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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
naší společností opět hýbou každodenní zprávy o nárůstu počtu nakažených koronavirem.
Byla přijata řada opatření
a doporučení k zamezení nekontrolovatelného
šíření infekce v populaci.
Onemocnění Covid 19
se nevyhýbá ani našemu
městu, situaci nelze podceňovat, proto, prosím,
dodržujte přijatá mimořádná opatření a berte
ohledy na své okolí. Opatrnost je na místě, ale nejdůležitější je zachovat
si zdravý rozum. Aktuální informace týkající se
koronaviru Vám přinášíme na webových stránkách města: https://www.staryplzenec.cz/aktualne/krizove-informace/
Za mimořádných hygienických podmínek se
budou konat dne 2. a 3. října i volby do zastupitelstva Plzeňského kraje. Do kompetence krajského zastupitelstva patří např. schvalování
Zásad územního rozvoje, záležitosti zdravotnictví, veřejné dopravy, investice do krajských
komunikací apod. Tedy záležitosti, které mají
dopad i na naše město. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 h, v sobotu
pak od 8 do 14 h. Každá politická strana, hnutí
nebo koalice má svůj samostatný volební lístek.
Hlasovací lístky byste měli obdržet do schránky,
pokud se tak nestane nebo nějaké lístky chybí,
můžete o ně požádat přímo ve volební místnosti. V krajských volbách můžete dát svůj hlas celé
politické straně, a to prostým vložením hlasovacího lístku do obálky, kterou obdržíte ve volební
místnosti. Nemůžete dát do obálky více hlasovacích lístků než jeden! Pokud chcete některým
kandidátům udělit preferenční hlasy, můžete tak
učinit pouze na jednom hlasovacím lístku a můžete zakroužkovat na témže hlasovacím lístku
max. 4 osoby. Není tedy možné kroužkovat
jednotlivé kandidáty napříč různými hlasovacími lístky. Do obálky vložte vždy jen jeden
lístek, jinak je Váš hlas neplatný. Přijďte volit!
O změnách v Integrované dopravě Plzeňska
jsem Vás informovala v srpnových Radyňských
listech (RL). V této záležitosti jednání s PMDP
(Plzeňské městské dopravní podniky) stále probíhají a je reálný předpoklad, že od 01.01.2021
bude opět ve vnější zóně MHD vráceno jízdné
zdarma pro občany nad 70 let, ZTP a ZTP/P.
Pokračování na str. 2

ZDARMA

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
STARÉHO PLZENCE
Poslední prázdninovou sobotu se na louce u řeky ve Starém Plzenci konaly městské
slavnosti, které pro své občany a širokou veřejnost pořádalo město Starý Plzenec.
V programu, který trval od čtrnácti hodin
odpoledne až do deseti hodin večer, se na jevišti vystřídalo několik hudebních žánrů.
Jako první vystoupil Úslaváček ze Základní
umělecké školy Starý Plzenec. Následovalo
vystoupení dětské kapely Dragons pod vedením pana učitele Romany Škaly. Jejich písničky z muzikálu Rebelové roztančili již první
návštěvníky. Slavnosti tradičně zahájila starostka města paní Vlasta Doláková krátkým
proslovem, ve kterém všechny návštěvníky
přivítala.
K tanci i poslechu pak zahrál Orchestr Miroslava Novotného. Milovníci rockové hudby si přišli na své při hudebním vystoupení
kapely Revival Olympic Domažlice a mnozí
si s nimi známé hity zazpívali, Ve stejném
duchu pokračovala kapela Wagabud. Legendární západočeská skupina Kečup byla vyvrcholením celého odpoledne a letošní Městské
slavnosti zakončila.
Pro dětské návštěvníky byla zdarma
k dispozici skákací hrad. Po celé odpoledne
si návštěvníci slavností mohli prohlédnout
vystavenou hasičskou techniku a výstroj. Nechyběla pestrá nabídka občerstvení a drobného stánkového zboží.
Městských slavností ve Starém Plzenci se
i přes nepřízeň počasí zúčastnilo na 500 návštěvníků.
Město Starý Plzenec děkuje všem sponzorům, dobrovolníkům a organizacím, kteří
přispěli ke zdárné realizaci této akce.
Milena Benediktová
K-Centrum, městská knihovna Starý Plzenec
Foto: Milena Benediktová a Žofie Vlachová

Slavnosti zahájila starostka města.

Jako první vystoupil Úslaváček.

Vystoupení kapely Dragons

K tanci a poslechu hrál Orchestr Miroslava
Novotného.

Závěrečné vystoupení kapely Kečup
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O výsledcích jednání Vás budu informovat
v dalších číslech RL.
Město se aktuálně nachází v období, kdy se
nezávisle na něm připravují důležité projekty,
které mohou v budoucnosti významným způsobem ovlivnit kvalitu života našich občanů. Jedná
se o projekt „Zdvoukolejnění železniční trati č.
190“ Plzeň – České Budějovice, který připravuje Správa železnic, s. o. Dále je v přípravě projekt Ředitelství silnic a dálnic „I/20 – Losiná,
obchvat“, kde je zčásti trasa obchvatu vedena
i po katastru Starého Plzence. Současně Plzeňský kraj připravil „Koncepci regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje“. Máme

nyní jedinečnou šanci připravované projekty
ovlivnit, a proto se aktivně vyjadřujeme k těmto
záměrům vč. vyjádření k Zásadám územního
rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK je zjednodušeně řečeno územní plán kraje). Ohledně
zdvoukolejnění železniční trati jsem požádala
zástupce Správy železnic a zástupce projektanta
Metroprojekt o další prezentaci postupu záměru zdvoukolejnění. S tímto záměrem jste měli
možnost se seznámit na zářijovém zastupitelstvu města. Před dokončením dokumentace pro
územní rozhodnutí probíhá nyní zjišťovací řízení k posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. Vyjádření k vlivu záměru
zdvoukolejnění na životní prostředí jsme zaslali
Ministerstvu životního prostředí. Chtěla bych
tímto poděkovat za aktivní spolupráci komisím
rady města na přípravě tohoto vyjádření, zejména Komisi životního prostředí, dále Komisi
stavební, Komisi strategického rozvoje a prezentace památek, současně děkuji i panu Josefu Sutnarovi st. za jeho poznatky. Zaslali jsme
rovněž Správě železnic vyjádření k dokumentaci
pro územní rozhodnutí. Dostupné informace
ke zdvoukolejnění vč. ostatních akcí průběžně
zveřejňujeme na webových stránkách města:
https://www.staryplzenec.cz/verejna-sprava/
investicni-akce/pripravovane-investicni-akce-ostatnich-investoru/.
Do návrhu Koncepce regionální silniční
a železniční sítě Plzeňského kraje včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví můžete nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod
kódem koncepce PLK011K.

Situace okolo koronaviru nemůže zcela zastavit život ve městě, nemůžeme zůstat zavřeni
doma, práce na realizaci plánovaných investičních akcí a oprav pokračují, stejně tak probíhají
i další jednání o přípravě nových akcí. Byla zahájena výstavba chodníku v Sedlci ve Školní
ulici, v ZŠ a MŠ Sedlec byly zahájeny práce
na izolaci obvodového zdiva včetně vybudování retenční nádrže na zachytávání dešťových
vod a rovněž práce na realizaci zahrady v přírodním stylu. Zde prosím o zvýšenou opatrnost
rodičů a žáků Základní a mateřské školy a děkuji
tímto za pochopení a trpělivost při realizaci uvedených projektů. Realizují se i tůně k zadržování vody v lokalitě u Blažeje. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele projektu „Přístavba
základní školy a výstavba sportovní haly“.
Stavbu chceme realizovat v období let 20216/2023. Dne 8.9.2020 byla vyhlášena soutěž
na dostavbu centra města. O spolupráci jsem
požádala Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
a společně s Komisí stavební a Komisí strategického rozvoje a prezentace památek jsme připravili soutěžní podmínky, které schválila Česká
komora architektů a poté 7.9.2020 zastupitelstvo města. Uchazeči mají lhůtu do 18.11.2020
na podání návrhů a v prosinci by měla odborná
porota vybrat vítězný návrh. O architektonicko
urbanistické soutěži na centrum města Vás průběžně informuji a nyní uvnitř tohoto čísla si můžete přečíst i další informace Ing. arch. Martina
Starka.
Milí spoluobčané, přeji Vám do nadcházejících podzimních dnů s doznívajícím babím
létem klid, pohodu, optimismus a pevné zdraví.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
16. zasedání – 7. září 2020

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci

tajemníka
MěÚ o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí informaci o oznámení
záměru „Modernizace tratě Horažďovice
předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)“
a zahájení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
č.j. MZP/2020/520/827 ze dne 07.08.2020,
vzalo na vědomí informace zástupců Správy železnic, s.o. a společnosti Metroprojekt,
a.s. o stavu přípravy projektu „Modernizace
tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň
Koterov (mimo)“ a uložilo starostce města
zaslat vyjádření k záměru „Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)“ , č.j. MZP/2020/520/827 ze dne

07.08.2020, Ministerstvu životního prostředí,
Odboru výkonu státní správy III – Plzeň, 17.
listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň, nejpozději
do 18.09.2020;
■ vzalo na vědomí petici občanů z ulice Máchova ve věci „Úprava komunikace v Máchově ulici a vyznačení parkovacích míst v této
ulici“ ze dne 21.07.2020, vzalo na vědomí informaci o přípravě koncepce dopravy v jihozápadní části města vymezené ul. Bezručova,
Kaštanová, Radyňská, Modřínová, kde součástí dokumentu bude i návrh řešení dopravy
v ulici Máchova a uložilo radě města navrhnout dopravní řešení v souladu s požadavky
petice;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 13/2018 - 2022 konaného dne
04.09.2020;
■ vzalo na vědomí doručené žádosti o prominutí nájmu v souvislosti s „COVID 19“
a rozhodlo o prominutí nájemného v celkové výši 77.040 Kč v souvislosti s „COVID 19“
za dobu březen až květen 2020 nájemcům
prostor sloužících k podnikání v objektech
města Starý Plzenec dle přiloženého seznamu
„B“ na základě předložených žádostí;
■ schválilo aktualizovaný plán investic

ve znění předloženého návrhu finančním výborem na rok 2020 s doplněním položky „Již
smluvně zajištěné projektové dokumentace“,
to znamená seznam jednotlivých investičních akcí a celkové výdaje všech těchto akcí
dohromady, jejichž maximální výše je stanovena rozpočtem města na rok 2020. Výše
výdajů jednotlivých akcí a jejich termíny jsou
orientační a mohou se operativně měnit dle
potřeby;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-7/2020;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2020 ke změně celkových příjmů o +7.338.062,20 Kč a ke změně celkových výdajů o +4.851.000,00 Kč,
dále dochází ke změně financování ve výši
-2.487.062,20 Kč;
■ 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 2021 a zavazuje
se ke spolufinancování projektu z rozpočtu
města ve výši povinné spoluúčasti z celkových nákladů projektu; Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2
■ vzalo na vědomí dle přijatého usnesení
ZM č. 13.09/2012 ze dne 28.05.2012 pověření
rady města schvalovat a uzavírat jednotlivé
kupní smlouvy, informaci o nutnosti zajistit dokončení majetkoprávního vypořádání
v souladu s novou legislativou předkupního
práva a novými vlastnickými poměry evidovanými v katastru nemovitostí a po splnění
všech legislativních podmínek dle nových
skutečností a souhlasu dotčených stran, tj.
dokončení prodeje spoluvlastnického podílu města ve výši ½ k celku pozemku parc.
č. 375/75 a celého pozemku parc. č. 375/74
vlastnici bytové jednotky č. 1263/1 a garáže č.
1263/3 stojící na pozemku parc. č. st. 2031/1,
vše v k. ú. Starý Plzenec a schválilo, prodej
zde uvedených nemovitostí a souhlasí se stanovenou kupní cenou ve výši 800 Kč/m2 (odchylka od ceny v místě a čase obvyklé). Jedná
se o dokončení spravedlivého vypořádání
stávajících majetkových vztahů a ochrany

práv nových vlastníků vycházejících z dohod
majetkových převodů mezi městem a Bytovým družstvem „Andrejšky-družstvo“ při
změně legislativy, které nemohla ani jedna
ze zúčastněných stran předvídat nebo ovlivnit;
■ rozhodlo v souladu se Soutěžním řádem
České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění (dále Soutěžní
řád), v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 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, v souladu s § 6 zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až
1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o vyhlášení architektonicko urbanistické
soutěže „Dostavba historického centra města

Starý Plzenec“, schválilo soutěžní podmínky
architektonicko urbanistické soutěže „Dostavba historického centra města Starý Plzenec“, v upraveném znění a uložilo radě města
zajistit vyhlášení architektonicko urbanistické soutěže „Dostavba historického centra
města Starý Plzenec“ dle soutěžních podmínek;
■ vzalo na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2019 včetně Výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
a Oznámení o schválení Závěrečného účtu
za rok 2019 včetně příloh a Účetní závěrky
za rok 2019 valnou hromadou, konanou dne
23.06.2020;
■ vzalo na vědomí informaci starostky o postupu akce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci“;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 2/2020 konaného dne
01.09.2020;

ČEKÁ NÁS NEJVĚTŠÍ
DOPRAVNÍ STAVBA

šen. Důležité pro naše občany je to, že zde
bude vybudován podchod vycházející vpravo
od výpravní budovy při pohledu od prodejny
potravin. Podchod prochází pod všemi kolejemi a vyúsťuje šikmými rampami do ulice
Nepomucké. U staniční budovy budou zbourány přístavky a nově zde bude přistavena
provozní budova a WC.
Celý projekt je zatím v přípravné fázi a je
možné jej připomínkovat.
Z mého pohledu je problematické zrušení
přejezdu ve Šťáhlavech u hřbitova, kde jsem
předpokládal, výstavbu podjezdu, který bude
připraven pro silnici spojující obchvat Losiné se Šťáhlavy. Zde sídlí firma KS-Europe
s.r.o, která je obsluhována značným počtem
kamiónů. Výstavba silnice byla přislíbena při
jednání o obchvatu Losiné, tak aby kamiony
za Šťáhlav nejezdily přes Starý Plzenec.
Dalším problémem je zrušení přejezdu
z ulice Kolárovy do ulice Podskalí, kde hlavně
pro pěší z oblasti obce pod lesem zbude jediná cesta do Sedlce po chodníku vedoucím
novým podjezdem. I nadále je třeba jednat
o zřízení podchodu v místě od stávajícího
přejezdu k vjezdu do TSS.

Nový plánovaný podjezd určitě bude přínosem pro dopravu hlavně pro svoji bezpečnost při křížení s tratí. Cesta vedoucí
podjezdem je vedena od benzínové čerpací
stanice, prochází pod tratí, vystupuje v bývalé cihelně a pokračuje ulicí Mikoláše Alše,
Boženy Němcové až k Radyňské ulici. Její
vybudování výrazně změní dopravní proudy.
Část tranzitujících aut se přesune z úrovňového železničního přejezdu v Radyňské ulici na cestu vedoucí podjezdem. Bude nutné
upravit i napojující komunikace.
Ve stanici bude zbudováno ostrovní nástupiště mezi první a druhou kolejí od výpravní budovy a úrovňové nástupiště u koleje
třetí. Na nástupiště bude přístup podchodem.
Důležité pro naše občany je to, že zde bude
vybudován podchod pod všemi kolejemi
vycházející vpravo od výpravní budovy při
pohledu od prodejny potravin, který po té
co projde pod kolejemi, vyústí šikmými
rampami do ulice Nepomucké. Na ostrovní
nástupiště je plánován vedle schodů i výtah.
Výtah není plánován při ukončení podchodu do Nepomucké ulice. Zde se jedná
Pokračování na str. 4

Nejvýznamnější dopravní stavbou, která
nás čeká v nejbližších letech, je zdvoukolejnění trati Horažďovice předměstí – Plzeň Koterov.
Trať byla budována v 60. letech 19. století
a procházela po jižním okraji Starého Plzence. V té době stál nad tratí pouze Panský dvůr
Valdštejnů. Dnes prochází trať středem města
a z tohoto pohledu také významně ovlivňuje
celou dopravní síť ve městě. Nad tratí žije nyní
více než polovina obyvatel Starého Plzence.
Vybudování druhé traťové koleje není
pouze přidání další koleje k té stávající, ale je
to ve své podstatě kompletní stavba drážního dvojkolejného tělesa a v úseku stanice její
celá přestavba. S tím také souvisí pro občany
možnost jejího překonávání a to jak pro pěší
tak pro automobily.
S přípravou projektu byli občané seznámeni na únorovém a zářijovém zastupitelstvu
města v letošním roce.
Nejvíce zajímavé informace z těchto představení jsou zrušení přejezdu z ulice Kolárovy
do ulice Podskalí za sběrným dvorem. Nově
bude vybudován podjezd vedoucí od benzínové čerpací stanice do ulice Mikoláše
Alše. Zůstává úrovňový přejezd na Radyňské i s přechodem pro chodce. Podchod pro
chodce pod Panským dvorem bude rekonstruován, podjezd silnice 180 z Bezručovy
ulice do ulice Žižkovy bude rekonstruován.
Dále budou zachovány propustky u Etny,
před Blažejem a za Blažejem, kde prochází
naučná stezka.
Kompletně bude provedena kolejová rekonstrukce stanice. Zde dochází k redukci
dopravních kolejí ze čtyř na tři. Zrušena je stávající kusá kolej u přejezdu Radyňská a nově
je zbudována kusá kolej u skladu Mawi, která kromě odstavování nebezpečných zásilek
bude určena k vykládce a nakládce. Stávající
prostor pro vykládku a nakládku bude zru-

Nádraží ve Starém Plzenci

Foto: Josef Sutnar
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Pokračování ze str. 3
o překonání výškového rozdílu téměř osmi
metrů. Pro méně pohyblivé občany a i pro
rodiče s dětmi je výstup i sestup do podchodu dosti namáhavý. Je třeba, aby město uplatňovalo potřebu výtahu a to i v tom případě,
kdyby se mělo na něm nějakým způsobem
podílet. Je třeba si uvědomit, že by vznikl
bezpečnější přístup pro občany levé strany
Vilové čtvrti na nástupiště i do města.
Úrovňový přejezd na Radyňské ulici
není z hlediska technického možné řešit
podjezdem. Přejezd zabezpečený závorami
bude i nadále velice nebezpečným místem
možného střetu aut se železničními vozidly.
U přejezdu je zároveň veden i chodník, který
by, dle mého názoru, bylo možno zahloubit
a trať překonat podchodem. My dříve narození si pamatujeme na propustek, který byl
pod dnešním přechodem. Přechod přes koleje je v bezprostřední blízkosti školy a chodí
zde značné množství dětí. I dnes je nezřídka
vidět, že zavřené závory nejsou respektovány.
Po zdvojkolejnění bude nerespektování závor

znamenat překonání dvou kolejí, kde může
jet vlak z obou směrů rychlostí až 130 km/h.
Vybudováním podchodu by zajistilo bezpečné překonání železniční trati. Lidské životy
za to stojí.
Podjezd silnice 180 z Bezručovy ulice
do ulice Žižkovy bude rekonstruován, rozšířen
a prohlouben. U silnice je veden i chodník.
Vzhledem ke značnému klesání silnice k podjezdu bude nutno nově řešit připojení Jungmannovy ulice. Snížení intenzity dopravy v tomto
úseku by mohlo přispět vybudování spojky silnice 180 se Štěnovickou silnicí od Pražákovy
cihelny a dále propojení s ulicí Máchovou.
Přípravě projektu zdvoukolejnění trati je
nutné věnovat maximální pozornost. Není
to stavba na rok, ale na staletí a významným
způsobem ovlivní život v našem městě. Ze
strany města je nutné uplatnit všechny požadavky, které by obyvatelům usnadnily překonání tratě, omezily vlivy na život ve městě
a zpříjemnily cestování vlakem.
Stavba při samotné realizaci nebude nikterak jednoduchá. Velice bude záležet

na rozdělení etap při její realizaci. Zde je třeba zvolit takovou variantu, aby nebylo nutné
pro jízdu z části obce nad tratí do obce pod
tratí najet 10 km.
Připomínky obcí byly vždy při přípravě rekonstrukcí respektovány, a pokud to bylo
i technicky možné i řešeny. To mohu říci
vzhledem k tomu, že jsem se ve své profesi
zabýval z hlediska dopravy i přestavbou tratí. Jako technický náměstek uzlové stanice
Plzeň jsem se přímo zapojoval do přestavby
Chebské trati. Jako přednosta stanice Rokycany jsem zažil přestavbu pražské tratě a jako
náměstek přednosty přestavbu uzlu Plzeň
a následně jsem působil jako koordinátor
přestavby Plzeňské stanice. Píši to i proto,
že věřím, že i ostatním spoluobčanům záleží
na tom, jak v dalším desetiletí bude doceňována moudrost a úsilí vedení města, o co nejlepší zabezpečení veškeré dopravy ve městě.
K dobrému výsledku je třeba přispět i aktivní
účastí občanů.
Josef Sutnar
předseda finančního výboru

O DVA KROKY BLÍŽE
KVALITNÍMU CENTRU
MĚSTA – „SMETANKY“

dále k dispozici přizvané odborníky např. pro
oblast dopravy, či oblast památkovou.
Zpracované soutěžní podmínky obdržely
od České komory architektů doložku regulérnosti a na zastupitelstvu 7. 9. 2020 bylo
schváleno jejich finální znění. Den poté byla
soutěž vyhlášena. Do 18. 11. mohou soutěžící odevzdávat své návrhy, jejichž hodnocení
odbornou porotou stejně tak, jako výběr vítězného návrhu proběhne první týden v prosinci.
Na závěr si dovolím jen stručně připomenout, že od návrhu očekáváme moderní, citlivě pojaté řešení centra, v souladu s principy
udržitelné architektury a s důrazem na řešení kvalitního veřejného prostoru. Cílem je
územní studie vložená do evidence územně
plánovací činnosti, která určí funkce, požadavky a prostorové regulativy budoucí vý-

stavby a stane se tak prvním zásadním krokem na cestě k důstojnému centru, které si
naše město zaslouží. Podrobnější informace
naleznete v předchozím článku (RL 06/2020),
na stránkách města (v sekci připravované investiční akce), či ve videozáznamu mé prezentace koncepce zadání zastupitelstvu, který
je ke zhlédnutí na youtube pod odkazem
https://www.youtube.com/watch?v=EVqpAVosW0Q
Celé soutěžní zadání a podmínky jsou
k nalezení na stránkách České komory architektů v sekci soutěže. Nadále vás budu,
vážení občané, průběžně informovat o vývoji
a společně se můžeme těšit na výsledný návrh
v prosinci. Do té doby vám přeji především
pevné zdraví.
Ing. arch. Martin Stark
architekt, zastupitel

V minulém článku z červnového čísla
jsem vás, vážení občané, informoval o probíhajících pracích na přípravě architektonicko-urbanistické soutěže řešení centra našeho
města – „Smetanky“. Od té doby se hodně
událo a s radostí vás mohu nyní informovat,
že jsme soutěž dne 8. 9. 2020 úspěšně vyhlásili. Tím je zadání zveřejněno a architekti mohou pracovat na svých soutěžních návrzích.
Současný stav území zřejmě všichni dobře
známe a vnímáme, že vyřešit „Smetanku“ je
pro naše město zásadní, a proto jsem velmi
rád, že se nám podařilo na administraci soutěže (tzv. organizátor) domluvit Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Je zde velký přínos v tom, že organizátor území dobře zná,
což se nám i pozitivně odrazilo na finalizaci
soutěžního zadání.
Kvalitním výsledkům předchází, kromě
talentovaných soutěžících, i kvalitní porota
a to zejména část nezávislá. Jsem opravdu potěšen zvučnými jmény, ze kterých se povedlo zmíněnou nezávislou část poroty sestavit.
Složení celé poroty uvádím níže:
Řádní členové poroty nezávislí
doc. Ing. Akad. arch. Jan Šépka,
doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka
Ing. arch. Ing. Eva Kováříková
doc. Ing. arch. Antonín Novák
Řádní členové poroty závislí
Ing. Vlasta Doláková, starostka
Ing. arch. Pavla Burešová, předsedkyně
stavební komise
Ing. arch. Martin Stark, zastupitel a člen
stavební komise
Náhradníky poroty potom jsou: Ing. arch.
MgA. Martin Rusina, Ph.D., RNDr. Milan
Svoboda a Ing. Petra Štáhlová. Porota má

Zdroj obrázku: soutěžní podmínky
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EKOLOGIE
VÍCE ZELENĚ
PRO NAŠE MĚSTO
Tento článek je určen těm z vás, kteří jste
se obrátili na městský úřad, že byste rádi přispěli k tomu, aby naše město bylo o něco hezčí, a chcete vysadit na některém z městských
pozemků pár květin nebo keřů. Níže najdete
jednoduchý návod k výsadbě, který by měl
sloužit k tomu, aby vám i ostatním přinášela
vámi vysazená zeleň radost a užitek.
Obecná doporučení pro výsadbu zeleně
na veřejných plochách:
1. Před plánovanou výsadbou kontaktujte
městský úřad a ověřte si, že plocha, na které chcete sázet, je ve vlastnictví města. Při
jednání si zejména ověřte, kde se pod pozemkem nacházejí inženýrské sítě a jejich
ochranná pásma.
2. Zeleň se snažte sázet v souvislých plochách. Jeden malý záhon je lepší než deset roztroušených keříků. Okolo stromů
i keřů musí být přiměřeně velká výsadbová mísa, která se udržuje zamulčovaná.
Vyhnete se poškození výsadby při sekání.

3. Méně je někdy více. Při výsadbě trvalek
volte méně druhů, ale sázejte je ve větších
skupinách (tj. nejméně pět rostlin pohromadě).
4. Nesázejte drahé druhy květin, používejte klidně odkopky od sebe ze zahrady –
na veřejně přístupné ploše vždy existuje
možnost, že vám někdo rostliny ukradne.
5. Při výsadbách volte druhy rostlin, které
jsou užitečné pro živočichy. Vybírejte květiny, které mají jednoduchý květ, vynikající jsou bylinky, a keře a stromy, které mají
plody.
6. Přibližně dva roky po výsadbě musíte
rostliny občas zalít, hlavně během déle trvajícího sucha. Vhodná je dešťovka nebo
i odpadní voda z mytí zeleniny nebo ovoce. Záhon také můžete zamulčovat tenkou
vrstvou posekané trávy.
7. Na zimu záhon přikryjte spadaným listím
nebo chvojím.
8. K rostlinám přidejte jednoduché pítko pro
živočichy – může být vyrobené ze staré
podmisky pod květináč a kamínků nebo
mechu.
9. Pokud do záhonu umístíte hromádku ka-

menů, zaručeně přilákáte i ještěrky.
A několik tipů k druhům rostlin, které
můžete použít při výsadbě na menších veřejných plochách:
Na slunce je možné sázet celý sortiment
bylinek – včely i ostatní opylovači to velmi
ocení: Šalvěj, tymián, saturejka, dobromysl,
levandule, mrazuvzdorné druhy rozmarýnu
(Faust a Blue Winter), svatolina, řebříček,
srdečník, yzop, máta (pozor, snadno se šíří),
libeček, fenykl atd.
Další vhodné nenáročné druhy trvalek
na slunce: Rudbekie, echinacea, různé druhy
kopretin, plamenka, denivka, rozchodník,
perovskie, podzimní astry, ožanka, šanta, kakost.
Trvalky do stínu a polostínu: Barvínek,
hluchavka (podporujte i divoké druhy jako
je hluchavka nachová), zběhovec, pupkovec,
bergenie.
Cibuloviny: Jednoduché tulipány, narcisy,
modřenec, krokusy, sněženky.
Keře: Skalník, ořechoplodec, tavolník,
nižší druhy růží, mochna
Lucie Burianová
členka komise životního prostředí

SERIÁL
STAROPLZENECKÁ
ŠKOLA ZA 1. REPUBLIKY
– 2. část
Ve škole občas docházelo jako dnes
ke školním úrazům. Kupodivu tomu bylo
jen velmi málo v hodinách tělesné výchovy:
tehdejší děti byly na tom totiž fyzicky daleko
lépe než dnes. Však také většina z nich chodila sportovat do Sokola nebo do DTJ. Místo vysedávání před tehdy ještě neexistující
televizí či počítačem běhaly venku a ty starší pomáhaly rodičům s dobytkem, na poli,
u živnostníků i v dílně či v krámě. Do školy
chodily pěšky, a to i z okolních vesnic (např.
do měšťanky chodily děti ze Sedlce, z Losiné, Lhůty, Tymákova, Nezbavětic a Šťáhlav)
a to v houfu, aby je někdo neobtěžoval nebo
neokradl. Samozřejmě žily bez mobilních
telefonů (klasický telefon měli tehdy v Plzenci jen na radnici, u lékaře, pak podnikatelé
a ti nejbohatší). Zábavu si tak mohly najít
buď v Sokole (kde kromě sportu mohly hrát
i divadlo, vystupovat na sokolských akademiích či podnikat výlety) popřípadě v DTJ
nebo v neděli občas zajít do místního biografu, nacházejícího se na místě dnešního
papírnictví. Na velmi kuriózní úraz, který se
však stal trochu později, až za protektorátu,

vzpomíná opět J. Hrubý. Ten příběh by se
dal nazvat „Bumerang“: „Jednoho dne nám
řekl učitel Sýkora toto: „Tak, moji žáci, pozítří
budeme mít místo tělocviku práci. Na náměstí
budou porážet pár lip, tak si tam zajděte pro
kousek silnějšího dřeva. Jsem s rodiči domluven, budeme vyrábět australský bumerang.“
Tak jsme také učinili a místo tělocviku se dali
do výroby onoho dřevěného zázraku, který
se po hodu a netrefení cíle má vrátit otočkou
ke svému majiteli. Pan učitel namaloval křídou na tabuli nákres s tím, že půjdeme dotyčné
bumerangy vyzkoušet na Hůrku. Tak jsme se
radostně dali do výroby bumerangu, netušíce,
že ho vyzkoušíme ne někde u rotundy, ale ještě zde ve třídě… Blížil se konec první hodiny,
bumerangy byly většinou hotovy, když si pár
nezbedníků začalo „dělat šprťouchlata“ z Oty
Bernardýna: štěkali na něj a bumerangy ho
šťouchali do žeber. Jinak kliďas Ota se nako-

nec po nějakém tom bolestném šťouchanci
hrozně rozzuřil: na rtech se mu objevila bílá
slina, povstal ve své výši a něco zařval. Utíkali
jsme ke dveřím, rychle se derouce na chodbu
a navzájem si překážejíce, když po nás Ota
mrštil svým dřevěným výtvorem. Bumerang
zasvištěl správným směrem ke dveřím, ale
uprostřed třídy narazil na hlavu žáka Brejchy
z Tymákova.(Ten v onu kritickou dobu seděl
klidně ve své lavici, pojídaje svůj chléb se sádlem. Byl ostříhán dohola, což byl osud všech
chudých žáků, aby nemuseli častěji k holiči.)
Bumerang po vyholené lebce zamířil v pravém
úhlu směrem vzhůru, kde na stropě trůnil veliký lustr. Zasáhl ho, rozbitý lustr pak i s bumerangem spadl na hlavu nic netušícího žáka.
Po chvilce leknutí počal Brejcha hrozně ječet...
V onu kritickou chvíli se po chodbě procházela
učitelka římskokatolického náboženství a jata
Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5
zvědavostí, co je příčinou onoho řevu, vešla
do třídy. I uviděla žáka Brejchu, kterému po zkrvavené hlavě kapala krev na svačinu, a zkrvavený Otův bumerang, kolem střepy z rozbitého
lustru… Ječíc leknutím utíkala do sborovny
a třesoucím se prstem ukazovala směrem k naší
třídě. Nastalo vyšetřování. Ota byl osvobozen,
neboť byl k onomu hodu vyprovokován. Takže
my, viníci, jsme se museli peněžně složit na lustr
nový. Pan řídící Kozlík ho div neoplakal: „ Rošťáci, visel tu ještě za Rakouska!“
Ke škole patřily i oslavy svátků: kromě 28.
října se akademií 7. 3. slavily i narozeniny
1. čs. prezidenta T. G. Masaryka, vánoce se
stromečkem atd.. Kromě obvyklých dnešních
svátků bylo volno ještě dva dny o Dušičkách
a jeden den o svátku Božího těla… na pod-

zim byli zváni do školy legionáři, kteří se těšili velké úctě. Ale to už je jiná kapitola….
Samozřejmě nesmíme zapomínat ani
na slavnostní zakončení školního roku. Podobalo se tomu dnešnímu, jak se dočtete
ve školní kronice školy na Malé straně v zápisu z r. 1935: „Učitelé se loučili s dětmi, děti děkovaly učitelům za jejich péči…přinášely jim
kytice, tiskly ruce a přály příjemných prázdnin.“
P. S.: Když nastala zima, nebyly žádné
radiátory ústředního topení. V každé třídě
stála vysoká litinová násypná kamna na uhlí
a vedle nich uhláky. Ráno školník zatopil
a pak už se muselo přikládat... Místo skříněk
v šatně visel v každé třídě velký věšák s háčky
na kabáty, takže je v zimě kamna sušila, když
promokly.
Anna Velichová

Poznámka:
DTJ – Dělnická tělovýchovná jednota. Chodily
do ní děti z rodin levicově orientovaných, hlavně sociálních demokratů. Cvičení se konala
v tělocvičně měšťanské školy na náměstí.
Prameny:
- dopis J. Hrubého, 17. července 2020 (strojopis)
- emailová korespondence s rodinou Císařovou, 28. července 2020
Vyobrazení:
1. Třída 5. A měšťanské školy z r. 1939 s učitelem J. Sýkorou (výrobci bumerangů) - sbírka
J. Hrubého
2. Prvňáčci po akademii – sbírka rodiny Císařovy

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ŘÍJEN 2020
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 při dodržení hygienických podmínek.
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
Den TIC 24.10.2010
otevřeno 09:00-12:00, 12:30-15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.

Po
09:00-12:00
St
09:00-12:00
Út, Čt 09:00-12:00
Pá - zavřeno

13:00-17:00 h
13:00-18:00 h
13:00-14:00 h

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h při dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno SO, NE a 28. října 2020 od 10:00 h
do 17:00 h při dodržení hygienických podmínek.
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
www.rotunda-hurka.cz

RETRO
výstava ZUŠ Starý Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 20. ledna 2021.
3. října 2020
Orientační jízda Rokycanskem
Místo: areál dětského tábora Starý Plzenec
Doprovodný program: provoz železnice
Čas: veteráni 8:00 - 16:00 h
10. října 2020
Dráčkiáda
Místo: areál dětského tábora Starý Plzenec
Doprovodný program: provoz železnice
14:00 – 17:00 h, dle zájmu i déle.
Čas: 14:00 h
18. října 2020
Soubor Musica Panica – Eliška Baťová (Esterlová)
Místo: kostel sv. Jana křtitele, Masarykovo
nám, St. Plzenec
Čas: 18:00 h
31. října 2020
Halloweenská párty
Místo: areál dětského tábora Starý Plzenec
Doprovodný program - provoz železnice
15:00 – 18:00 h
Čas: 15:00 h
Platnost výše uvedené otevírací doby a ostatních informací je závislá na aktuální situaci
v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.
Sledujte prosím aktuální informace na stránkách města a Facebooku.
Připravuje se na listopad
27. listopadu 2020
Samson Lenk – Sólo v Liďáku
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 19:00 h
Vstupenky jsou již k zakoupení v Lidovém
domě.
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NOVÁ KNIHA O RADYNI
Sto let hradu Radyně ve správě města a státu
– Sto let od založení Spolku na záchranu Radyně
a Hůrky, tak zní poněkud barokně košatý název
nové publikace o Radyni, kterou od autorů Josefa Sutnara, Václava Fišera, Jitky Sutnarové a kolektivu k oběma výročím vydalo v srpnu 2020
OSHR. Kniha zaujme na první pohled jak vazbou a grafickou úpravou přebalu, tak i křídovým
papírem. Obsah je originální a rozhodně se nejedná o kompilaci předchozích publikací o Radyni. Stručnou, obecnou historií hradu se zabývá pouze první kapitola. Následující však hovoří
o méně známých osudech hradu od r. 1920, kdy
jej hrabě Valdštejn předal městu, o záchraně
hradu Spolkem pro záchranu Radyně a Hůrky,
o období let, kdy byla Radyně státním hradem,
až do opětovného vrácení hradu městu a obnovení Spolku. V posledních kapitolách je pak
líčena činnost spolku ve 21. století, tj. i v souvislosti s hradem. Nechybí ani informace o hradní
expozici, Centru služeb pro turisty, o restauraci
U Radouše a stávajícím projektu opravy Radyně.
Vydání knihy finančně podpořil Plzeňský kraj
a město Starý Plzenec.
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Autoři publikace odvedli opravdu záslužný
kus práce. Je znát, že pečlivě probádali archivy
i různé soukromé sbírky a že spolupracovali i s městským úřadem, neboť kniha obsahuje
řadu dosud nepublikovaných skutečností. V bohatě vypravené obrazové části se objevuje řada
dosud nepublikovaných kreseb i fotografií, ale
i starých, zapomenutých pohlednic. Není bez
zajímavosti, že OSHR léta pomáhalo bádáním
v archivech J. Marešovi při tvorbě jeho seriálu
o staroplzeneckých civilních stavbách, jenž byl
uveřejňován v Radyňských listech. Kniha je čtivě a přitažlivě napsaná a je přínosná především
pro laickou veřejnost. Ovšem i odborník tu nalezne mnohá přehledně sestavená data.
Na druhé straně však nelze zastírat, že
po stránce formální a právní knížka obsahuje
řadu pochybení, za něž však nenesou vinu autoři publikace, ale ten, kdo knihu připravoval
do tisku, tedy editor. Více než roční práce autorského kolektivu je tak poněkud těmito nedostatky degradována, ačkoliv běžný čtenář je zřejmě
ponechá bez povšimnutí.
Publikace neobsahuje v tiráži počet výtisků prý jich má být asi 1000? Chybí jméno editora,
resp. odpovědné osoby, nezjistíme ani kdo a kde

knihu vytiskl, což je značně neobvyklé. Práci
autorů snižuje fakt, že knížka nemá přidělené
ISBN, což z ní činí vlastně pouhý propagační
materiál. Rázem tak odpadají tzv. povinné výtisky, tj. automatické zařazení do fondů státních
a vědeckých knihoven. Pokud o to má vydavatel
– OSHR - zájem, nezbývá mu než knihu těmto
institucím individuálně nabízet.
I když se nejedná o práci odbornou,prameny
a literatura by rozhodně měly odpovídat současným zvykům a normám. V nezvykle použitém
aparátu zjevně chybí odkaz na práci J. Pelanta
„Znaky západočeských měst a městeček“, z níž
je převzata podoba městské pečeti. Závažným
pochybením je neuvedení zdrojů celé řady historické fotodokumentace a obrazů. Nenalezneme je ani v popiskách, ani v přehledu pramenů.
Pravda, v tiráži jsou sice uvedeni autoři současných fotografií. Zcela zarážející však je, že mezi
nimi není zmíněn Jiří Vlach, jehož fotografie
Radyně na obálce a fotografie vnitřní části paláce na str. 5 byly zveřejněny bez jeho vědomí
a souhlasu. Pro zajímavost uveďme alespoň
jeden příklad absence zdroje použitého materiálu ze soukromých sbírek: fotografie turistky
na Radyni na str. 13 a Hůrky na str. 22 pocházejí z roku 1905 a jsou ze sbírky J. Böhma. Nebo
chybí údaje o kresbách hradu Radyně, tj. jejich
autor a zdroj na str. 56-59.
Kniha má tři autory, proto by bylo žádoucí
do obsahu uvést, kdo napsal jednotlivé kapitoly,
včetně případného spoluautorství. Běžně se tak
činí i v populárně naučné literatuře. Takto se lze
jen podle stylu domnívat, že hlavním autorem je
Václav Fišer (?). Kolektiv autorů, který doplňuje
autory hlavní, není nikde rozklíčován. Uvedení jejich jmen není jen jakousi pouhou (sebe)
prezentací, ale i převzetím spoluodpovědnosti
za správnost zveřejněných údajů. Ze seznamu
členů OSHR v závěru knihy autorství nevyplývá.
Uvedené nedostatky lze alespoň částečně
odstranit ještě před distribucí knihy pomocí tzv.
errat, tj. vloženého lístku s doplňujícími či upravenými informacemi, jak bylo výše uvedeno.
Přes určité nedostatky je kniha přínosná, zajímavá, čtivá a působivě vypravená. Lze ji proto
doporučit do každé knihovny milovníka historie, kraje pod Radyní, nebo i třeba jen nahodilého návštěvníka.
Anna Velichová

ZA KNÍŽKU O RADYNI
VÁM DĚKUJI
Jména Karel IV., František Josef I., Adolf
Waldstein, Václav Klaus a možná i Radouš
mají jedno společné, a to spojení s hradem
Radyně. Když pominu skřítka, ti ostatní určitě u nás na hradě byli. Poprvé jsem si to
dal dohromady při čtení nové knížky Sto let
hradu Radyně ve správě města a státu – Sto
let od založení Spolku na záchranu Radyně a Hůrky, kterou vydal Občanský spolek
Hůrka a Radyně (OSHR). A takových zajímavostí, které jsem se dozvěděl, nebo si dal
do souvislostí, je v knížce mnohem víc.
Pokračování a str. 8
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Pokračování ze str. 7
Děkuji všem autorům, zejména Jitce
a Josefu Sutnarovým, Václavu Fišerovi i jejich kolegům z OSHR, že něco tak záslužného dali dohromady a ještě měli tu trpělivost
sehnat na vydání knížky peníze a připravit
text k tisku. Publikací o historii plzeneckých památek existuje už několik, ale žádná
ještě ve stručnosti a čtivou formou nepopsala jednu z nich tak jasně a přehledně.
Členové OSHR už dobrovolně odpracovali stovky hodin při opravě památek a jejich okolí. A někdy na jednom místě i několikrát – to když hloupí vandalové ničí úsilí
druhých. Spolek šíří ale i osvětu a posiluje
patriotismus ke Starému Plzenci a Sedlci.
Nová publikace o Radyni je toho jasným
důkazem. Proto, když potkám i v budoucnu kohokoliv z autorů, vždycky mu za knížku znovu poděkuji.
Alois Žižka

AKADEMIE
STARÉ PLZNĚ
Po dohodě s lektory posouváme termíny všech avizovaných přednášek na příští
rok.
Aktuální informace budou k dispozici
na webových stránkách i facebookovém
profilu města a Občanského spolku Hůrka
a Radyně.
Za OSHR Hana Karnoldová

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

CYKLUS BENEFIČNÍCH KONCERTŮ
C

PRO STAROPLZENECKÉ VARHANY

Noci milá, pročs tak dlúha
České písně ze sborníku Kříže z Telče

MUSICA
PANICA
Veronika Vítová zpěv
Eliška Baťová flétny, zpěv
Kr
Kristýna Kosíková clavisimbalum, harfa, zpěv

kkostel sv. Jana Křtitel
Křtitele na náměstí

STARÝ PLZENEC

neděle 18. října 2020
202 v 18 hodin
Staroplzenecké varhany, z. s. spolu s Římskokatolickou farností ve Starém Plzenci vás
zvou na benefiční koncert. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na další
péči o nově postavený nástroj v kostele Narození Panny
Marie na Malé Straně. Tento koncert se uskuteční za
finanční pomoci Plzeňského kraje a Města Starý Plzenec.

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI
STAROPLZENECKÝCH
VARHAN,
je nám velmi líto, že jsme museli odvolat
plánované koncerty, připravované ke slav-

nostnímu uvedení hotových varhan do služby. Kostel na Malé Straně je totiž v současné
době zcela „mimo provoz“ díky práci archeologů, kteří hledají vzácnosti pod podlahou
sakristie a presbytáře.
Přesto bychom neradi zcela rezignovali
na konání koncertů pro další pokračování aktivit kolem staroplzeneckých varhan. Připra-

příjemnou obsluhu, zajímavé informace,
turistické propagační materiály a malý dárek.

vili jsme proto alespoň jeden podzimní koncert, který proběhne v kostele sv. Jana Křtitele
na náměstí ve Starém Plzenci. Na místo svých
muzikantských začátků se vrací Eliška Baťová (Esterlová) se svými kolegyněmi v pořadu
zhudebněné renesanční poezie.
Na setkání se těší spolek
Staroplzenecké varhany
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 12. října 2020 by se dožila
paní Bohumila Krásná 77 let.
Odešla nám žena, která si s každým ráda
a hezky popovídala. Měla ráda i děti, které učila matematiku a hudební výchovu.
Vzpomíná manžel s rodinou
a malým pravnoučkem Pepíčkem.
Děkuji všem, kteří si také
vzpomenou.

Dne 3. října 2020 uplynou 3 roky,
co nás navždy opustil náš
milovaný tatínek, dědeček a manžel
pan Jiří Dědič.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 30. října tomu bude 6 let, co nás
navždy opustil
pan Ferdinand Valenta.
S láskou vzpomínají manželka,
syn Ferdinand a vnuk Ferdík.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Dne 10. října 1970 si své Ano
řekli novomanželé

Josef a Božena Souškovi.
V roce 2020 je tomu 50 let,
co trvá jejich manželství,

Dne 9. září 2020 oslavila významné

ze kterého vzešly dvě děti

životní jubileum - 80 let

a čtyři vnoučata.

paní Růžena Mastná.

Milí rodiče a prarodiče,

Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví
a životní pohody přeje za příbuzné

gratulujeme Vám k Vaší zlaté svatbě.

a známé syn Karel.

NAŠE ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2020/21
V ZŠ STARÝ PLZENEC
Letošní zahájení nového školního roku
začalo trochu jinak než v minulých letech.
Naše prvňáčky jsme přivítali ve venkovních prostorách. Hřiště na školní zahradě
se zaplnilo rodiči, prarodiči a hlavně žáčky
prvních tříd.Všechny přítomné přivítala ředitelka školy Mgr. Alice Kellerová, následoval proslov starostky Ing. Vlasty Dolákové
a místostarosty Bc. Václava Vajshajtla. Pak
už hřiště patřilo malým školákům, třídní
učitelky a zástupci města předali prvňáčkům šerpy a všichni se rozešli do svých tříd.
Žáci dalších ročníků zahájili školní rok
se svými třídními učitelkami a učiteli ve třídách. V letošním školním roce nastoupilo
na naši školu 31 prvňáčků. Ze spádových
škol ZŠ Tymákov a ZŠ Sedlec přišlo do šestých tříd celkem 17 žáků. K 1. 9. 2020 navštěvuje naši školu 340 dětí, chod školy za-

bezpečuje 50 zaměstnanců (pedagogických
a správních pracovníků).
Během prázdnin doznala naše škola několik změn. V přízemí budovy bylo provedeno nové obložení stěn a do počítačové
učebny byly instalovány nové počítače.

Zahájení nového školního roku

Ve školním roce 2020/21 přejeme všem
hodně úspěchů, mnoho sil a trpělivosti,
a aby letošní školní rok proběhl bez mimořádných událostí.
Marcela Bardounová
zástupkyně ředitelky školy

Foto: archiv školy
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO
ROKU V ZŠ SEDLEC
Nový školní rok 2020/2021 jsme slavnostně zahájili na školním hřišti. Děti se těšily
do školy více než obvykle, po tak dlouhých
prázdninách se již nemohly dočkat svých kamarádů.
Ve čtvrtek 3.9. jsme si šli obhlédnout okolí
naší školy. Ti větší už okolí své školy znají, ale
pro většinu prvňáčků to bylo něco nového.
Cestou jsme zvládli i svačinu na hřišti u jezu.
Na střelnici v Sedlci jsme si potom zopakovali dopravní výchovu a základy bezpečnosti.
Na šesti stanovištích nás čekaly informace
o jízdním kole, dopravních značkách, důležitých telefonních číslech, o bezpečném pohybu v okolí školy a základy zdravovědy.
Další oblíbenou akcí je Olympijský běh.

Start prvňáčků na Olympijském běhu

MŠ SEDLEC V ZÁŘÍ
DĚTEM ÚSMĚVY ZÁŘÍ
V září jsme se všichni opět sešli v naší
školce. Pro některé děti to byl návrat po půlroční pauze a pro některé to bylo úplně první zavítání do školky. První dny v září jsme
si vyprávěli o zážitcích z prázdnin, z výletů
a rodinných dovolených. Dlouho jsme neviděli naše kamarády, a tak jsme jim měli stále
co vyprávět.
Hráli jsme hry se jmény, značkami, dováděli na školní zahradě, zpívali a tvořili s barvami. Připomněli jsme si třídní pravidla a na-

Zúčastnili se jej téměř všichni žáci naší školy.
Termín běhu byl přesunut z června na 16.9.
Všichni malí běžci se snažili a vložili do běhu
všechny svoje síly. Běh se oproti původnímu
plánu uskutečnil na louce za školou, která
byla krásně posekaná a částečně ve stínu. 1.
a 2. ročník běžel 400 m, 3. a 4. ročník 700 m
a 5. ročník 1400 m. Všichni si zasloužili papírové medaile a diplomy. První tři z každé
třídy byli odměněni věcnými cenami. Gratulujeme všem zúčastněným!
V prvním zářijovém týdnu byly také zahájeny lekce plavání pro 2. a 3. ročník. Letos
jezdí naši žáci společně s předškoláky. Trošku
nám komplikuje nutnost nošení roušek, ale
děti jsou skvělé a zvládají vše na jedničku.
Doufejme, že nám prezenční výuka vydrží co
nejdéle.
Emanuela Vávrová, zástupkyně ředitelky

Foto: Emanuela Vávrová
učili je také nové kamarády. Chodíme si také
zacvičit do školní tělocvičny.
Vydáváme se i mimo školku, kdy objevujeme různá zákoutí Sedlce. V průběhu září
jsme si hráli u hasičárny, rybníka a na louce
za školkou. Občas si také sbalíme do tašky
věci na pískoviště a vyrážíme do nově vybudovaného sedleckého parku.
Hned první zářijový pátek jsme zahájili
plavecký výcvik v bazénu v Rokycanech, kde
nás čeká celkem 10 lekcí. Děti byly nadšené
hned po první lekci, kterou si náramně užily
a vůbec nechtěly ven z vody.
Za kolektiv MŠ Sedlec:
Kristýna Procházková, učitelka

ZÁŘÍ V MŠ
STARÝ PLZENEC
Zazvonil zvonek a pohádky je konec...
Ale tak to není, pro nás to neplatí. Nám
školní rok právě začíná. Ještě než zaznělo
první školní zvonění, stihli jsme se rozloučit s našimi předškoláky ze 4. a 5. třídy.
26. srpna vypluli na svoji poslední školkovou plavbu naši piráti a námořníci. Splnili všechny úkoly, které jim zadala sama
„Vládkyně všech moří“. Za odměnu jim
poslala příznivý vítr na jejich další plavbu.
Držme jim palce, ať jim stále vane. 1. září
jsme v našich třídách přivítali nové děti.
Přestože musíme dodržovat přísná hygienická opatření, přišli všichni s úsměvem.
A můžeme začít. 11. září se naší školkou
linula vůně pouťových koláčů, které upekly
děti z páté třídy. Koláčky si odnesly domů
pro rodiče. Mňam. 14. září si děti ze třetí třídy přišly zaposilovat na školní hřiště.
O soutěže nebyla nouze. Nakonec zvítězil
každý. Hned následující den vyrazili naši
předškoláci na první badatelskou výpravu.
Vyrazili jsme do džungle. Cesta byla plná
nelehkých a nebezpečných úkolů. Přemohli jsme krokodýla, objevili jsme nový
druh papouška a na opičí stezce se k nám
připojila opička Žofka. V chýši jsme ochutnali „hadí maso“ a tropické druhy ovoce.
Na konci cesty nás čekaly badatelské deníky s cestovními pasy pro nás všechny.
A můžeme vyrazit objevovat svět. Slunečný
podzim a hlavně hodně zdraví vám všem.
Kateřina Vlachová Khaurová
a Jaroslava Kaplárová, učitelky

Lov krokodýla

Foto: Jaroslava Kaplárová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
HLEDÁME VÁNOČNÍ STROM
Máte na zahradě vzrostlý strom a chtěli byste jej v nejbližší době odstranit? Strom by měl být dobře dostupný pro nakládku a odvoz
a bude umístěn na Sedlecké návsi a rozsvícen v průběhu vánočního trhu.
Nabídky prosíme na číslo 602 251 460.
Za každou nabídku předem děkuje Spolek-Sedlec v akci!
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STALO SE
VZPOMÍNKA
NA RETROVÝSTAVU
Jak charakterizovat tuto nevšední akci? Jako
výstavu, ve které se ti starší vrátili do mládí,
do časů sedmdesátých a osmdesátých let minulého století? Každopádně to byla zcela netradiční sbírka oblečení, knih, novin, časopisů a předmětů denní potřeby. Také vznikla neobvyklým
způsobem. Nápad se zrodil zhruba před rokem

Hudebníci ZUŠ zahajují výstavu

a půl, když se paní školnice ZUŠ Jana Vítovcová vypravila s přáteli do Prahy. Navštívili tam
v Tančícím domě rozsáhlou výstavu o životě
za socialismu. Když pak jeden z nich řekl „tak
tohle mám na půdě“ a jiný zas „támhleto je přece u nás ve stodole“, bylo jasno. Posléze paní
Vítovcová za vydatné pomoci přátel po delším
úsilí věci shromáždila, s výtvarnou instalací pak
poradila výtvarnice ZUŠ Jana Frolíková a vedení ZUŠ si nad celou akcí vzalo patronát. Důvod
vysvětlil v úvodním slově k výstavě ředitel ZUŠ
Miroslav Esterle: „Vy dobře víte, že v ZUŠ se
snažíme vést k tvůrčímu způsobu myšlení a života… Musí se přetvořit to, co je dáno, musí
se překročit hranice a vytvořit něco, co tu ještě
nebylo…. a do toho se zapojuje i paní Jana Vítovcová.“ Na vernisáži nás poté hudebníci ZUŠ
Roman Škala a Petra Vlachová vrátili do těch
dávno minulých časů dobovými písněmi jako
„Jen se hádej“, „Knoflíky lásky“, „Pijeme kolu“
a samozřejmě „Holky z naší školky“. Návštěvníci
výstavy, zčásti i dobově oblečení, si je zazpívali
s nimi a zavzpomínali na tu dobu. Nejen návrat do mládí, ale i vzpomínka na blízké se pojili s předměty („no tyhle natáčky nosila babi“,
„tenhle vysavač jsme měli doma“) Vzpomínalo
se i nad starými školními věcmi, nad dětským
koutkem. Samozřejmě že část výstavy byla věnována i politické atmosféře té doby. Dívala se
na nás z textů plzeňské Pravdy a Svobodného
slova, ze socialistických vyznamenání i z talíře

s Gottwaldem.Tahle časová konzerva však spíše
vyvolávala nostalgii a vzpomínky na ty, co kdysi
nosili zde vystavené šusťáky a tesil.
Anna Velichová
Foto: Kristýna Frolíková a Milena Benediktová

Exponáty v dětském koutku

Autorka výstavy Jana Vítovcová s kolegyní výtvarnicí

15. ROČNÍK
RADOUŠOVÝCH HER
JE ZA NÁMI
Každoroční příprava na hry je náročná.
Letos však byla provázena navíc mnoha obavami. Připletla se zranění, nemoc pořadatelů
a COVID se zase hodně rozběhl. Přes všechny obavy k žádným problémům nedošlo
a celkem Radoušovy hry navštívilo 500 lidí.
Děti se vyřádily na jednotlivých stanovištích, se zájmem sledovaly loutkové divadélko
a užily si i divadlo hrané dospěláky.
Po zahájení došlo i k významné události.
Paní starostka, Radouš a autoři knihy „Sto let
hradu Radyně ve správě města a státu“ „Sto
let od založení Spolku na záchranu Radyně
a Hůrky“ pokřtili knihu a vyslali ji do světa
s přáním, aby si našla mnoho spokojených
čtenářů.
Josef Sutnar, člen OSHR

U loutkového divadla

Foto: archiv OSHR

Rej skřítků

U padacího hradu

Foto: archiv OSHR

Foto: archiv OSHR

U medvěda

Foto: archiv OSHR

Křest nové knihy

Foto: archiv OSHR
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SPORT
TENISOVÝ TURNAJ
ROTUNDA CUP:
nestárnoucí Borek Včala
zvítězil opět v kategorii
nad 50 let i v hlavní soutěži
Tenisový turnaje ROTUNDA CUP pro neregistrované hráče, jenž společně pořádají TO
TJ Spartak Sedlec a SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s. se letos uskutečnil opět ve dvou
termínech. V srpnu byly na programu soutěže
ve dvouhrách, v sobotu 15.8. se uskutečnila
hlavní soutěž bez rozdílu věku, následující neděli sehráli svůj turnaj veteráni a to ve dvou kategoriích – nad 50 a nad 65 let. I přes nestandartní podmínky, vyvolaných koronavirovou situací
jsme byli spokojeni s účastí. Soutěží ve dvouhrách se zúčastnilo dohromady devětadvacet hráčů.
Do hlavní soutěže se přihlásilo dvanáct
hráčů, kteří byli rozděleni do čtyř tříčlenných
skupin, z nichž postoupilo osm hráčů do vyřazovacího pavouka. Nejúspěšnější z nich byl již
po několikáté Borek Včala, na druhém místě se
umístil Jirka Egermaier a třetí místo obsadili Radovan Pluhař a obhájce titulu Libor Červený.
Borek Včala k nám zavítal i o den později
a ani mezi hráči v kat. nad 50 let nenašel přemožitele. Ve finálovém zápase mu zdatně vzdoroval
Daniel Mach a na společném třetím místě se
umístili Stanislav Havlíček a Jan Homola. V kategorii nad 65 let se tentokrát sešli pouze čtyři
hráči, všichni si ovšem zaslouží za své výkony
velkou pochvalu. Vítězství obhájil Zdeněk Jeřábek z Rokycan, na druhém místě se umístil Vladimír Pašínský a třetí místo vybojoval „mladík“
Zdeněk Pašek, který letos v říjnu oslaví osmdesátiny. K tomuto životnímu jubileu mu všichni
blahopřejeme a přejeme ještě hodně hezkých
zážitků na sportovním poli.
Soutěž pokračovala v sobotu 5. září turnajem
ve čtyřhře. Alespoň v té zůstala polovinu titulu
doma, když zvítězila dvojice Vláďa Váchal z SK
SPORTtem Doli s Františkem Šambergerem
z Dobřan. Druhé místo obsadili Vladimír Pihera – Zdeněk Kubeš, na třetím místě se umístil
další domácí pár Milan Doležel - Marcel Havlíček a Milan Turak s Radovanem Pluhařem.

Vyhlášení vítězů hlavní kategorie, Borek Včala
(zcela vpravo) poté ovládl i kategorii nad 50
let.
Foto: Milan Doležel

Čtyřhry se zúčastnilo deset vyrovnaných dvojic,
které měly všechny šanci na postup do závěrečných kol. Všechny turnaje provázelo příjemné
letní počasí, za kterého vzorná obsluha bufetu
servírovala všem účastníkům několik druhů
chlazených nápojů a chutné klobásy. Hlavním
sponzorem soutěže byla již tradičně firma Bohemia Sekt, akce byla podporována také Českým
svazem rekreačního sportu.
Výsledky
hlavní soutěž
kat. nad 50 let
1. Ctibor Včala
1. Ctibor Včala
2. Jiří Egermaier
2. Daniel Mach

3. Libor Červený
3. Stanislav Havlíček
Radovan Pluhař
Jan Homola
kat. nad 65 let
1. Zdeněk Jeřábek
2. Vladimír Pašinský
3. Zdeněk Pašek
čtyřhra
1. Vladislav Váchal – František Šamberger
2. Vladimír Pihera – Zdeněk Kubeš
3. Milan Doležel – Marcel Havlíček
Radovan Pluhař – Milan Turek
Milan Doležel
SK SPORTteam DOLI

KLUK OD SEDLECKÉHO
RYBNÍKA

dějí. Závod se konal v maďarském Szegedu
za účasti 22 států. Obrovským úspěchem
české kanoistiky na mezinárodním poli bylo
také umístění Jakuba Niebauera, který v loňském roce přestoupil ze svého rodného sedleckého oddílu do Prahy.
Výsledky:
Stříbro na singlkajaku na trati 500 m
Bronz na singlkajaku na trati 1.000 m
Stříbro na deblkajaku s Eduardem Lošťákem
na trati 1.000 m
Gratulujeme k neuvěřitelným výsledkům
a budeme se těšit na další úspěchy našeho
Kuby, který takto motivuje ostatní sportovce
a ukazuje svou cestou, že i ze sedleckého rybníka může vyjet takový borec.
Více naleznete na kanoe.cz
Za kanoistický oddíl TJ Spartak Sedlec
Marek Vávra

V letošním roce se konaly jediné mezinárodní závody pro mládež a juniory „Olympic hopes“ neboli závody olympijských na-

Úspěšný Jakub Niebauer

Foto: Marek Vávra

Na stupních vítězů…

Foto: Marek Vávra
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám světlý nábytek do obývacího pokoje. Na požádání pošlu fotografie. Cena dohodou. Tel.: 602 309 385.

■ Koupím stav. pozemek/zahradu (v budoucnu využitelnou jako stav. pozemek)
ve St. Plz., ev. blízkém okolí. Tel.: 776 140 942.
■ Daruji, prodám velké pokojové květiny
za symbolickou cenu. Tel.: 603 209 978.
■ Prodám starší kuch. linku, dřevěná, 3 díly,
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Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422, info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com
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světlá. Cena 800 Kč. Tel.: 705 246 417.
■ Hledám dlouhodobý podnájem bytu
či domku – 1 dospělý a 2 děti + pes zvyklý
v bytě. Tel.: 728 872 350.
■ Hledám garáž k pronajmutí od 1.11. 2020
cca na 1 rok. Tel.: 728 872 350.
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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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VŠUDE BLÁTO,
LISTÍ, ZIMA?
NEJEN
S INTERNETEM
JE NÁM PRIMA!
ÐPIRWOÀTě°WTÞZIO

pouze

DORUČOVÁNÍ
RADYŇSKÝCH LISTŮ
OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou zpravidla doručovány prostřednictvím České pošty
do všech domácností a škol ve Starém
Plzenci a Sedlci. Někdy se stane se,
ať už roznáškovou kolizí České pošty
či z jiného důvodu, že někteří z Vás
Radyňské listy do své schránky nedostanou. Proto vyzýváme všechny,
kteří neobdrží Radyňské listy do svých
schránek vždy nejpozději do 10. dne
v měsíci, ať tuto skutečnost oznámí
telefonicky, e-mailem nebo osobně
redakci Radyňských listů na níže uvedenou adresu:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659

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

www.plzenec.net

Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
tel: +420 606 601 453, +420 606 632 860
e-mail: info@mijapjidelna.cz
IČ: 08051135

Nabízí volné pracovní místo:

ŘIDIČ PRO ROZVOZ JÍDEL

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

• Náplň práce: rozvoz jídel do ﬁrem i jednotlivcům dle předem stanovených
tras ﬁremními vozy (dodávky typu FIAT DUCATO) – řidičský průkaz sk. B
• Pracovní doba: pouze ranní směna 8 – 12,30 hod PO – PÁ,
předem stanovené směny – 14 dní práce, týden volna
• Vhodné i pro důchodce nebo jako přivýdělek
• Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, zdravotní průkaz, spolehlivost a ochotu
pracovat
VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE PŘI OSOBNÍM POHOVORU

Domluvte si osobní pohovor – tel: +420 606 632 860
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Radyňské
listy
Periodický tisk územního samosprávního celku
Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 11/2020
je 20. 10. 2020 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 10. 2020
ZDARMA v nákladu 2100 kusů

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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www.mraknet.com provozu
Všechny vaše dotazy zodpovímee na zákaznické
záákaznické lince 602 370
nebo na internetu mraknet@mraknet.com
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