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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou volby do zastupitelstva města,
kterých se zúčastnilo
celkem 8 stran a sdružení po 17 kandidátech,
tedy celkem se o Vaši
přízeň ucházelo 136
kandidátů.
Novými
členy zastupitelstva byli
podle výsledku přepočtu Vašich hlasů zvoleni z kandidátní listiny č. 1 ČSSD - Bc. Václav Vajshajtl, č. 2 KSČM - Josef Sutnar, č. 3
PRO Plzenec - Ing. Jan Eret, Ing. Jiří Šimána,
Ing. arch. Martin Stark, č. 4 Žijeme Plzencem
- Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, Miroslav Hejzek,
č. 5 ODS - Ing. Milan Šedivec, č. 6 Nestraníci a KDÚ ČSL – MUDr. Pavel Plecháč, č. 7
SDRUŽENÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Ing. Vlasta Doláková, Marek Vávra, Ing. Stanislav Nesnídal, Mgr. Marcela Bardounová,
Mgr. Denisa Brejchová, Mgr. Bc. Hana Stýblová, Ing. Libor Červený, MBA, č. 8 - NESTRANÍCI Jaromíra Zikmundová. Těchto
17 zastupitelů pak bude volit na ustavujícím
zasedání zastupitelstva ze svého středu nové

orgány města na volební období 2018-2022.
(Pozn: Ustavující zasedání zastupitelstva
města se bude konat 5.11.2018 od 17 h v Lidovém domě).
Mezi kandidáty se objevila řada nových
tváří, někteří z nich uspěli, pro některé je
výsledek voleb možná zklamáním. V zastupitelstvu zasedne 7 nových členů, průměrný
věk zastupitelů je 50 let. V tomto volebním
období je v novém zastupitelstvu více mužů
než žen, kdy ze 17 zastupitelů je nyní pouze 5
žen oproti 9 v minulém volebním období. Ze
zvolených zastupitelů jsou pouze 2 členy politické strany (ČSSD - Václav Vajshajtl, TOP 09
– Miroslav Hejzek), ostatní zastupitelé jsou
bez politické příslušnosti.

ZDARMA

Výsledek voleb potvrdil, že cesta, kterou
jsme v našem městě započali v předcházejícím období, je cestou správnou. Stále je ale
co zlepšovat. Proto věřím, že noví zastupitelé
najdou shodu a svoji energii, elán a nadšení,
se kterým vstupovali do voleb, budou věnovat ku prospěchu občanů.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří přišli volit. A všem, kdo ve volbách uspěli a v zastupitelstvu mají své zastoupení, upřímně gratuluji.
Uvnitř listu si pak nezapomeňte přečíst
pozvánky na připravované akce. Do podzimních sychravých dnů Vám přeji příjemnou
pohodu.
Vlasta Doláková, starostka

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
CYKLOSTEZKY KOTEROV - STARÝ PLZENEC
SE USKUTEČNILO 1. ŘÍJNA 2018

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, SDRUŽENÍ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ získalo
v letošních komunálních volbách cca
35 % všech hlasů, tj. v přepočtu 7 mandátů. Jsem nesmírně hrdá, že se mému
týmu podařilo dosáhnout tak skvělého
výsledku. Není to zdaleka jen moje zásluha, ale práce všech kandidátů. Naše
činnost je založena na vzájemné důvěře
a respektu, poctivé práci a plnění slibů.
Chtěla bych proto poděkovat všem svým
kolegům, kteří do toho šli se mnou, jsem
ráda, že můžeme být “na jedné lodi“.
Dále bych chtěla poděkovat především
Vám, voličům, kteří jste podpořili ve volbách do zastupitelstva města naše kandidáty. Vaše podpora, které si nesmírně vážíme, je pro nás povzbuzením a zároveň
závazkem k prosazování volebního programu. Sliby nejsou pro nás jen prázdná
slova, volbami práce nekončí, ale začíná.
DĚKUJEME VÁM ZA DŮVĚRU.
Za sdružení STAN Vlasta Doláková

(zleva) ředitel Útvaru koordinace evropských projektů Erich Beneš, starosta MO Plzeň 2 –
Slovany Lumír Aschenbrenner, místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa, starostka
města Starý Plzenec Vlasta Doláková, místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Roman Andrlík,
náměstek primátora města Plzně Petr Náhlík, místostarosta města Starý Plzenec Václav Vajshajtl, ředitel závodu Plzeň společnosti Eurovia CS a.s. Jan Muzika.
Foto: Eva Vlachová
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
25. zasedání – 17. září 2018

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci starostky města
o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ zřídilo Fond vodohospodářské infrastruktury a schválilo Statut fondu vodohospodářské
infrastruktury;
■ vzalo na vědomí usnesení finančního výboru
č. 20/2014 - 2018 ze dne 10.09.2018;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-7/2018;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2018 ke zvýšení celkových
příjmů o 7.930.310,11 Kč a ke zvýšení celkových
výdajů o 12.192.096,00 Kč, dále dochází ke změně financování ve výši 4.261.785,89 Kč,
■ schválilo rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury 2018 v předloženém znění,
s příjmy ve výši 5.020.100,00 Kč a výdaji ve výši
5.020.000,00 Kč;
■ vzalo na vědomí informaci určeného zastupitele o současném stavu návrhu Územního plánu Starý Plzenec po veřejném projednání, které
proběhlo dne 25.05.2017 v sále Lidového domu
ve Starém Plzenci;
■ vzalo na vědomí
a) Předběžný rozpočet předložený Ing. arch. Petrem Sovou na přístavbu základní školy a novostavbu sportovní haly ve Starém Plzenci
b) Cenovou nabídku Ing. arch. Petra Sovy
na zpracování příslušných stupňů projektové
dokumentace na „přístavbu základní školy
a novostavby sportovní haly ve Starém Plzenci“

c) Stanovisko Komise strategického rozvoje
a prezentace památek k realizaci záměru
d) Stanovisko Stavební komise k realizaci záměru
e) Stanovisko Stavební komise k předběžnému
rozpočtu na přístavbu základní školy a novostavbu sportovní haly ve Starém Plzenci
f) Stanovisko finančního výboru města k realizaci záměru
g) Návrh financování přístavby základní školy
a novostavby sportovní haly ve Starém Plzenci,
■ souhlasilo v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění, v souladu s ustanovením zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení
§ 1772 až 1779 zákona č.89/2012, občanský zákoník v návaznosti na výsledek architektonické
soutěže o návrh se zadáním veřejné zakázky
na vypracování úplné projektové dokumentace
k realizaci stavby s názvem „Přístavba školy
a novostavba sportovní haly“ v jednacím řízení bez uveřejnění za cenu 4.997.000,00 Kč bez
DPH Ing. arch. Petru Sovovi, Ve Střešovičkách
15, Praha 6, IČ 03648362, ČKA 04055;
■ souhlasilo s podáním žádosti Ministerstvu
kultury ČR o dotaci na „Projekt záchrany kulturní památky hrad Radyně ve Starém Plzenci“
z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2019 a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu města v minimální výši
30 % povinné spoluúčasti z celkových nákladů
projektu;
■ schválilo uzavření Dodatku č. 5 Smlou-
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KOMUNÁLNÍ VOLBY
VE STARÉM PLZENCI
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily
volby do Zastupitelstva města Starý Plzenec.
O přízeň našich voličů se ucházelo celkem
8 politických stran. Do volebních místností
se dostavila polovina voličů (50,40 %), která vhodila do volebních uren celkem 2 067
obálek s celkem 31 390 platnými hlasy. Největší počet hlasů získalo Sdružení starostové
a nezávislí (10 981 hlasů), druhé místo - PRO
Plzenec (4 807 hlasů), třetí místo - Žijeme Plzencem (4 461 hlasů).
Jak se volilo v jednotlivých okrscích, celkové výsledky a jména nově zvolených zastupitelů najdete níže.
Mgr. Milena Benediktová

vy o úvěru č. 2798/05/LCD ze dne 27.09.2005
s Českou spořitelnou, a. s.;
■ schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 6/2018-010/18/0381/1 ze dne 09.04.2018
na stavbu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ s firmou EUROVIA CS, a.s., Národní
138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 v předloženém znění, jehož předmětem jsou méněpráce
na stavbě;
■ nesouhlasilo s prodejem pozemků parc. č.
1045/11 a parc. č. 1793 v k. ú. Starý Plzenec
z důvodu záměru zachování veřejné prostupnosti na pozemcích ve vlastnictví města podle
návrhu nového územního plánu;
■ schválilo, v návaznosti na přijatá usnesení ZM č. 12.09/2012, 13.07/2012 a Smlouvu
č. KSK/606/2012 o uzavření budoucí kupní
smlouvy na nemovitost ze dne 28.06.2012, prodej části pozemku parc. č. 343/187 v k. ú. Starý Plzenec oddělenou geometrickým plánem
č. 2832-2096/2017 s novým parc. č. st. 2265
o výměře 5 m2 v k. ú. Starý Plzenec zastavěný
stavbou trafostanice, za schválenou kupní cenu
500 Kč za m2 společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
IČO: 24729035;
■ schválilo poskytnutí finančních odměn členům finančního výboru, kontrolního výboru,
školské a kulturní komise, komise pro občanské
a sociální záležitosti, stavební komise, komise strategického rozvoje a prezentace památek
a lesní komise, kteří nejsou členy zastupitelstva
města, za výkon funkce členů výborů a komisí
v roce 2018 ve výších podle návrhů předsedů
výborů a komisí, v předloženém znění;
■ pověřilo radu města schválením smlouvy
o dílo na služby mezi městem Starý Plzenec
a Ing. arch. Petrem Sovou, Ve Střešovičkách
15, 169 00 Praha 6, IČ: 03648362, jejímž předmětem je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „Přístavba školy a novostavba sportovní haly“ za cenu
4.997.000,00 Kč bez DPH;
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OHLÉDNUTÍ
ZA VOLBAMI
Po velmi klidné volební kampani přinesly
v našem městě volby své výsledky. Vítězi gratuluji a velmi děkuji všem voličům. Co nám
říká podrobnější pohled na výsledky? Jednoznačný vítěz a zároveň velmi silná opozice.
To znamená, že existuje velmi silná skupina
občanů, kteří vidí možnosti a budoucnost
našeho města jinak. Je to zatím menšinový
názor, ale rozhodně ne zanedbatelný.
Aktuálně samozřejmě vyvstává otázka,
jak se rozdané karty projeví v realitě fungování vedení našeho města. Jako první krok
jsme nabídli budoucímu vedení města, reprezentovaného současnou starostkou, konkrétní seznam jmen do jednotlivých výborů
a komisí. Chceme se konstruktivně podílet
na rozvoji našeho města.
Platí zde tvrdá matematika – většina prohlašuje cokoliv bude chtít. Komunální politika v zásadě nezná obstrukce a zdržování jako
v parlamentu a je to dobře. Jediné, čím bude
opozice moci „obtěžovat“ koalici, jsou vlastní názory, návrhy materiálů a alternativních
Pokračování na str. 4

Strana 4

Radyňské listy - listopad 2018

Pokračování ze str. 3
řešení, kontrolní mechanismy (například
kontrolní výbor musí řídit nejsilnější část
z principu věci). Koalice k takové činnosti
může přistoupit věcně, partnersky a v souladu s občanskou kulturou, odpovědností
a morálkou. Anebo může vytvořit podivnou
„opozici k opozici“, kritizovat a hanět její
činnost a dávat najevo nesouhlas s činnos-

tí opozice. A tím dát najevo nepochopení
role opozice nebo neochotu vnímat principy demokracie a odpovědného a otevřeného
přístupu k vedení města. Obě varianty jsou
možné a sám jsem zvědav na následující 4
roky.
Jsou důvody, proč jsem optimista, zejména některá nová jména v zastupitelstvu.
A jsou i důvody, proč bohužel větší změny

v komunikaci a chování neočekávám. Za sebe
nabízím otevřenost k jednání a snahu, aby
i příspěvky v Radyňských listech dále přinášely různé pohledy a názory, ale zároveň se
zvyšovala jejich kultura a slušnost. Ještě jednou všem, co v našem městě přišli k volbám,
děkuji.
Jan Eret, zastupitel

POMNÍK LEGIONÁŘŮ
SE DOČKAL OBNOVY

SOCHA
SV. JANA NEPOMUCKÉHO
BYLA RESTAUROVÁNA

ský úřad Plzeňského kraje z dotačního titulu
Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2018.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

V letošním roce se nám podařilo úspěšně dokončit opravu hřbitovní zdi a přišla
řada i na pomník legionářů. Byla provedena
kompletní rekonstrukce pomníku spočívající v jeho přečištění, stabilizaci jednotlivých
dílů, obnově písma včetně nápisů na sklodeskách a výměně poškozených fotografií. Dále
byla provedena rekonstrukce středové lampy,
výměna obrubníků, které ohraničují pomník,
včetně doplnění chybějících litinových sloupků a řetězu. Na obnově pracoval pan Karel
Granát a pan Josef Sutnar. Náklady na opravu pomníku byly v částce 145.170 Kč, z toho
Plzeňský kraj přispěl částkou 70.000 Kč z dotačního titulu „Podpora péče o válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje
2018“.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

V měsíci září byla dokončena restaurátorská obnova sochy sv. Jana Nepomuckého,
která byla původně umístěna v Sedlci. Vzhledem k tomu, že byla nekompletní (bez hlavy)
a silně poškozená, spočívala bez povšimnutí
řadu let na zahradě kostela Narození Panny
Marie na Malé Straně ve Starém Plzenci. Restaurátor pan Karel Granát provedl na jaře
letošního roku transfer a celkové očištění.
Následně bylo provedeno zpevnění a doplnění poškozených partií z umělého kamene
vhodné frakce a barevnosti. Chybějící hlava byla dle dostupných pramenů vytvořena
z hlíny přímo na soše, poté zaformována
a provedena formou výdusku z umělého kamene. Nápisy v kartuších soklu byly barevně
zvýrazněny. Svatozář byla prezentována formou modelu, vyrobena z mědi a pozlacena
plátkovým zlatem. Osazení tohoto atributu
bude provedeno po transferu sochy na původní místo po provedení rekonstrukce návsi
v Sedlci. Náklady na rekonstrukci sochy činily 215.000 Kč a z toho 50.000 Kč poskytl Kraj-

Zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého
bude zdobit náves v Sedlci. Foto: Karel Granát

DOPRAVA
ZMĚNY V JÍZDNÍM ŘÁDU
AUTOBUSŮ ČSAD
PLATNÉ OD 02.09.2018
• Největší změna je v posunutí zastávky
autobusů ČSAD jedoucích do Plzně, kdy
zastávku „Nádraží“ projíždějí a staví až
na zastávce „u školy“ (nad trafikou naproti
základní škole).

OTEVŘENÝ DOPIS
VEDENÍ MHD V PLZNI
Vážené vedení PMDP,
píši Vám jako stálá uživatelka MHD.
Bydlím ve Starém Plzenci. Nemáme tu téměř žádnou obchodní síť, pro většinu nákupů musíme jezdit do Plzně. Spojení MHD je
linkou č. 51, přes Koterov na Slovany.
Obchodní centrum Olympia je od Staré-

• Většina spojů na lince 450170 je ukončena
na Slovanech, nově jedou spoje v 19:35 h ze
Slovan do Šťáhlav a v 20:01 h zpět.
• Spoje v 05:25 h ze Slovan a v 13:05 h
z CAN pokračují v pracovní dny ze Šťáhlav
do Šťáhlavic.
• Nové spoje jedou ze Šťáhlavic v 06:08 h
a 14:05 h v pracovní dny.
Aktuální jízdní řád je k dostání zdarma
v K-Centru a v městské knihovně Starý Pl-

zenec a také je k dispozici ke stažení na webu
města Starého Plzence www.staryplzenec.cz.

ho Plzence vzdáleno cca 5 minut jízdy. Když
chceme využít služby MHD, jedeme tedy přes
Koterov na Slovany a pak trolejbusem č. 13
zpět do Černic. Cesta takto trvá i s čekáním
na trolejbus téměř hodinu. Jinak můžeme jet
autobusy ČSAD, ale pak za cestu musíme doplácet.
Myslím, že by nám pomohlo jednoduché
ře šení. Trolejbus č. 13, který končí u Olympie, by mohl zajíždět do Starého Plzence
tak, jako trolejbus č. 12 zajíždí z Božkova

do Letkova. Tak by mohli trolejbusem jezdit
do Plzence lidé už z města a nemuseli by „stíhat“ hodinové /a v poledne a o prázdninách
i dvouhodinové/ intervaly linky č. 51 na Slovanech. A lince č. 51 by se ulevilo, nejezdila
by tak plná.
V Plzenci by trolejbus od Olympie jel Bezručovou ulicí. Tuto lokalitu s bohatou zástavbou MHD míjí. Trasa v Plzenci by mohla být
– Bezručova – náměstí - zdravotní středisko
Pokračování na str. 5

Uvedené informace o změnách jízdního
řádu autobusů ČSAD jsou zveřejněny
v Radyňských listech teprve nyní, protože město Starý Plzenec bylo informováno
o změnách dotčeným dopravcem opožděně.
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-žel. stanice a zpět do Bezručovy a k Olympii. Je to jen malé kolečko, lidé by se z Plzence
a do Plzence dostali a trasa trolejbusu by se
prodloužila jen asi o15 minut.
V dopravních prostředcích MHD v Plzni

Strana 5
jsou reklamy, abychom MHD více využívali.
Byli bychom rádi, kdyby i ve Starém Plzenci
jsme k tomu měli více možností.
Děkuji Vám za pochopení.
Mgr. Věra Hoťková

Vedení města již v minulosti tuto variantu konzultovalo s vedením PMDP
a tato jednání nadále pokračují. O výsledku Vás budeme informovat.“
redakční rada

SERIÁL
POHŘEBNICTVÍ
VE STARÉM PLZENCI
(dodatek)
Nejstarším pohřebním ústavem Starého
Plzence, provozovaným od doby RakouskaUherska až do r. 1950, byl pohřební ústav Justitia Aloise Brejchy.

Alois Brejcha starší původně pracoval
ve Škodových železárnách v Plzni. Utrpěl
zde však pracovní úraz (žhavý kov mu vystříkl do oka) a již nemohl nadále vykonávat

původní práci. Byl svým zaměstnavatelem
ing. Škodou finančně odškodněn. Za tyto peníze si pak zakoupil v Plzenci na náměstí domek (kde jeho potomci bydlí dodnes) a otevřel si v něm v r. 1904 koloniál. Od r.1913
se začal zabývat i pohřebnictvím. V tom mu

později pomáhal
jeho syn Alois Brejcha mladší (nar.
1915,
zaměstnaný však byl v Plzni jako prodavač
v obchodu s kamny), pomáhala celá
rodina.V přístavku na dvoře měli
dva pohřební vozy
(černý se dvěma
dřevěnými anděly na střeše a bílý) a kočár.
Bílý pohřební vůz sloužil při pohřbech těch,
kteří zemřeli svobodní (je zajímavé,
že bylo zvykem při
pohřbu svobodného mládence, aby
kráčely za vozem
dívky v bílém). Kočár byl používán při
pohřbech malých
dětí. Mezi kozlíkem
a lavicemi k sezení
bylo malé pódium
pro dětskou rakvičku. Brejcha zaměstnával
dva zřízence, kteří nosili na hlavách klobouky a la Napoleon.
Za první republiky si Brejchovi otevřeli
ve dvoře tiskárnu, kde kromě úmrtních oznámení tiskli i různé další komerční věci jako
pohlednice města, pivní tácky, kalendáře atd.
Nejvýznamnějším pohřbem, který však
uskutečnila jiná firma, byl pohřeb místního
strážníka Václava Kratochvíla, zastřeleného
německým
důstojníkem 5.
května
1945.
Velmi slavnostní
pohřeb za účasti občanů celého
města se konal
11. května, s proslovem
starosty před radnicí,
a vypravil ho
zdarma
druhý
pohřební ústav
Františka Koce (na snímku Fr. Koc vpravo).
V r.1950 byl rodině Brejchovým znárodněn obchod i pohřební ústav a zničena tiskárna. Od té doby již pohřebnictví neprovozovali.
Druhý pohřební ústav začal daleko později provozovat František Koc (1903 -1972)

– a sice od 30. let, nejdříve jako zaměstnanec
Josefa Kuby, majitele koncesovaného pohřebního ústavu v Nezvěsticích.Tehdy bylo pracoviště Fr. Koce v Plzenci čímsi jako pobočkou
Kubova pohřebnictví. Koncesi k provozová-

ní vlastního pohřebního úpstavu získal až
v r.1937. Koc byl původním povoláním kovář
a podkovář a provozoval tuto živnost spolu s pohřebnictvím. Po r. 1948 začal pomáhat Kocův bratr Jan, původním povoláním
sedlák – půjčoval
mu koňský povoz.
Původně měl Koc
uskladněny
své
vozy v přístavku vedle bývalého městského chudobince
(dnes domov důchodců), v r. 1933
však koupil selský
statek U Blochů
od židovského obchodníka - a tam
pak uskladnil veškeré své zařízení. Je zajímavé, že obstarával pohřby mnoha okolních
Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5
vesnicích a nejednalo se pouze o vesnice,
náležejíci k plzenecké farnosti. V r. 1950 byl

jeho pohřební ústav převzat místním národním výborem a začleněn do na tzv. komunálních služeb pod názvem Pohřební služba.
František Koc se stal vedoucím a pracoval zde
spolu se svým bývalým zaměstnancem Josefem Sloupem. Ten pak po Kocově odchodu
do důchodu zaujal jeho místo. I přes své poněkud pochmurné povolání byl Fr. Koc znám
jako veselý člověk, který se rád smál, nezkazil
žádnou legraci a naopak sám vymýšlel různé
taškařice… také byl prý dobrým smutečním
řečníkem.
Andělíčci z Kocova pohřebního ústavu
Čtyři kovové sošky andělíčků, které vlastnil původně Kocův pohřební ústav, byly používány k výzdobě katafalku i následně v Pohřební službě, kde se stal pan Koc vedoucím.
Po jeho odchodu do důchodu byly občas používány novým vedoucím až do 80. let 20. století, kdy se již mrtví nevystavovali. Následně
byly sošky uloženy v kostele Narození Panny
Marie na Malé Straně. Podrobněji o soškách
samotných i o jejich současném využití říká

RNDr.
Martin
Lang, ředitel strašického muzea,
toto:
„Ve stálé expozici Muzea Středních Brd ve Strašicích „U nás“
představující
brdský venkov, je
funerální část věnovaná posledním
věcem
člověka.
Obsahuje i dlouhodobou zápůjčku
z fary ve Starém
Plzenci. Jedná se
o soubor čtyř kovových sošek andělů – Světlonošů.
Sošky znázorňují
anděly v pokleku, držící v rukou
svícen v přednosu.
Andělé tvoří dva
páry, jeden hledící
vpravo, druhý vlevo, pohled všech
současně směřuje
vzhůru k nebi. Jejich použití spočívalo ve zdobném
osvětlení katafalků, přičemž sošky byly prostorově rozmístěny tak, aby jejich pohled směřoval vždy k vystavenému tělu (rakvi) zesnulého.
Umísťovali se na vysoké stolky, z nichž dva
v popředí byly nižší, zadní vyšší.
Jedná se o práci odhadem z období kolem
přelomu 19. a 20. století. Technicky je zajímavé provedení figur, neboť jsou to tenkostěnné
odlitky, v době vzniku ještě ne zrovna obvyklé.
Svícny jsou z chromované oceli, kalichy svícnů
mosazné. Výrobce není znám.“
Anna Velichová

Poznámka o obecním pohřební voze:
Obec vlastnila ještě před vznikem pohřebního ústavu p. Brejchy pohřební vůz a zapůjčovala jej na pohřby těch nejchudších, kteří
si nákladný obřad nemohli dovolit. V r. 1936
dala tento vůz, který byl za ta léta již značně
zchátralý, nákladně opravit a znovu zasklít,načež požádala okresní úřad o pohřební koncesi. Odmítnutí bylo odůvodněno takto: a)
obec je tzv. „morální osoba“ a nemůže tudíž
provozovat pohřebnictví a b) počet obyvatel
Plzence je tak nízký, že jeden ústav stačí. Aby
se obci náklady za opravu alespoň částečně
vrátily, začala pronajímat tento vůz Fr. Kocovi
za určitý poplatek. Nadále však jej propůjčovala tento vůz k pohřbům pro chudé. V r. 1937
obec kvůli tomu někdo udal a úřad jí vyměřil za nedovolené podnikání pokutu 500 Kč.
Obec se však odvolala a patrně uspěla, protože
v městské kronice se nic nepíše o tom, že by
pokutu musela zaplatit. Nakonec Starý Plzenec prodal pohřební vůz r. 1939 firmě Brejcha
za 8.500 kč s vymíněním, že jej tento pohřební
ústav bude i nadále bezplatně zapůjčovat pro
pohřby staroplzeneckých chudých.
Prameny:
- rozhovor s Petrem Brejchou, vnukem Aloise
Brejchy, Starý Plzenec 14.2.2017
- rozhovor s J. Loukotovou, sestrou Františka
Koce, Starý Plzenec 10.2.02017
- informace RNDr Martina Langa o zápůjčce
andělíčků do Muzea Středních Brd Strašice
mailem 27.3.2017
- zápisy v kronice Starého Plzence z let z let
1936 -1939
fotografie:
• sbírka Františka Ulče, Miroslava Čadka (foto
pohřbu strojvůdce a foto zřízenců), Vladimíra Sedláka (Kocův pohřební vůz) a Jaroslava
Hrubého ( pohřební průvod z r. 1947 před sídlem Kocovy firmy)
• foto andělíčků Martin Lang

KULTURA
Staroplzenecká „Rybovka“ 2018
Spolek „Staroplzenecké varhany“ si dovoluje opět po roce pozvat všechny
zájemce o společné zpívání a muzicírování k přípravě Rybovy České mše
vánoční. V letošním roce zazní „Rybovka“ z kůru kostela Narození P. Marie
na Malé Straně

v pátek 21. prosince 2018 v 18 hodin.
Společné nácviky budou probíhat v prostorách ZUŠ Starý Plzenec vždy
ve čtvrtek večer od 19 hodin. Přípravu začneme poslední čtvrtek v listopadu
- 30. 11. 2018.
Zveme všechny, kdo mají chuť zapojit svůj hlas, případně nástroj do krásné
české vánoční hudby, která dokáže spojit mnohé lidi dobré vůle k vytvoření
krásného společného díla.
Výtěžek dobrovolného vstupného z tohoto koncertu bude využit na dostavbu varhanního nástroje v kostele na Malé straně, která se už pomalu blíží
ke svému dokončení.
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LISTOPAD 2018
K-Centrum a Staroplzenecká galerie

Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, 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
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
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CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
- Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 16:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ - uzavřen
Komentované skupinové prohlídky (min. 10
osob) je možné objednat na tel.: 725 500 060,
e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
- uzavřena
www.rotunda-hurka.cz
Jako voda a oheň
výstava žákovských prací ZUŠ Starý Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 14. listopadu 2018.
3. listopadu 2018
Halloweenská párty

Místo: areál PS St. Plzenec
Čas: 16:00 h – 18:00 h
www.plzeneckazeleznice.cz
11. listopadu 2018
Svatý Martin na Radyni
Podzimní tvoření pod Radyní
Místo: předhradí hradu Radyně a Centrum
služeb pro turisty
Čas: 12:00 – 16:00 h
15. listopadu 2018
Poutnictví jako fenomén doby
přednáška Olgy Jankovcové
Místo: obřadní síň radnice ve St. Plzenci
Čas: od 17:00 h
20. listopadu 2018
Maxim Averkiev – klavírní recitál
I. koncert 34. sezóny Kruhu přátel hudby
ve Starém Plzenci
Místo: obřadní síň radnice St. Plzenec, Masarykovo nám. 121
Čas: 18:00 h
21. listopadu 2018 – vernisáž výstavy
Lucie Podroužková - obrazy
Místo: Staroplzenecká galerie
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 23. ledna 2019.
24. listopadu 2018
Adventní tvoření aneb přijďte si vyrobit adventní věnec
Místo: Centrum služeb pro turisty
Čas: 13:00 h – 16:00 h
24. listopadu 2018
Gallileo + Paradox
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: od 20:00 h
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
POZVÁNKA
NA NĚKTERÉ KULTURNÍ AKCE
KONANÉ NA ZAČÁTKU
PROSINCE 2018
1. prosince 2018
Vánoční jarmark v Sedlci
Místo: náves v Sedlci
Čas: od 14:00 h
Pořadatel: spolek Sedlec v akci!
2. prosince 2018
Rozsvícení vánočního stromu a adventní
trh
Místo: Masarykovo nám., St. Plzenec
Čas: 14:00 h – 18:00 h
5. prosince 2018
Čerti v parku
Místo: park v Sedlci
Čas: od 17:00 h
Pořadatel: spolek Sedlec v akci!
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13:00 h – 16:00 h

PROHLÍDKA
HRADU RADYNĚ
────
SETKÁNÍ
Ve 14:00 h a 15:30 h
S MIKULÁŠEM A
MIKULÁŠSKÁ
ANDĚLEM
────
NADÍLKA
PEKLO A ČERTÍ
-pekelná scénka
RADOVÁNKY
-rozdávání balíčků
────
Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč TVOŘENÍ PRO
DĚTI
──
TEPLÝ ČAJ
ZDARMA
hrad Radyně
Centrum služeb pro turisty

info@ic-radyne.cz,
tel.: +420 725 500 060
www.ic-radyne.cz
www.staryplzenec.cz
V průběhu akce budou pořizovány
fotografie, které budou využity
k propagačním účelům města
Starého Plzence.
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
pořádá

v neděli 2. prosince 2018
na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci

ADVENTNÍ TRH
od 14:00 do 18:00 hodin

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
od 17:00 hodin
V programu zazní vánoční písně a koledy
v podání dětského pěveckého sboru ZUŠ Starý Plzenec.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům
města Starého Plzence.
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Vánoční
koncert

s Bárou Basikovou

10/12/2018
od 18 hod.
XF%j¦Ɖ%`
RAISOVA 2
STARÝ PLZENEC
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Pravidla a podmínky výtvarné soutěže „RADYNĚ V POHÁDCE“
1. Pořadatel
Město Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec, IČO 00257257
2. Téma soutěže:
„RADYNĚ V POHÁDCE“
Zamyslete se, jak by vypadal královský hrad Radyně v pohádce (motiv Radyně, Radouše nebo Karla IV.)
3. Pro koho je soutěže určena
Soutěž je určena dětem do 15 let a bude rozdělena do 3 kategorií:
I. kategorie: předškoláci - 1. třída, II. kategorie 2. - 5. třída, III. kategorie:6. - 9. třída
4. Doba trvání soutěže
listopad 2018 – leden 2019
5. Podmínky účasti v soutěži
- Předání výtvarného díla ve stanoveném termínu, na zadní straně musí být uvedeny údaje:
jméno a příjmení autora, třída a e-mailová adresa (pro kontaktování v případě výhry).
- Velikost výtvarného díla – formát A4 nebo max. A3.
- Technika zpracování výtvarného díla je libovolná.
- Poslední den k odevzdání výtvarného díla je 30. listopadu 2018.
- Výtvarné dílo musí být doručeno osobně do Centra služeb pro turisty pod Radyní nebo poštou
na adresu: Město Starý Plzenec, K-Centrum, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec.
- Obálka musí být označena heslem „Výtvarná soutěž“.
6. Průběh soutěže
- Soutěž bude zahájena 1. 11. 2018.
- Hodnocení soutěžních výtvarných děl proběhne na základě hlasování veřejnosti vhozením
hlasovacího lístku do urny (pro každou kategorii 1 hlasovací lístek) v Centru služeb pro turisty pod
Radyní, kde budou díla vystavena od 1. 12. 2018 do 13. 1. 2019.
Zároveň proběhne hlasování v galerii na facebooku Město Starý Plzenec.
- Vyhlášení vítězných výtvarných děl proběhne dne 19. 1. 2018 v Centru služeb pro turisty pod Radyní
(vítěze budeme informovat e-mailem).
- Účastí souhlasíte se zveřejněním obrázku se jménem, příjmením a třídou, v Centru služeb
pro turisty pod Radyní a na webových a facebookových stránkách města Starý Plzenec.
7. Výhry v soutěži
V každé kategorii budou oceněna tří výtvarná díla, která získají nejvíce hlasů v Centru služeb pro turisty.
Dále bude oceněno dílo, které na FB Město Starý Plzenec získá nejvíce „LIKE“ bez ohledu na kategorii.
8. Zveřejnění výtvarných děl
Zákonný zástupce dítěte dává organizátorovi soutěže souhlas s užitím jeho výtvarných děl předaných
organizátorovi soutěže v souvislosti s výtvarnou soutěží, a to též i pro komerční účely ve všech
komunikačních mediích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich
následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla.
Zákonný zástupce dítěte uděluje organizátorovi soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového,
množstevního a územního omezení a může jej kdykoliv odvolat.
Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor soutěže výtvarné dílo v souladu s jeho
určením poskytne. Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, aby se organizátor soutěže po obdržení
výtvarných děl stal jejich vlastníkem a držitelem práv pro jejich šíření a reprodukci.
Organizátor soutěže má právo tato výtvarná díla volně používat dle potřeby, reprodukovat, upravovat,
zveřejňovat a šířit bez nároku na odměnu autora.
9. Odpovědnost organizátora soutěže za její průběh
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit či změnit její podmínky, dále si vyhrazuje
právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
Starý Plzenec 1.10.2018

XI. Kovářský den
se koná v Oselcích!

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

XI. Kovářský den se uskuteční
v sobotu 10. 11. 2018 od 9 do 15 hodin
v prostorách Střední školy v Oselcích
společně se Dnem otevřených dveří.
Stejně jako v předchozích letech přijedou
nejlepší mistři kovářského řemesla,
aby předvedli svoji zručnost a prezentovali
tradiční řemeslo.
Součástí této akce bude bohatý
doprovodný program s občerstvením.

Dne 15. listopadu 2018 tomu budou
2 roky, co nás opustila naše milovná
manželka, maminka a babička
paní Marie Ozogányová.
S láskou vzpomínají a za vzpomínku
děkují manžel s dětmi

www.stredniskolaoselce.cz.

NAŠE ŠKOLY
ZAMYKÁNÍ PŘÍRODY
V MŠ STARÝ PLZENEC
I když to tak nevypadá, příroda se nám
ukládá k zimnímu spánku. A u nás ve školce

s ní držíme krok. Čtvrtá a pátá třída se 2.10.
vydala na první kovbojskou výpravu. Nasadili jsme klobouky a vydali se napříč prérií.
Každý malý kovboj si vyrobil vlastní kravičku, kterou musel celou cestu hlídat a přivést
jí zdárně až do cíle cesty. Nebylo to ale jed-

noduché, cestou nás čekaly nelehké úkoly.
Neprobudit divokého medvěda, vyhnout se
vesnici proradných komančů, maskovat své
stopy a spoustu dalších. V cíli jsme kravičky
ocejchovali a zkusili si i dojení. Za odměnu
Pokračování na str. 13
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Pokračování ze str. 12
jsme ochutnali nejen bizoní salám, ale i hrnek čerstvého, vlastnoručně nadojeného
mléka. Celkem jsme urazili 3,5 km. Od 8.10.
se všechny třídy vydávaly do přírody sledovat její kouzelné proměny. Páťáci se prošli Kupeckou stezkou, čtvrťáci se vydali na
rybníky, třetí a druhá třída byla na naučné
stezce kolem rotundy a prvňáčkové došli až
na louku u Sedlce. 9. 10. páťácí upekli houby
z perníku a všichni jsme si pochutnali. 14.10.
nám do školky přišla pošta od podzimních
skřítků. Byla to pozvánka na zamykání přírody podzimním klíčem. Třeťáci vzali přípravu na cestu za skřítky opravdu zodpovědně. 15.10. namasírovali své svaly a vydali se
na rozcvičku do trávy ozdobené ranní rosou.
A že jim to šlo. Překonali nebezpečnou pře-

Foto: Mgr. Jana Toušová
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kážkovou dráhu, kličkovali mezi keříky a pokouleli všechny kuželky. 16.10. jsme pomohli
skřítkům se šitím teplé peřinky, s počítáním
a tříděním podzimních plodů, ochutnávkou

sušeného ovoce a s kaštanovanou. Nakonec
jsme otočili klíčkem a podzim se probudil.
Krásné a barevné dny vám všem.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

ZAČÁTEK PODZIMU
V ZŠ SEDLEC

Madagaskar, opice, ptáky, nosorožce, medvědy, cestou do statku jsme si pohráli v pravěké
vesnici, viděli jsme vlky a samozřejmě také
domácí zvířata na statku. Na půdě jsme se
ocitli v lanovém centru a odtud jsme si prošli
českou řeku Úhlavu, kde ti starší vyplňovali
zadaný pracovní list. Na závěr hezkého dne
jsme si dali občerstvení ve srubu a zakoupili
si nezbytné suvenýry.
Žáci 2. a 3. ročníku zahájili plavecký výcvik v plaveckém areálu v Rokycanech, který
potrvá až do prosince.
Helena Malá a Emanuela Vávrová,
učitelky ZŠ Sedlec

Naši mladší žáci se zúčastnili premiéry
pohádky Honza. Honza? Honza! v plzeňském divadle dětí Alfa. Tři pohádky, které
propojovala postava českého Honzy, se dětem velmi líbily.
Neméně úspěšná byla i výprava celé školy
do plzeňské ZOO. Za pěkného počasí jsme
mohli vidět prakticky všechna zvířata, největší úspěch měla asi tři lvíčata, která jsme pozorovali nejdéle. Prošli jsme si téměř všechny
pavilony - hady, želvy, tučňáky, noční život,

Žáci ZŠ Sedlec v ZOO Plzeň

Foto: Emanuela Vávrová

Z Š S TA RÝ P L Z E N E C

PROJEKT DOPRAVNÍ
VÝCHOVA VE 4. B
Vzhledem k tomu, že většina našich čtvrťáků oslaví v tomto školním roce své 10. narozeniny a bude moci poprvé vyjet na kole
jako samostatný účastník dopravního provozu, zařadili jsme do výuky také projekt věnovaný jejich bezpečnosti.
Nejprve jsme využili spolu se žáky 4.
A možnosti zúčastnit se výuky na dopravním
hřišti při ZŠ v Blovicích.
Tam si děti zopakovaly teorii vybavení
jízdního kola, dopravní značky a dopravní
předpisy a na cvičném dopravním hřišti se
z nich stali opravdoví účastníci silničního
provozu.
Ve škole jsme si při výtvarné výchově navrhli a namalovali svá dopravní hřiště a při
pracovních činnostech jsme na ně ještě vyrobili dopravní značky (viz foto).
A pak už jsme jezdili, jezdili…
Doufáme, že i v praxi nám to půjde tak
dobře a bez úrazů a nehod.
Mgr. Jana Toušová, učitelka 4.B

V neděli 21.10.2018 se sešlo více než
100 dětí v tělocvičně 7. ZŠ v Plzni, kde
se zúčastnily „Halloweenského cvičení
s Hankou“, které organizovala sportovní lektorka Hanka Hrochová. Cvičení se
rovněž zúčastnily děti ze ZŠ Sedlec a ZŠ

Starý Plzenec, které navštěvují sportovní
kroužek s Hankou konaný každý čtvrtek
v tělocvičně ZŠ Sedlec. Kromě cvičení si
děti vyslechly přednášku o výrobě čokolády a odnesly si sladké odměny.
Text a foto: Dominika Hrochová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

PODĚKOVÁNÍ
Za PRO Plzenec bychom rádi
poděkovali všem našim voličům.
A vůbec i všem voličům,
kteří se dostavili k volbám
a zajímá je dění
ve Starém Plzenci.
PRO Plzenec

Volby do zastupitelstva jsou za námi a já
bych chtěl za celou naši kandidátku „Žijeme
Plzencem“ poděkovat vám všem, kteří jste
k volbám přišli, ať už jste volili kohokoliv. Je
dobře, že lidé v Plzenci i Sedlci mají o volby
zájem, což dokazuje účast přes 50 %.
Naše společná kandidátka získala přes
14 % hlasů, skončili jsme tedy na třetím
místě a v zastupitelstvu jsou dva zastupitelé
z naší kandidátky – Dušan Kopřiva a Miroslav Hejzek. Voliči rozhodli jasně, že chtějí
pokračování současného vedení města, to je
třeba uznat a pogratulovat vítězi. Těm, kteří
si přáli změnu a volili nás, chci ještě jednou
moc poděkovat za podporu, díky které máme
možnost v zastupitelstvu ovlivňovat chod Plzence, byť to bude zřejmě z opozičních míst.
Velmi si vaší důvěry vážíme a uděláme vše
pro to, abychom ji nezklamali. V kampani
jsme byli první kandidátka, která se občanů
pomocí dotazníku ptala, co chtějí ve městě
měnit. Díky řadě odpovědí máme celkem
dlouhý seznam úkolů, které před námi jsou.
Takže si ty čtyři roky nebudeme jen tiše lámat
hlavu, co příště udělat lépe, ale budeme se
snažit ten seznam nedostatků našeho města
zmenšovat. To je náš hlavní úkol.

KďēĂĂŶƐŬĠƐĚƌƵǎĞŶş,ƽƌŬĂĂĂZĂĚǇŶĢ

A samozřejmě s vámi budeme i nadále komunikovat, ostatně moje číslo na mobil (737
209 766) i email (miroslav.hlavac@top09.cz)
jsou vám jako vždy k dispozici.
Miroslav Hlaváč
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ČTENÁŘI PÍŠÍ
VÝZNAMNÁ OSOBNOST
STARÉHO PLZENCE
Starším občanům bych chtěla připomenout a mladší informovat o panu Františku
HEJZKOVI, který se stal pro mne i pro mnoho jiných spoluobčanů hrdinou.
Byl to člověk, který byl za své pevné názory a tzv. protistátní činnost v padesátých

letech min. století dokonce vězněn. Byla to
těžká doba i pro jeho manželku, laskavou
kuchařku zdejší školní jídelny, která zůstala
sama se třemi malými kluky.
Zde zafungovalo heslo „Co tě nezabije,
to tě posílí.“ Paní s dětmi to statečně zvládla a pana Hejzka jsem jako dospívající holka
osobně poznala. Byl to charizmatický urostlý
chlap s jiskrou v oku. Žádný zlomený člověk
se sklopenýma ušima. Volný čas věnoval tre-

nérské činnosti a z výsledků jeho práce vzešli známí házenkářští reprezentanti: Havlík,
Škarvan, Vícha a další ligoví hráči.
Prostřednictvím sportu vlastně Starý Plzenec proslavil.
Dnes v jeho trenérské práci pokračuje
jeho prostřední syn, který volný čas dělí mezi
práci pro mládež a jako zastupitel pro město
Starý Plzenec.
Eva Marešová

STALO SE
KONCERT SCHOLA
GREGORIANA PRAGENSIS
V neděli 14. října 2018 se v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci uskutečnil koncert souboru Schola Gregoriana
Pragensis, jako další z cyklu koncertů pro
Staroplzenecké varhany. Vystoupení mužského pěveckého souboru Schola Gregoriana
Pragensis, který se pod uměleckým vedením
Davida Erbena věnuje interpretaci duchovní
hudby, bylo pro posluchače mimořádným
zážitkem. Program koncertu s názvem „Čeští
světci v nebeském Jeruzalémě“ byl připraven

k příležitosti oslav 100 let od vzniku samostatné Československé republiky a zaměřen
na oslavu českých národních světců. Soubor
Schola Gregoriana Pragensis se interpretaci
gregoriánského chorálu věnuje již od roku
1987 a koncertuje s úspěchem doma i v zahraničí. Věnuje se i nahrávání CD, která získala již řadu prestižních ocenění. Evropsky
proslulý vokální soubor má vysoko nasazenou laťku a naše očekávání svým vystoupením rozhodně naplnil. Obecenstvo soubor
odměnilo nadšeným závěrečným standing
ovation.
Helena Procházková

Vystoupení mužského pěveckého souboru
Schola Gregoriana Pragensis v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci odměnilo
obecenstvo dlouhotrvajícím potleskem.
Foto: Josef Švéda

SPORT
XVII. ROČNÍK HODU
OŠTĚPEM AMATÉRŮ
Již po sedmnácté si dali na hřišti kopané
ve Starém Plzenci své dostaveníčko amatéři
velmi náročné atletické disciplíny a to hodu
oštěpem. Pro tento závod je učen termín
v prvé polovině října a nutno říci, že v letošním roce bylo počasí přímo na objednávku.
Babí léto se předvedlo opravdu v celé své
plné kráse, a tak si sobotu 13. října opravdu
užil každý z přítomných. Na samotný úvod
našich závodů jsme měli pozvány výsadkáře
z plzeňského aeroklubu, kteří předvedli hromadný seskok z výšky jednoho kilometru
a 1200 metrů. Za přesné doskoky na střed
hřiště si vysloužili zasloužený potlesk všech
přihlížejících.
Poté, co parašutisti zabalili své náčiní,
se na start postavily děti do deseti let, které
poté vystřídala děcka v kategorii 10-15 let.
Celkem se závodu zúčastnilo 32 dětí. Velice
rád bych čtenáře RL informoval o tom, kdo

zvítězil, kdo doprovodil vítěze na bednu,
jejich výkony, ale ouha. Podle nové legislativy Evropské unie z května 2018 o ochraně
osobních dat známé jako GDPR se nesmí bez
souhlasu zveřejňovat osobní údaje. To samé
bohužel platí i pro kategorii dospělých. Ihned
po posledním pokusu bylo provedeno jako
každoročně ocenění dětí, které krom poháru,
medaile a diplomu získaly další věcné ceny
a každé děcko dárkovou tašku. Jejich skvělé
výkony byly odměněny zaslouženým potleskem přítomných diváků.
Ihned po slavnostním ceremoniálu dětí se
na start postavily ženy, které následovali muži
v kategorii nad 40 let a na závěr jako každoročně muži do 40ti let. V těchto kategoriích
snad mohu beztrestně napovědět, že v obou
mužských kategoriích obhájili svá prvenství
loňští vítězové. V kategoriích dospělých se
tento ročník představilo celkem 28 závodnic
a závodníků. Ceny vítězům předala starostka
města paní ing. Vlasta Doláková.
Závěrem mě dovolte poděkovat všem, kteří v letošním roce přiložili ruku k dílu a tak

se postarali o zdárný průběh akce. Ještě jednou díky. Zvláštní poděkování pak patří především našim sponzorům a to jak za pomoc
finanční nebo věnováním věcných cen pro
naše soutěžící. Jsem velice rád, že jim není
lhostejný tento snad tradiční závod a je možné jej pořádat v těchto rozměrech. O to víc
jsem rád, že mám jejich souhlas a mohu tak
jejich firmy a jména zveřejnit. Ještě jednou
obrovské díky Vám všem:
MĚSTO STARÝ PLZENEC, BOHEMIA
SEKT, s.r.o., MRAKNET – Jiří Mraček, LÁZNĚ FR. LÁZNĚ – ing. Josef Ciglanský, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Galivoda-Burianová a spol., METLIČKA Josef, HEJL Tomáš
a Petr, REJŠEK PAVEL, Ing. KODALÍK JIŘÍ,
STAVEBNÍ FIRMA ŠAŠEK MIROSLAV,
TIPSPORT BAR ST. PLZENEC, ŠESTÁK
PETR, INTER-OBAL K. S., KS EUROPE S.
R.O., RESTAURACE ČESKÝ DVŮR, AUTOSERVIS MM CAR, KVĚTINÁŘSTVÍ
MELICHAR
Zdeněk Ernest, organizátor hodu oštěpem
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SK SPORTTEAM DOLI

Soutěže a turnaje pro mládež

V závěru letní sezóny přálo
tenisu počasí

V rámci naší tenisové školy připravujeme
pro mládež různé doplňkové akce, v čemž
jsme pokračovali také na podzim. Nejdříve to
byl Zábavný tenisový den, což je celkem deset různých soutěží v družstvech nejen v tenisových disciplínách. Pětadvacet účastníků
bylo náhodně rozděleno do třech družstev
a soutěžilo se například v tenisové osmihře,
v tenisovém podání na přesnost do terče, ale
také třeba v přetahování lanem. Výsledky
byly jednoduché, zvítězili totiž všichni, kteří
se zúčastnili a ti si také odnesli spoustu praktických a chutných cen, včetně medailí.
Další podzimní akcí bylo pokračování tenisových přeborů mládeže Starého Plzence.
Nejdříve se v neděli 22. září soutěžilo ve čtyřhře na kurtech v Koterově. Celkem devět párů
bylo rozděleno do dvou věkových kategorií.
Všechny tyto akce jsou veřejné a mohou se
jich zúčastnit také nečlenové našeho klubu.
Také při čtyřhře viděli diváci spoustu zajímavých zápasů s hezkými výměnami a rodiče
mohli být spokojeni s tenisovým vývojem
svých potomků.
Výsledky turnajů ve čtyřhře:
Mladší kategorie
1. Kryštof Kerner – Vojtěch Pokorný
2. Martin Hostek – Jiří Posavád
3. Tomáš Košta – Jan Levora
Starší kategorie
1. Vít Dragoun – Roman Skala

Tenisti z SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec měli na konci letní tenisové sezóny celkem napilno. Dospělí hráči se jako vítězové
okresní soutěže družstev zúčastnili úspěšně
krajského finále DC. Pro mládež jsme nejdříve připravili Zábavný tenisový den a následně turnaje ve čtyřhře ve dvou kategoriích
a také odložený turnaj dorostenců. K tomu
všemu nám pomáhalo krásné slunečné podzimní počasí, takže jsme mohli podávat kvalitní sportovní výsledky a ještě se přitom dobře bavit.

Muži se v krajském finále
DC umístili na třetím místě
Krajské finále soutěže družstev západočeské oblasti se tento rok uskutečnilo poslední zářijový víkend v Plzni – Doudlevcích.
V této soutěži mají právo účasti vítězná družstva z okresů Plzeňského a Karlovarského
kraje. Náš tým se do finálové části probojoval
po čtyřleté odmlce, když se nám letos podařilo zvítězit v okresním DC. Na kurtech Sokola
Doudlevce jsme postupně sehráli tři zápasy.
Ve čtvrtfinále nám los přidělil družstvo Rokycan, s kterým jsme zvítězili 2 : 1. V semifinále jsme se střetli s nasazenými jedničkami,
hráči z Horšovského Týna. Po dvouhrách byl
stav vyrovnaný 1 : 1 a o postupu do finále
tak rozhodovala závěrečná čtyřhra. Náš pár
ji bohužel prohrál velmi těsně výsledkem 6 :
7, 4 : 6, což rozhodlo o tom, že jsme se museli spokojit pouze se zápasem o třetí místo.
V tom byli oba naši borci úspěšní již ve dvouhrách, takže jsme družstvo Stříbra porazili
poměrem 2 : 0. Krajské finále jsme odehráli
ve čtyřčlenném složení a všichni naši hráči
byli platnými členy týmu. K úspěchu přispěl
nejvíce téměř nechybující Martin Hrabák,
jenž zvítězil ve všech třech zápasech ve dvouhře. Ve čtvrtfinálovém zápase nám pomohl
velmi důležitý bod od dvojice Libor Červený – Marcel Havlíček a proti Stříbru porazil
svého soupeře také Vláďa Váchal. Vítězství
z krajského finále si odnesli hráči Letkova,
kteří v posledním zápase přehráli Horšovský
Týn 2 : 1.

2. Adéla Pokorná – Tereza Vaidišová
3. Pavel Šesták – Tomáš Košta
Hned následující víkend se uskutečnil odložený turnaj dorostenců, ve kterém zvítězil
Pavel Šesták, na druhém místě se umístil Vít
Dragon a třetí skončil Roman Skala.

Tenisová škola
Také naše tenisová škola pokračovala svou
podzimní částí. V září jsme mezi nás přijali
dalších osm tenisových nováčků, takže v průběhu roku trénovalo na našich kurtech téměř
šedesát hráčů žákovského a dorosteneckého
věku. V současné době je již letní tenisová
sezóna minulostí a přesunuli jsme se do hal.
Tenisová škola pokračuje od druhé poloviny
října v nafukovací hale TK Pohoda Letkov,
kde budeme hrát téměř do konce dubna příštího roku. Naopak dospělí hráči budou trénovat většinou v hale TK Slavia Plzeň, kde
se také uskuteční dlouhodobý zimní turnaj
ve čtyřhře.
Všechny tenisové akce pro mládež byly
podporovány městem Starý Plzenec a Českým svazem rekreačního sportu. Zahájení
dalšího ročníku tenisové školy připravujeme
na duben roku 2019, informace se dozvíte
v Radyňských listech a na našich webových
stránkách
http://www.skdolistaryplzenec.
banda.cz/
Milan Doležel

Dětský den – tenisová raketa slouží i při házení kroužků.

Foto: Milan Doležel

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám 2 ks zimních pneu Kleber na diskách 165x65x14. Cena 600 Kč za obě. Tel.:
774 134 453.
■ Prodám 4 ks pneu GOOD/YEAR, DU-

rAGr/P 175/65 R 14. Cena dohodou. Tel.:
731 546 679.
■ Prodám 4 ks zimní pneu s disky BARUM
POLARIS 3, 195/65 R 15 91 T, RADIAL – 1
rok staré, téměř nejeté. Tel.: 731 546 679.
■ Koupím jakoukoliv tahací harmoniku
i v nálezovém stavu. Tel.: 728 209 526.

■ Koupím moped JAWA i bez PP v nálezovém stavu, nepojízdný. Tel.: 723 126 011.
■ Prodáme 75 ks použitých travnic 60x40x10 cm, cena 35 Kč/ks. Tel.:
728 996 134.
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PŮJČENÍ
tepovače
Nabízím k půjčení tepovač
na čištění čalouněného nábytku,
koberců a interiérů automobilů.
Cena za půjčení je 225 Kč na den
+ 25 Kč za tabletku do nádržky.
Vratná záloha dle domluvy.
Vyzvednutí v Losiné či dohodou.
Kontakt – tel. 605 206 087
e-mail – lucing@seznam.cz

NABÍZÍM
listopadovou slevu 10 %
na depilaci
cukrovou pastou
Eva Křížová
Tel.: 776 015 155

Masáže

• sportovní
• rekondiční
• relaxační
možnost dojetí do místa bydliště klienta
provozovna: Plzeň – Černice
(200 m od OC Olympia)
objednávky - tel.: 737 805 295

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

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
- praxe v oboru,
- znalost výkresů

PRACOVNÍKA
DO EXPEDIČNÍHO SKLADU
PRO PŘÍPRAVU A BALENÍ
VÝROBKŮ PŘED EXPEDICÍ
NABÍZÍME:
- nadprůměrné finanční ohodnocení
- příspěvek na stravování 50 %
- příspěvek na životní pojištění
- mimořádné odměny
- čisté pracovní prostředí
- příspěvek na vánoce
- motivační odměny
- jednosměnný provoz
Informace na tel: 777 759 763, 777 88 11 22
Email: martina.sykorova@centrum.cz

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

PŘIJMEME
BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů na pracovišti
Starý Plzenec, Bezručova 389
Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené
Možná i práce na hlavní pracovní poměr
Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění
V případě zájmu nás kontaktujte:
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939,
e-mail: suchyzd@seznam.cz
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Závěsný kalendář
na rok 2019
Starý Plzenec
– památky
v prodeji v K-Centru
Smetanova 932, St. Plzenec
za cenu 120 Kč/ks.
Vhodné jako vánoční dárek.

13716_StaryPlzenec_kalendar2019.indd 1
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Kontaktujte spolek PlzenecNET
QDĤÊVOH775 785 005, nebo na
e-mailu info@plzenec.net

25.09.2018 13:03:32

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA

www.plzenec.net

S HYDRAULICKOU RUKOU
• doprava materiálů
• likvidace odpadů, apod.
Tomáš Mestek, Sedlec, K Jezu 36
Tel.: 733 586 738 – NONSTOP
E-mail: 4youstory@seznam.cz

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

Internet omezený pouze cenou

OV

L AV Y N
OMOCE | OS

AROZ

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

www.staroplzenecka-restaurace.com

•N
O
ÁN
ENIN |

Ř ÁC
EKU

INGO
C AT E R

KÉ PROSTŘEDÍ

V É S LU Ž B Y |

P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

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

Í
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Jsme stabilní ﬁrma, která působí v ČR více než 20 let.
Jsme přední výrobce dřevěných montovaných
rodinných domů značky OKAL.
Hledáme následující profese s okamžitým nástupem

PRACOVNÍKY
DO VÝROBY

Vyučení v oboru truhlář, tesař,
zedník výhodou, není podmínkou

NABÍZÍME:
• dlouhodobá perspektiva zaměstnání
• příspěvek na dopravu • 5 týdnů dovolené

hrubá mzda od 30 000 Kč
DFH Haus CZ s.r.o. | Žákava 162 | 332 04 Žákava
tel.: 377 882 424 | www.dfh-haus.cz
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