jedné osobě.
Tak jsem to zažila já na pracovišti v ZŠ
Sedlec, kde mi ředitelka školy Mgr. Anna
Císařová můj pracovní úraz (zlomeninu

Vážení spoluobčané,
zanedlouho se opět budeme rozhodovat,
koho budeme volit v nadcházejících volbách. Proto, abychom se rozhodli správně,
je třeba se porozhlédnout a zamyslet se, co
se v našem městě změnilo, jaká je informovanost nás občanů, hlavně díky vydávaným „Radyňským listům“, což nejvíce
oceňují naši senioři, kterým zdarma při-

STARÝ PLZENEC
V ROCE 1915
Oslava Husova a Husův sad: Na popud Osvětového svazu účastnila se městská rada a obecní zastupitelstvo oslavy
500leté památky kostnického mučedníka
mistra Jana Husa, při níž zasazeny byly
tři okresním výborem sem darované lípy
v zahradě novostavby měšťanských škol.
Zároveň na památku téhož národního velikána vysázela městská rada po celé délce
chodníku u novostavby měšťanských škol
nákladem obce lípy, nazvavši takto vzniklý
sad sadem Husovým.
Aprovisování obce: Když v obci zdejší
nastal nedostatek potravin, učinila obec u
zdejší Raiffeisenky výpůjčku 5.000 K za
účelem nákupu potravin. Dluh tento bude
vyrovnán z peněz za odprodané potraviny.
K účeli sadby a aprovisace obce zakoupeny dva vagony bramborů z Volšan, cent
po 16 K, a byly mezi obyvatelstvo rozprodány. Mimo to zrekvírovala městská rada
přebytečné zásoby v obci samé, dala obilí
semlíti a rozprodala obyvatelstvu mouku
pšeničnou po 75 h a žitnou po 60 h. Dále
rekvirován v okresu Pelhřimovském vagon

pravé ruky při bruslení v rámci výuky)
nechtěla odškodnit v plné výši.
Boj za spravedlivost mne stál místo
učitelky (dostala jsem od paní ředitelky
okamžitě výpovědˇ pro nadbytečnost) a
dlouhé měsíce čekání na verdikt soudu.
Moje představa, že se dá celá věc vyřešit
mimosoudní cestou a že kompetentní orgány mohou o tomto rozhodnout, se brzy
rozplynula. Bohužel všechny tyto orgány
mne odkázaly na soud a ani zřizovatel
školy město Starý Plzenec neměl jasné
stanovisko.

Po dvou a půl letech od mého úrazu
konečně soud rozhodl, že ředitelka ZŠ
Sedlec neměla nejmenší důvod k tomu,
aby mi odškodnění pracovního úrazu
krátila. Nebyla jsem první, kdo podobné
nepříjemnosti na této škole zažil.
Jsem moc ráda, že nyní pracuji na pracovišti, kde si vedoucí pracovník práce
lidí váží a dovede ji náležitě ocenit.

cházejí každý měsíc do poštovní schránky.
Oproti tomu mě děsí, co se již podruhé
objevilo v mé poštovní schránce pod názvem „Dobrý soused“. Po přečtení obsahu
obou čísel - pisatelé si sami sobě lžou - jsou
to přeci ti, co tu šanci měli v tomto období
a své voliče zklamali, jednak opakováním
voleb z důvodu pochybení pana Lenka a
za druhé, když vzdali místo v RM, spolu s
panem Císařem rezignovali na místo toho,

aby jako správní zastupitelé uměli s ostatními členy komunikovat, řešit problémy a
hájili zájmy spoluobčanů. Jsou to ti, kteří
se neumí smířit s názorem druhých, protože je lepší, promyšlený a odborný. Závěrem chci dodat, že se plně ztotožňuji s názorem pana Černého, jehož příspěvek byl
otištěn v srpnových „Radyňských listech“.

bramborů, cent po 16 K 40 h. Chtějíc čeliti nedostatku chleba, postarala se městská
rada, aby zrekvirovány byly zásoby pekaře Nového v Černicích, kterýž se zavázal
posílati sem 400 bochníků denně; dále se
městská rada postarala o dodávku chleba z
Koterova a ze mlýna pana Karlíka v Blovicích. Na chléb a mouku vydávány pak
poukázky. Poptávka po potravinách byla
ohromná a byly vydáváním zaměstnány
všechny síly radniční. Chléb prodáván
byl paní Malou a Průchovou za 86 h s výdělkem 2 h. Kromě toho zažádala obec u
místodržitelství, aby pro potřeby obce bylo
zrekvirováno větší množství pšenice, žita a
ječmene.
Válečné oběti: Obec už podruhé byla
nucena upsati 1.000 K na válečnou půjčku u Živnostenské banky v Plzni, obecní
zastupitelstvo bylo nuceno zúčastňovati
se loyálních projevů a slavností, oslav domnělých vítězství; zemskému fondu vdov
a sirotků po padlých zaslala obec 150 K.
Byrokracie rakouská nařizuje oslavy a vyvěšování praporů říšských i velkoněmeckých na oslavu zbraní rakousko-uherských
a snaží se udržeti loyalitu národa českého
pomocí zbraní a internováním nepohodl-

ných příslušníků národa našeho, zatímco
lid odkázaný na příděly, určované místodržitelstvím, hladoví a trpí podvýživou.
Hlavně rodiny, jejichž živitelé museli se
odebrati na vojnu, trpěly mnoho, neboť
nepatrná podpora, kterou stát jim vyplácel,
nestačila při trvalém zdražování životních
potřeb, a ženy musely vykonávati také
všechny práce za své nepřítomné muže.
Obec v té době koupila také obraz císařův,
který byl zavěšen v zasedací síni.
Pochvalná uznání: Od vojenského
velitelství v Plzni došlo obecního zastupitelstva uznání pochvalné za vzorné ubytování 6. praporu myslivců a od hejtmanství
pochvalné uznání za věrnou loyalitu obyvatelstva, a za oslavy při pádu Přemyšlu a
Brestu Litevského.
Odchod vojska: V říjnu odešlo z Plzence ubytované tu dosud vojsko, načež obecní chudí a strážník byli odstěhováni zpět do
chudobince.
Přípravy pro nové ubytování vojska:
Do Plzence byl vyslán major Chudey, aby
připravil místnosti pro ubytování vojska,
jež by sem případně mohlo přijíti. A protože chtěl opět okupovat obě školy, odebrali
pokračování na str. 13

Mgr. Ivana Čepková,
bývalá uč. ZŠ Sedlec

Jaroslava Bečvářová
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pokračování ze str. 12
se starosta a tajemník na vojenské velitelství do Prahy, žádajíce tu, aby aspoň jedna
škola v Plzenci byla ponechána pro vyučování. Bylo jim slíbeno, že v případě ubytování vojska bude zabrána jen stará škola a
pro vyučování bude ponechána celá škola
měšťanská.
Škoda z ubytování: Prapor polních
myslivců č. 6, odcházeje z Plzence na své
nové stanoviště do Szekvárdu v Uhrách,
vzal s sebou kuchyňské nářadí, které zdejší
obec při jeho zdejším ubytování koupila za
1.000 K. Náhrady měla se obec domáhati
na městě Szekvárdu, ale když tam německy dopsala, dostalo se jí odpovědi, že podle uherských zákonů není tamější město
povinno ubytovati vojsko, tím méně platiti
za ně nějaké ubytovací výlohy. Obec zdejší
musela se tedy se svým požadavkem obrátiti na Ministerstvo války.
Aprovisační komise: Poněvadž docházely z obyvatelstva stále stížnosti na
provádění aprovisace a obec na celou tuto
agendu nestačila, bylo rozhodnuto, aby

aprovisování obyvatelstva bylo předáno
obchodníkům. Pro zásobu na zimu skoupila obec 50 centů pšenice a 50 centů žita
a objednala půl vagonu cukru. Ustanovena
aprovisační komise, jež v různých obměnách potrvala až do dob popřevratových.
Nové ubytování vojska: Dne 14. listopadu přeložen prapor polních myslivců č.
22 z Chebu do Plzence a ubytován v staré
škole, kdežto levá část nové školy zabrána
pro vojenské kanceláře, takže k účelům vyučovacím zbyla jen pravá část nové školní
budovy. Když potom přibyli rekruti, musela býti pro ně vyprázdněna jedna třída v
pravém křídle nové školní budovy, a aby
se nepřišlo o paralelku, musela býti pro ni
najata místnost o třech pokojích u Pfreudtnerů za nájemné 300 K ročně. Mimo to,
protože obec a majitelé nechtěli sleviti na
ubytování 20 h na zakoupení uhlí a petroleje, musí obec nyní dodávati důstojníkům
veškeré uhlí, 75 kg týdně, jakož i 1 l petroleje týdně a bude srážeti majitelům 20 h
denně za tyto dodávky. Obec musela také
zakoupiti pro vojsko jiné kuchyňské zaří-

zení, vanu na koupání, umyvadla a chlorové vápno.
Výpůjčka na aprovisaci: Aprovisační
komise žádala, aby jí obec na nákup potravin poskytla obnosu 10.000 K. Obec peněz
neměla, neboť stavba měš’tanské školy vyžádala si všech hotových, usneslo se tedy
obecní zastupitelstvo, že se obnos 10.000
K vypůjčí ze zdejší Raiffeisenky, a sice tím
způsobem, že by se pro aprovisační komisi
otevřel u Raiffeisenky účet do výše 10.000
Kč, z něhož by si aprovisační komise vybírala pravidelné obnosy, a peníze stržené
za potraviny opět do Raiffeisenky ukládala, jakož i úroky z výpůjček si zapravovala.
Poněvadž Raiffeisenka půjčuje jen svým
členům, a obec, jako taková, členem se
státi nemůže, požádáni páni Karel Štika a
Vojtěch Fábera, aby u zdejšího spořitelního
a záložního spolku Raiffeisenova tuto výpůjčku na své jméno uzavřeli.
ZE STAROPLZENECKÉ
KRONIKY BEDŘICHA MORAVCE
vypsala Věra Fenclová

VÝZKUM SKLEPŮ
POD STAROPLZENECKOU
FAROU

- se neměnila po
celá staletí, takže stáří chodeb
je velmi těžké
určit). Štola chodba
končí
slepě vyzdívkou
z kamene (jeź je vlastně stěnou dodnes
funkční studny...vyzdění studny bylo provedeno asi koncem 18. století). Pravděpodobně mohl být původně přes studnu nějaký můstek a chodba mohla pokračovat dál,
což přes vyzdívku nepoznáme. Není vyloučeno, že dolní sklep býval spojen s kostelem a že sloužil
v
neklidných
dobách
jako
tzv.
refugium
čili útočiště. V
chodbě se našla
hlavice románského sloupu – kde se tam vzala, nevíme.
(přednášku RNDr. Martina Langa,
proslovenou v kostele Narození Panny
Marie 7.června převyprávěla Mgr. Anna
Velichová , foto Vl. Hitman)

val se v ní žádný krb, takže se tam topilo
asi dřevěným uhlím v železném koši. Do
věžního obydlí se vcházelo dveřmi s gotickým portálem na úrovni 1. patra po vnějším krytém dřevěném schodišti. Roku 1547
se stává staroplzeneckým duchovním Jiřík,
syn rytíře Jiřího Kokořovce z Kokořova.
Později se jeho otec stává kolátorem (tj
sponzorem) kostela Narození Panny Marie.
Roku 1554 se pak rytíř pouští do jeho zvelebování - a patrně v té době staví svému
synovi novou renesanční faru. (V té době
byl možná zazděn gotický vchod v 1. patře
věže.) Původní fara mohla být patrová: ve
zděném přízemí byl ustájen dobytek a v prvním dřevěném patře se bydlelo. (Dodnes je
vidět v přízemí v části, obrácené ke kostelu
tzv. vzduchování – úzká, střílnám podobná
okénka.) Pod stájemi býval sklep, kde měl
farář kromě mešního vína i potraviny. Tento sklep byl vlastně jen jakousi chodbou ke
studni s postranními sklípky. Studna se nacházela - jak bývalo ve středověku obvyklé
- pod zemí, voda se nabírala vědry. (Stejné
umístění studny nacházíme např. v prvních
měšťanských domech kolem plzeňského
náměstí.) Chodba sklepa byla úpadnicová,
tj. ukloněná po svahu. Není vyloučeno, že
sklepní přístup ke studni byl zakryt z bezpečnostních důvodů v době, kdy se na farním dvoře prováděly terénní úpravy a studna byla opatřena pumpou. Nynější zděné
patro fary nahradilo původní dřevěné až v
době barokní - nevíme však kdy.
(podrobně zpracováno - Velichová,
A.: Historie staroplzenecké fary - 1. část.
Radyňské listy z r. 2009, č. 9. str.11)

Během zkoumání hrobky v kostele Narození Panny Marie byli speleologové ze
Strašic požádáni farářem Frantou, zda by
nemohli prozkoumat sklepy staroplzenecké fary.
Jednalo
se
o sklepy dvoupatrové. První
patro – to byly
stáje s klenbou
z období baroka(?). Původně
byly celé nad úrovní terénu, nyní jsou pod
terénem až do úrovně okének, což svědčí o
pozdějších značných terénních úpravách v
okolí fary. Do dolních sklepů se vstupuje
po cihlových schodech, které jsou pravděpodobně starší než stáje. (Jejich tvar a způsob pálení se podobá cihlám v hrobce pod
kostelem Panny Marie, takže by se možná
jednalo o 17. století.??)
Dole
jsou
sklepy jako štola vylámány v
letenské břidlici
(stáří těchto břidlic je asi 600
milionů let). Ze
štoly jsou vylomeny dva sklípky. Vše je
ručně vysekáno s pomocí hornických špičáků – tyto práce jsou možná starší než 15.
století. (Problémem ovšem je, že tato hornická technika - včetně použitých nástrojů

Historická poznámka A.V. :
Sklepy v 1. patře byly určitě původně
přízemím renesanční fary, později barokně
přestavěné. Staroplzenecký duchovní až do
r. 1558 – tj. do zřízení farností - tzv. plebán čili “duchovní pro lid” bydlel původně
jinde. Jeho příbytkem byla pravděpodobně velká místnost v 1. patře věže gotické
stavby kostela (gotický kostel byl dokončen
r.1351), osvětlená velkým oknem. Nezacho-
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RADYNĚ NA LANĚ
Dne 23. srpna se na hradu Radyni uskutečnila akce
s příznačným názvem Radyně na laně. V netradičních
outdoorových soutěžích, jakými byly např. provazová lanovka, horolezecké disciplíny, provazový žebřík,
slack line, provazový pavouk či vázání uzlů, mohli
jak malí, tak velcí návštěvníci akce zábavnou formou
prověřit své síly. Na hlavní scéně na podiu v podhradí probíhal pestrý kulturní program složený z pohádek
pro děti a hudebních vystoupení. Zlatým hřebem akce
byly ukázky dřevorubeckého sportu EUROJACK, kteMistr a vícemistr Evropy David Síla.
ré předvedli juniorský mistr Evropy 2013 Jan Kamír a
mistr a vícemistr Evropy David Síla.
V doprovodném programu mohli návštěvníci zhlédnout v přímém přenosu ukázky slaňování z hradní věže
Radyně.
Uvedené akce, kterou pořádalo město Starý Plzenec,
se zúčastnilo přes 400 lidí.
Eva Vlachová

Foto: Eva Vlachová

Juniorský mistr Evropy 2013 Jan Kamír a mistr a vícemistr Evropy David Síla.
Foto: Eva Vlachová

Ukázka slaňování z věže hradu Radyně s transportem raněného.
Foto: Eva Vlachová

Travezrování po laně.

Foto: Eva Vlachová
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XIV. ROČNÍK MÍČOVÉHO
SEDMIBOJE DVOJIC
Zvítězili obhájci
putovního poháru
z pořádajícího SK
V letošním ročníku míčového sedmiboje
dvojic o putovní pohár města Starého Plzence, který se konal 26. července, zvítězila
dvojice Tomáš Doležel – Vláďa Váchal, a
podařilo se jí tak obhájit loňské prvenství.
Dařilo se také další domácí dvojici Marcel
Havlíček – Milan Doležel, která obsadila 2.
místo, na 3. místě se umístili Borek Včala a
Zdeněk Hejduk z Třemošné.
Akce se zúčastnilo rekordních jedenadvacet dvojic, což je ovšem z kapacitních
důvodů maximální počet. Zájem o účast v
Celkové výsledky:
1. V. Váchal – T. Doležel (SK Doli Starý Plzenec)
2. M. Havlíček – M. Doležel (SK Doli Starý Plzenec)
3. C. Včala – Z. Hejduk (Třemošná)
4. R. Švec – M. Švec (Praha/Telč)
5. Z. Tománek – L. Egermaier (Plzeň)
6. M. Trojanec – J. Trojanec (Nezvěstice)
7. J. Jirovský – J. Jirovský (Plzeň)
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sedmiboji byl ještě mnohem větší a na několik zájemců místo nezbylo. Šest startujících dvojic bylo ze Starého Plzence, kromě
účastníků z blízkého i vzdálenějšího okolí
jsme přivítali také čtyři pražské páry a jeden
účastník přijel až z Telče. Turnaj byl také
velmi vyrovnaný. Pořadí na předních místech se po každé disciplíně přelévalo a před
posledním sportem - volejbalem - mělo šanci na celkové vítězství pět dvojic, které byly
srovnány v rozmezí jediného bodu. O vítězi
sedmiboje nakonec rozhodoval semifinálový volejbalový zápas, ve kterém proti sobě
nastoupili otec a syn Doleželovi se svými
spoluhráči. Úspěšnější byl mladší pár, který
se tak radoval z druhého titulu po sobě.
Celý sedmiboj se odehrál za velmi příjemného počasí, bylo vidět hodně kvalitních
sportovních výkonů a organizátoři se postaVítězové disciplín:
17,5 b. Tenis: Váchal - Doležel
15,5 b. Házená: Švec - Švec
14,5 b. Stolní tenis: Havlíček - Doležel
14 b.
Nohejbal: Včala - Hejduk
14 b.
Fotbal: Tománek - Egermaier
13,5 b. Košíková: Volín - Holub
10 b.
Volejbal: Trojanec - Trojanec

rali o zdárný průběh i dostatečné občerstvení. Děkujeme všem účastníkům za aktivní
přístup ke svým zápasům a městu Starý Plzenec a Českému svazu rekreačního sportu
za podporu této akce. Již nyní zveme všechny na následující ročník, je ovšem třeba se
včas přihlásit.
Hned následující víkend po našem sedmiboji se zúčastnily dvě dvojice míčového sedmiboje v Pustovětech u Rakovníka
(2.8.). Tomáš Doležel, tentokrát v páru s
Honzou Jirovským s přehledem a s rekordním náskokem tento turnaj vyhráli, když obsadili první místo hned ve čtyřech sportech.
Další dvojice M. Doležel - M. Havlíček se
v silné konkurenci umístila na pátém místě.
M. Doležel

Vyhlášení vítězů od 1. místa postupně zleva.
Foto: archiv
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Informace:
V září pro Vás každé úterý od 16:30 h
připravujeme ukázky rychlostní kanoistiky s možností vyzkoušet si jízdu na stabilních lodích. Účastníci musí mít zvládnuty základy plavání a měli by mít s sebou
převlečení. Věk není rozhodující. Projet se

KANOISTICKÉ LÉTO 2014
Račice:
Léto začalo na nominačním závodě
v červnu v Račicích. Formu opět potvrdili naši nejmladší závodníci. Jakub
Niebauer, Filip Jahoda a Jiří Vávra vyhráli pětistovku na singlu, Kilián Perol
měl smůlu na los a dojel čtvrtý. Filip s
Kubou vyhráli na stejné trati i debla a
ve stejné jízdě za nimi dojel na třetím
místě Jirka s Kinkym. Výborně se vedlo
našim děvčatům na deblu. Viky Skolková a Andrea Vítková dojely čtvrté, ale
radost z toho neměly. Viky na singlu dojela pátá, Ondrovi Plecháčovi s Vláďou
Cermanem z Liberce chyběla na medaili
vteřina, takže také bramborová placka.
Ze žákovských kategorií se do finále
probojovala Petra Niebauerová s Klárou
Holubovou z Prazdroje Plzeň. Dojeli na
slušném patnáctém místě. Novinkou letošních závodů byl závod na 1 km pro
nejmladší kategorie. V bratrovražedném závodě se utkali Filip s Kubou se
zbytkem republiky. Zvítězil Macháček z
Přerova, na druhém místě byl Filip Jahoda a na třetím Jakub Niebauer. Byl to
strhující závod.
V Račicích měli někteří závodníci
šanci utkat se se slovenskou reprezentací. Myslím, že to byla pro ně zajímavá
zkušenost.
Kadaň, Plzeň a Sedlecká 500:
Na těchto třech regionálních závodech je sběr medailí povinný. Opět
nejvíce zářili nejmladší borci v čele s
Filipem Jahodou a Jakubem Niebauerem. Všichni si spravili chuť po bramborových úspěších z Račic, ale i žákovské kategorie si tentokrát přišly na své.
Všechny úspěchy jsme posílali promptně na facebook, takže děkujeme za sledování našich úspěchů.
Co se týká pořádání Sedlecké pětistovky, měli jsme nejvyšší účast od založení oddílu, a to už je 59 let. Za celý
den za neustálého deště jsme absolvovali 97 startů na tratích 200 m, 500 m a 2
km. Samozřejmostí jsou i první závody

na kajaku nebo turistické kanoi po rybníce
mohou děti, rodiče i prarodiče.

KDE?
Loděnice kanoistiky
mezi rybníky v Sedlci.
úplných začátečníků. Naši nejmenší, Jakub Matas, Jenda Lehner a Martin Hostek, si to rozdali se zkušenějšími borci,
všichni se udrželi v kontaktu se závodním polem, a tak nám udělali velkou radost. První závody absolvovala i Eliška
Kopřivová. V cíli nechtěla věřit tomu,
že obsadila bronzovou příčku.
Soustředění Hracholusky:
Soustředění bylo tentokrát, co se týká
tréninku, složité. Jelikož se posunulo
mistrovství ČR až na srpen, muselo být
posunuto i soustředění, a to na 19.-26.7.
Děti byly před soustředěním na dovolených s rodiči, a na soustředění se tudíž
neladila forma na závody, jak je zvykem, ale museli jsme ještě jezdit jiný
druh tréninků a některé děti jako by zapomněly i pádlovat. Přes tyto překážky
se nám na soustředění něco natrénovat
podařilo, i když každému bylo jasné, že
na kiláku to bude peklo. Tréninky opět
začínaly ranním během, pak pokračovaly dopoledním a odpoledním tréninkem
na lodi. Celé soustředění se hrála hra
„Dva roky prázdnin“, kterou připravila
Ema. Hráli s námi i berounští závodníci.
Při volném dni jsme šli pěšky do Stříbra
do hornického muzea. Děti neměly čas
se nudit.
Mistrovství ČR
První den mistrovství začal na kilometrové trati. S krátkou tréninkovou
přípravou si děti protrpěly nejdelší trať

Soustředění.

celých závodů. Nejlépe se vedlo Jakubovi Niebauerovi, který dojel čtvrtý. Filip Jahoda byl ještě ke všemu těsně po
nemoci, a tak dojel sedmý. Na kilometru
bodovala Simona Šalomounová, která si
se Štěpánkou Strýčkovou z Plzně dojela v kategorii žen pro čtvrté místo. Za
slušný výsledek se dá též považovat 16.
místo posádky Václav Vávra a Benjamin Perol.
Na sobotní pětistovce se už sedleckým závodníkům dařilo o poznání
lépe. Filip Jahoda a Kuba Niebauer si
na deblu dojeli pro mistrovský titul a
ve stejné jízdě brali bronz Jiří Vávra
s Kilianem Perolem. Viky Skolková s
Andreou Vítkovou ve stejné disciplíně
dojely sedmé. Simona se Štěpánkou na
pětistovce dojely šesté. Beny s Vaškem
18. místo. Petra Niebauerová s Klárou
Holubovou z Plzně dojely na 14. místě.
Na 500 m jsme měli účast i v kategorii
čtyřkajaků žen. Na pátém místě dojela
naše Simonka ve společenství s děvčaty
z Prahy, Sedlčan a Chomutova.
Poslední závodní den byla dvoustovka. Tam se týmu dařilo nejlépe. Viky
Skolková sice dojela „až“ čtvrtá a Eliška
Kopřivová „až“ sedmá, ale v singlu zvítězil Filip Jahoda i Jakub Niebauer, stříbro vybojoval Kilian Perol i Jiří Vávra.
Za opravdu největší úspěch považuji
stříbro Andrey Vítkové, která předvedla
jízdu snů. Čtyřkajak žen s naší Simonkou dojel na pátém místě. Trenér Marek
Vávra v kategorii veteránů bral bronz.
Čtrnácté místo obsadil Ondra Plecháč a
stejně dojela i posádka Petry Niebauerové s Klárou Holubovou.
Osm medailí z největšího a nejnabitějšího závodu sezóny je opět veliký
úspěch.
Marek Vávra

Foto Marek Vávra
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LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
FOTBALOVÉHO „POTĚRU“
SK STARÝ PLZENEC
Letos v termínu 6.–11. 7. proběhl již
třetí ročník fotbalového kempu pro naše
nejmenší fotbalisty, a to opět v rodinném
prostředí mrákovské moštárny. Kempu se
účastnilo 25 dětí ve věku od pěti do dvanácti let. Celá skupina vyrazila ze Starého Plzence společně vlakem do Domažlic
a pak pěšky „přes kopec“ do Mrákova.
Za asistence čtyř trenérů (Tomáš Děkanovský, Jaroslav Voráček, Petr Minařík a
Tomáš Kuzma), jedné zdravotnice (Jitka
Hurtová) a našeho entertainer managera
(Jitka Krausová) byly pro děti připraveny
všemožné fotbalové i nefotbalové cviky a
soutěže zaměřené zejména na techniku při
hře s míčem, teamovou spolupráci a fyzičku. Ale zbyl i čas na již tradiční návštěvu
Lomečku s koupáním, ping pong, speed
badminton, vybíjenou a nakonec i na kanadskou noc. Při té starší děti plánovaly

Letní soustředění fotbalového potěru SK Starý Plzenec.
Foto: Tomáš Děkanovský
namalovat těm menším nějaké to překva- probudily se smajlíky, srdíčky a nápisy na
pení na tvář či nohu, bohužel si špatně na- obličejích, které jim tam v noci namalovaly
řídily budík, a tak kanadská noc proběhla ty nejmladší … Věřím, že si všichni celé
v opačném gardu. Takže větší děti se ráno soustředění užili, že se něco nového naučili
a že utužili svá přátelství.
Dovolte mi touto formou moc poděkovat všem, kteří se na tomto fotbalovém
soustředění naší mládeže podíleli, a již se
těším na další ročník.
Za SK Starý Plzenec Tomáš Děkanovský

NA ČEM NÁM ZÁLEŽÍ
Sdružení Volba pro Starý Plzenec a
Sedlec zve všechny občanky a občany
Starého Plzence, Sedlce i Malé Strany ke společnému setkání pod názvem
„Na čem nám záleží“. Setkání proběhne
17.09. v 19.00 h v Bojo baru v Sedlci.
V úvodu proběhne krátké představení sdružení, jeho činnosti, programu a
dalších plánů. Hlavním bodem večera
pak bude vedená diskuze a společné zamyšlení nad stavem našeho města, jeho
možnostmi, potenciálem. V případě zájmu promluví podrobněji o jednotlivých
tématech členové sdružení, stejně tak
bude podle potřeby dán prostor všem příchozím.
Myšlenky, nápady a další podněty,
které na besedě zazní, budou zaznamenány a členové sdružení s nimi budou dále
pracovat. Toto první společné setkání nabízí všem aktivním obyvatelům našeho
města možnost spolupodílet se na dalším
směřování Starého Plzence. Rezervace
míst je možná předem v místě konání.
Ing. Jan Eret,
Volba pro Starý Plzenec a Sedlec
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DROBNÁ INZERCE
◙ Prodám zemědělský hobby traktůrek
TERA s valníkem (plně funkční). Cena
dohodou. Tel.: 728 308 792.
◙ Prodám monitor dechu Nanny – jako
nový, 1 podložka navíc, do 15/01/2016 nárok na bezplatný servis, za 1300 Kč;
tel. 604 489 824.
◙ Prodám dětský přebalovací pult s vaničkou – pěkný, 1.100Kč, foto lze zaslat
i mailem; tel. 606 734 021.
◙ Hledá se ztracený samec želvy zelenavé.
Želva je čipovaná s délkou krunýře cca 15
cm. Nálezce bude odměněn.
Tel.:724 811 652.
◙ Prodám králíky živé nebo v jateční
úpravě. Cena 250 Kč/kus. Tel.: 731 471 124.

◙ Daruji morčata (mláďata).
Tel.: 731 471 124.
◙ Prodám řetězovou motorovou pilu TL5587. Málo používaná. Cena 1.000 Kč.
Tel.: 731 471 124.
◙ Nabízím

posečení zahrady.
Tel.: 608 522 111.

NĚMČINA
• Výuka, doučování, příprava na zkoušky
a maturitu, konverzace, individuální přístup
• Překlady, tlumočení ČJ-NJ i NJ-ČJ
• Praxe: dlouhodobý pobyt v SRN,
základní i všeobecné státní zkoušky,
zkouška VHS
Přijedu i k Vám domů nebo do firmy.
Tel.: 723 110 755
E-mail: dianachov@seznam.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 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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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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