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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v úvodu bych se
zmínila o návštěvě prezidenta České republiky Miloše Zemana
v Plzeňském kraji ve
dnech 14. - 16. května.
Návštěvu zahájil pan prezident v Plzni,
kde se setkal s občany na plzeňském
náměstí. Druhý den, 15. 5., navštívil
Přeštice, Klatovy, Sušici a Horažďovice. V závěru dne se pan prezident krátce
zastavil ve Starém Plzenci ve společnosti Bohemia Sekt, kde po společném
symbolickém přípitku představil ředitel
a jednatel Bohemia Sektu ing. Ondřej
Beránek hlavě státu výrobky společnosti. V pátek 16. 5. pan prezident ještě
navštívil Tachov, Rokycany a Zbiroh.
A nyní k aktuálním záležitostem v
našem městě. Krátce bych Vás seznámila s průběhem stavby Kanalizace Malá
Strana, Sedlec a rozšíření ČOV a Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci. Rozšíření

čistírny odpadních vod je dokončeno,
kapacita byla rozšířena z původních
3.900 EO (ekvivalentních obyvatel) na
8.000 EO. Nyní bude ČOV do doby kolaudace stavby ve zkušebním provozu
po dobu jednoho roku. Vodovod v Sedlci je kompletně dokončen a v měsíci
červenci bude dán do předčasného užívání, aby si občané Sedlce mohli zrealizovat vodovodní přípojky. Kanalizace
je průběžně budována jak v Sedlci, tak
na Malé Straně. Některé stoky jsou již
kompletně dokončeny. V současné době
se buduje odlehčovací komora na Malé
Straně. Její realizaci bylo možné zahájit
až po „dotažení“ tří kanalizačních stok,
které se v tomto místě setkávají. V odlehčovací komoře jsou odděleny dešťové vody od splaškových, aby při větších
deštích odcházely přes přelivnou hranu
dešťové vody do řeky a splaškové vody
na ČOV. Kanalizace bude kompletně
dokončena v říjnu letošního roku. Po
kolaudaci kanalizace si mohou občané zrealizovat kanalizační přípojky. V
některých částech, kde jsou asfaltové
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povrchy komunikace, si již občané připravili přípojky, aby je měli vyvedeny
mimo komunikaci a nemuseli pak do
upravených povrchů zasahovat. V současné chvíli je stavba v mírném časovém
předstihu, vyfakturováno je 179,6 mil.
Kč, což představuje 78 % z celkové částky dle smlouvy o dílo se zhotovitelem.
V průběhu měsíce června bude
zahájena i další investiční akce, tj.
oprava fasády bývalé Agrobanky (budova vedle sokolovny). Další
připravovanou akcí je přístavba mateřské školy ve Vrchlického ulici,
kterou předpokládáme zahájit v průběhu prázdnin. V současné chvíli se připravuje výběrové řízení na zhotovitele.
Letní měsíce jsou rovněž obdobím sezónních prací. Nejvíce času
nám zabere sekání trávy, proto děkuji spoluobčanům, kteří si v okolí svého domu trávu sekají sami. Ale věřte,
že již není v žádném případě v silách
města, aby zajišťovalo odvoz trávy i z
Vaší zahrady. Není proto možné, aby
pokračování na str. 3

„STARÁ PLZEŇ A KUPCI“,
tak se jmenuje naučná stezka, která byla
v loňském roce otevřena v našem městě. V
těchto dnech na stezce můžete potkat školáky z Plzně a okolí. Západočeské muzeum
v Plzni pro školy v regionu totiž připravilo
zajímavou nabídku: komentované vycházky s názvem Na kupecké stezce. „Všechny
termíny, které jsem vypsala, se okamžitě
obsadily, dokonce jsem musela dva přidat,“
řekla Denisa Brejchová, která má v muzeu
na starosti vzdělávací programy pro veřejnost a celý projekt řídí.
Stezku již viděly v rámci projektu téměř dvě stovky dětí a do konce školního
roku jsou ještě přichystány další tři termíny
prohlídek. Již teď se hlásí učitelé na příští rok. Zájem je také o stejně koncipované
vycházky na hrad Radyni.
Za OSHR Jitka Sutnarová
Vycházka dětí z Gymnázia Mikulášské nám. v Plzni.

Foto: Petr Brousek
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
9. schůze – 24. dubna 2014
RM
◘
souhlasila se změnou Pravidel pro
přidělování bytů v majetku města Starého
Plzence spočívající v možnosti uplatnění
výjimky z jejich ustanovení v případech
rozhodování o přidělování bytů v DPS a
v tomto smyslu s vydáním dodatku č. 1 k
těmto pravidlům;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností RWE GasNet, s. r. o., o zřízení věcného břemene na pozemcích města parc. č.
357/1, 369/1, 369/2, 370/15, 378/3, 387/46,
1438/6 a 1438/11 v k. ú. Starý Plzenec;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města parc. č. 204/27, 204/37 a
204/39 v k. ú. Starý Plzenec;
◘ schválila rozpočtové opatření č. 4/2014
spočívající v navýšení výdajů v rozpočtu
lesního fondu o 30 tis. Kč z důvodu pořízení traktorové travní sekačky a v navýšení výdajů města o 90 tis. Kč na úhradu
poplatku za trvalé odnětí pozemku parc. č.
298/20 pod hradem Radyní v k. ú. Starý Plzenec plnění funkcí lesa;
◘ souhlasila, na žádost Pavlíny Krásné,
s pořádáním cyklistických závodů „JumOBSAH
ÚVODNÍK...........................................1,3
ZE ŽIVOTA MĚSTA..........................2,3
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU..4
KULTURA........................................5,6,7
SPOLEČENSKÁ KRONIKA................7
SERIÁL.................................................7,8
STALO SE...............................................8
SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE .......8,12,13
NAŠE ŠKOLY...........................9,10,11,12
SKAUT...................................................12
ČTENÁŘI PÍŠÍ.....................................14
SPORT.........................................14,15,16
INZERCE...............................17,18,19,20

Parade dirt a park“ 7. června 2014 v době
od 10 do 18 hodin v areálu skateparku ve
Starém Plzenci za předpokladu zajištění
zdravotní a pořadatelské služby, pronájmu
WC a úklidu pozemků po ukončení akce;
◘ vzala na vědomí oznámení Pavlíny
Krásné o pořádání veřejné hudební produkce „JumParade afterparty“ na fotbalovém hřišti ve Starém Plzenci 7. června
2014 od 20:00 do 02:00 h a udělila, podle
ustanovení obecně závazné vyhlášky města
č. 1/2007, pořadatelům výjimku a povolila
dobu ukončení této akce v 02:00 h při dodržení podmínek stanovených vyhláškou;
◘ vzala na vědomí protokol o otevírání
obálek a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Dodávka traktorové travní sekačky s přídavným zařízením - čelní sněhovou radlicí“ a souhlasila
s uzavřením kupní smlouvy s vybraným
uchazečem - společností AGRIIMPORT,
s. r. o.;
◘ vzala na vědomí oznámení společnosti
Bohemia Sekt, s .r. o., o pořádání 4. ročníku Bohemia Sekt Musik Festivalu 7. června 2014 v době od 12 do 23 hodin v areálu
společnosti ve Starém Plzenci;
◘ souhlasila, na návrh komise pro občanské a sociální záležitosti, s přidělení bytu
v domě s pečovatelskou službou čp. 194 v
Havlíčkově ulici Jaroslavě Schafferové;
◘ schválila, z důvodu nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, uzavření nové
smlouvy se společností EKO-KOM, a. s., o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů;
◘
souhlasila, na žádost společnosti
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.
o., s použitím znaku města uvedeným způsobem na všech částech zpracovávaného
územního plánu města;
◘ schválila uzavření smluv o nájmu bytů
na dobu určitou s 20 nájemníky bytových
domů čp. 99 v Sedlci, čp. 23, 194 a 495 v
Havlíčkově ulici a čp. 49 a 50 v Žižkově
ulici;
◘ vzala na vědomí výsledek poptávky
po zpracovateli studie proveditelnosti a žádosti města o finanční podporu k projektu
z výzvy č. 22 IOP - Konsolidace IT a nové
služby TC obcí a souhlasila s uzavřením

smlouvy o dílo se společností CORTIS
Consulting, s. r. o.;
◘ vzala na vědomí Výroční technickou
zprávu za rok 2013 společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s., provozující vodohospodářskou infrastrukturu města;
◘ souhlasila se zadáním trojího posekání
porostů na Hůrce v roce 2014 společnosti PROSTROM Bohemia, s. r. o., podle jí
předložené nabídky;
◘
souhlasila se zadáním vypracování
studie protipovodňových opatření na řece
Úslavě ve Starém Plzenci včetně posouzení návrhů a opatření ve 2D modelu n-leté
vody Ing. Milanu Jíchovi podle jím předložené nabídky;
◘ vzala na vědomí výsledek hospodaření společnosti PRONAP, s. r. o., za první
čtvrtletí 2014 včetně komentáře, přehledu
plnění plánu investic a transformace střediska sesazovna, přehledu zahraničních
služebních cest a srovnávací nabídky na
pořízení kompresoru;
◘ souhlasila s provedením vyčištění technologické linky ČOV ve Starém Plzenci
podle předložené nabídky společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s.;
◘ vzala na vědomí prezentaci společnosti
SOVT - RADIO, s. r. o., Plzeň a jí zpracovanou úvodní technicko-ekonomickou
studii „Bezdrátový informační a varovný
systém pro město Starý Plzenec“ včetně
její nabídky na vypracování podkladů pro
případnou žádost o dotaci na pořízení systému a souhlasila s nabídnutým pořízením
podkladů k žádosti o dotaci;
◘ schválil uzavření dohody s Natašou
Pankratzovou o ukončení nájmu bytu v
domě čp. 23 v Havlíčkově ulici;
◘ vzala na vědomí výsledek výběrového
řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády domu č.p. 292,
Smetanova ulice Starý Plzenec, včetně sanace soklu“ a schválila uzavření smlouvy
o dílo se společností SILBA-Elstav, s. r. o.,
která předložila nejnižší cenovou nabídku;
◘ vzala na vědomí koncept zápisu do
kroniky města za rok 2013 předložený kronikářkou Mgr. Věrou Fenclovou a schválila zápis do kroniky města za rok 2013 bez
výhrad.
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pokračování ze str. 1
občané i trávu z vlastních
zahrad sypali na obecní pozemky. Tyto kopky trávy
potom zahnívají a jsou předmětem kritiky ostatních občanů. Trávu z vlastní zahrady
můžete odvést do sběrného
dvora nebo po dohodě s p.
Lencem (tel. 725 042 547) na
městskou kompostárnu.
V letních měsících se i více
pohybujeme venku se svými zvířecími miláčky. Osobně mám zvířata moc ráda a
vlastně vždy jsme doma nějaké zvířátko měli. Proto bych
chtěla znovu apelovat na majitele nejen psů, ale i koní.
Jsou spoluobčané, kteří mají
respekt ke zvířatům. Mnohdy
ani majitel neodhadne chování svého psa, který volně
pobíhá, a neodhadne bezpečnostní riziko pro kolemjdoucího nebo poskakující dítě.
Berme proto ohled jeden na
druhého! A opakovaně apeluji
na majitele koní, aby dodržovali již v minulosti stanovené
trasy pro volný pohyb koní.
Není možné, aby pracovníci města uklízeli „kobližky“
na chodnících, na náměstí či
před mateřskou školou!
Závěrem bych Vás chtěla opět pozvat na kulturní a
sportovní akce. Dne 7. 6. od
13:00 h si nenechte ujít Řezbářské sympozium, kde můžete přímo na místě ve Smetanově ulici zhlédnout práci
řezbářských mistrů. Vytvořená díla pak budou zdobit naše
město. Návštěvu Řezbářského
sympozia můžete spojit s návštěvou Bohemia Sekt Music
Festu. A milovníci adrenalinu
se mohou těšit na freestylové
závody na kolech v bikeparku

ve Dvořákově ulici. Dne 12.
6. od 16:30 h se bude konat v
zahradě za kostelem Narození P. Marie na Malé Straně Zahradní slavnost, kde vystoupí
soubory ZUŠ Starý Plzenec.
Další zajímavou akcí bude
18. 6. od 18:00 h v Lidovém
domě Slavnostní akademie
Základní školy Starý Plzenec
u příležitosti oslav 100 let ZŠ.
Na den 19. 6. od 18:00 h rovněž v Lidovém domě je pro
Vás připravena hudební komedie V. Renčína, J. Brabce a
H Čihákové, kterou předvede
ochotnický divadelní soubor
Jirásek 2012 pod názvem
Nejkrásnější válka. Čtvrtého
ročníku turistického pochodu Kolem Starého Plzence se
můžete zúčastnit 22. 6. Start
je v 8:00 h v restauraci Na
Jízdárně a vybrat si můžete z
trasy 3,5 km, 7 km a 11 km.
Dne 29. 6. od 8:30 h se bude
konat na sedleckém rybníku
závod rychlostní kanoistiky
Sedlecká 500. V odpoledních
hodinách od 14:00 h se můžete v tento den ještě zúčastnit
poutě na Hůrku se slavnostní bohoslužbou v rotundě sv.
Petra a Pavla. A dne 5. 7. od
16:30 h si Vás dovoluji pozvat
k uctění památky mistra Jana
Husa u kostela sv. J. Křtitele
na náměstí a zapálení vatry u
Radoušovy skalky ve 20:00 h
v Kollárově ulici s krátkým
kulturním programem. Více
informací o všech akcích naleznete na www.staryplzenec.
cz nebo přímo v K-Centru.
Vážení spoluobčané, do
nadcházejících letních měsíců Vám přeji dny plné slunce
a osobní pohody.
Vlasta Doláková, starostka

BESEDA
S POLICIÍ ČR

řena na problematiku v dopravě,
možnosti obnovení stávajících,
popřípadě vybudování nových
přechodů pro chodce a připravovaného kamerového dohledového systému ve městě. Beseda splnila účel, byly předány
zajímavé a užitečné informace.
Pouze je škoda, že byla malá
účast Vás občanů. Chtěl bych
tímto všem přítomným, a zejména policistům, poděkovat s
tím, že tyto besedy budou dále
pokračovat.
V případě potřeby oznámení poznatku o páchání trestné
činnosti nebo přestupkového
jednání je možno volat přímo
hlídce Policie ČR, která vykonává službu v našem teritoriu
na číslo mobilního telefonu
725 381 375.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

Vážení spoluobčané,
dne 13. května od 17:00 h se
uskutečnila v salonku restaurace
Na Jízdárně beseda s Policií ČR,
které se zúčastnil vedoucí OO
PČR Plzeň – Slovany npor. Ing.
Bc. Martin Černý a zástupce vedoucího Služby kriminální policie a vyšetřování npor. Mgr. Petr
Šindelář. Policisté seznámili přítomné s bezpečnostní situací ve
Starém Plzenci a odpověděli na
otázky, které se týkaly zejména
vloupání do objektů, způsobu
možného zabezpečení majetku,
předcházení trestné činnosti při
jednání s takzvanými podomními prodejci, kdy dochází v samém závěru k okradení zejména
seniorů. Beseda byla dále zamě-
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MĚSTO STARÝ PLZENEC,
Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý
Plzenec
odbor finanční a majetkoprávní
zveřejňuje

VÝZVU
k podání žádostí vlastníků bytů a obytných domů
na území města
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
na pořízení kanalizační přípojky
v katastrálním území Starý Plzenec
a Sedlec u Starého Plzence
Výzva k podání žádostí o poskytnutí výše uvedeného úvěru je zveřejněna v souladu s ustanovením článku 3 odst. 3
Statutu Fondu rozvoje bydlení (zveřejněného na webových
stránkách města http://www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/statut-fondu-rozvoje-bydleni-1938.
html?kshowback=4_5).
Součástí tohoto oznámení jsou tiskopisy:
Žádost o poskytnutí úvěru a Potvrzení o výši příjmu
(zveřejněné na webových stránkách města
http://www.staryplzenec.cz/obcan/aktuality/).
Konečný termín pro přijetí žádostí stanovila rada města
na den: 31.12.2014
Bližší informace podá odbor finanční a majetkoprávní –
Iveta Fajtová, budova městského úřadu, Smetanova 932,
332 02 Starý Plzenec (kancelář č. 2, I. patro),
Tel.: 377 183 645, E-mail: fajtova@staryplzenec.cz.

Město Starý Plzenec
OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil
městský úřad v roce 2014 opět tradiční pravidelnou přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti ČSAD autobusy
Plzeň, a. s.
Autobus bude jezdit od 6. června do 24. října 2014
vždy v pátek v následujících termínech:
6. června 4. července 1. srpna
12. září
10. října
20. června 18. července 15. srpna 26. září
24. října
29. srpna
Jízdní řád:
zastávky autobusů ČSAD a MHD
hod.
Sedlec - náves
16:00
- rozcestí
16:02
St. Plzenec - Nádražní
16:05
- Kollárova (točna)
16:08
- Radyňská (Máchova)
16:10
- Masarykovo náměstí
16:12
- Havlíčkova (za mostem)
16:15
Odjezd zpět ze hřbitova v 17:10 h.
Jednotné jízdné činí 6,- Kč.
Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka města Starého Plzence

Radyňské listy - červen 2014

Strana 4

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 23.5. - 24.5.2014
Koncem května proběhly v naší zemi volby do Evropského parlamentu. Ve Starém
Plzenci přišlo do volebních místností 789
občanů. Z celkového počtu 4008 zapsaných
voličů to představuje 19,69 %. Nejvyšší po-

čet platných hlasů získala Koalice TOP 09
a STAN - 209 hlasů (26,62 %), na druhém
místě skončilo politické hnutí ANO 2011 se
137 hlasy (17,45 %), třetí se umístila politická strana KSČM - 100 hlasů (12,73 %).

Jak se volilo v jednotlivých okrscích, si
můžete přečíst v přiložených tabulkách.
Mgr. Milena Benediktová
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVEN 2014
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12.00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
09:00-12:00 h
So, Ne a svátky 09:00 – 15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
9:00-12:00
13:00-17:00 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 9:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: denně kromě pondělí
od 10:00 h do 18:00 h
Oživené prohlídky s Radoušem:
01.06., 14.06. a 29.06. od 18:00 h
ROTUNDA SV: PETRA A PAVLA
Otevřena: 07.06. od 13:00 do 17:00 h
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti
každou první sobotu v měsíci od května
do září od 13:00 h do 16:00 h. Skupinové
prohlídky (min. 6 osob) mimo otevírací
dobu po objednání na tel.: 377 183 662,
377 183 659.
Výstava
V ZEMI ČOKOLÁDOVÉHO ČERTA
- výtvarné práce žáků výtvarného oboru
ZUŠ Starý Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum a ZUŠ Starý Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz, e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 26. června 2014.
7. června 2014 (sobota)
ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM STARÝ
PLZENEC 2014
slavnostní zakončení, odhalení soch
ŘEMESLNÝ TRH
Místo: prostranství ve Smetanově ul.
Čas: 10:00 – 20:00 h
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Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum a ZUŠ Starý Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz, e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz, tel: 377
183 662

děti, studenti a senioři 50 Kč
Vstupné na místě: dospělí 100 Kč, děti,
studenti a senioři 60 Kč
Předprodej vstupenek v K-Centru,
Smetanova 932, tel.: 377 183 662
Pořadatel: město Starý Plzenec

7. června 2014 (sobota)
BOHEMIA SEKT MUSIC FEST
Místo: Bohemia Sekt Starý Plzenec
Čas: 12:00 – 22:00 h
Pořadatel: Bohemia Sekt Starý Plzenec
s.r.o.

29. června 2014 (neděle)
POUŤ NA HŮRKU
Mše pod širým nebem na Hůrce u rotundy
Čas: 14:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost Starý
Plzenec

12. června 2014 (čtvrtek)
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Místo: zahrada kostele Narození P. Marie
na Malé Straně
Čas: 16:30 h
Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec

30. června 2014 (pondělí)
PETR ALTMAN
FOTOGRAFICKÉ POSTŘEHY
-výstava fotografií
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932,
St.Plzenec
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum a ZUŠ Starý Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz, e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 4. září 2014.

18. června 2014 (středa)
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
ZŠ STARÝ PLZENEC
u příležitosti oslav 100 let ZŠ ve Starém
Plzenci
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 18:00 h
Pořadatel: ZŠ Starý Plzenec
19. června 2014 (čtvrtek)
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
komediální příběh o vzbouření athénských
žen proti válkychtivým mužům
Místo: Lidový dům, Raisova 2
Čas. 18:00 h
Účinkuje ochotnický divadelní soubor
Jirásek 2012.
Vstupné v předprodeji: dospělí 80 Kč,

HASIČSKÉ MUZEUM V SEDLCI
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě
v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil,
tel.: 606 608 187

Inzerujte
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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STAROČESKÁ
POUŤ NA HŮRKU
V neděli 29. června od 14
hodin se uskuteční 27. ročník
Poutě na hradiště Hůrka (rotundu) v našem městě. Tuto
pouť spoluzaložil arcibiskup
pražský a primas český Josef
Beran roku 1946. V padesátých
letech byla pouť komunisty
zakázána a o její obnovení se
zasloužil pan Karel Kilberger
a ostatní spoluobčané v roce
1991. V posledních letech se o
organizaci poutě stará hlavně
pan Josef Švéda s rodinou. V
rámci připomenutí 45. výročí
úmrtí kardinála Josefa Berana
bude postupně otevřena výsta-
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va o jeho životě a díle v kostele sv. Jana Křtitele na náměstí
a poté v kostele Narození Panny Marie na Malé Straně. Zde
také bude dne 29.06. od 13:30
h sraz poutníků, kteří úderem
14. hodiny vyrazí směr rotunda po stopách pana kardinála.
Zde bude následně sloužena
mše pod otevřeným nebem.
Od 16 hodin se poté uskuteční
v Café Rotunda debata o knize
Staroplzeňské kostely od kardinála Josefa Berana vydané v
roce 1947 a následně budeme
debatovat s panem architektem Janem Soukupem o jeho
stejnojmenné knize vydané v
roce 2010.
Pavel Hrouda
www.kardinalberan.cz

RADOUŠ
- MODROVOUS

Dne 5. června 2014
uplynuly 4 smutné roky,
co nás opustil pan Jiří Šimek.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti s rodinami.

Pověst, rozšířená v okolí Radyně, vypravuje, že Radouš každou ze svých žen i s novorozenětem po porodu zabil, protože
se mu dítě podobalo jak oslíma
ušima, tak i kančími zuby.
Následkem této pověsti se
v dřívějších letech děvčata ve
vesnicích kolem Radyně bála
do té míry, že po přástkách1),
kde se nejvíce pověstí vypravovalo, nebyly by za živého boha
šly samy domů. Ten strach byl
vzbuzen nebo alespoň posílen

následující pověstí, která ještě
ve 40. létech 19. století kolovala v okolí Plzence.
Jistá selská dívka z Plzence,
velmi pohledná, ale na svou
krásu i na zámožnost svých
rodičů nemálo hrdá, byla velmi nepřístupná dvoření četných nápadníků. Kdykoliv šla
z přástek, nedovolila žádnému chlapci, aby ji doprovázel
domů. Kdysi se však k ní přidružil – když se opět vracela z
přástek – jakýsi pán v mysliveckém oblečení a s loveckým nožem po boku. Úlisnými slovy si
pokračování na str. 8
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pokračování ze str. 7
vymohl její svolení, aby ji směl doprovodit. Svolila – a zůstala se svým průvodcem
daleko za kamarádkami a jejich doprovodem. Doma ji však toho večera marně čekali. Když se po ní pozdě v noci u ostatních
přástevnic vyptávali, dozvěděli se, že se
svým průvodcem odešla směrem k Radyni.
Ustrašený otec vyburcoval několik sousedů
a jejich čeledíny: opatřili si svítilny a vydali se hledat. Zašli až k Radyni a tam našli
nešťastnou dceru v tratolišti krve na kusy
roztrhanou.
(vyprávění plzeňského archiváře MartinaHrušky3) z r. 1868 zapsal Jaroslav

Schiebl a mírně upravila Anna Velichová).
Poznámky:
1) Přástky: v zimě se dříve děvčata scházela a společně předla nebo drala husí peří
– přitom se vyprávělo mnoho příběhů, aby
práce lépe ubíhala.
2) Spíše než pověst o Radoušovi to připomíná popis nějakého kriminálního případu z počátku 19. století. Jaroslav Schiebl
se na sklonku svého života zabýval plzeňskými kriminálními případy z dávných dob,
hlavně ze středověku. V letech 1928-30 psal
do Českého deníku seriál Plzeňský pitaval:
detektivní povídky, které však mají spíše

humorné ladění. Tuto knihu
přepracoval počátkem tohoto
století Aleš Česal a vyšla pod
názvem Plzeňský pitaval v
r. 2005 v pražPodobizna Radouše
ském nakladaFoto: archiv
telství Regia.
3) Martin Hruška mladší (1815-1871),
archivář města Plzně, syn prvního staroplzeneckého kronikáře Martina Hrušky – podrobněji viz poznámky u pověsti č. 13.

PLANÉ, ALE JEDLÉ

U příležitosti 69. výročí od konce 2. světové války bylo 7.
května 2014 vzpomenuto na občany našeho města, kteří v
období světových válek položili své životy. Představitelé
města se svými spoluobčany uctili památku obětí světových
válek. Starostka města Starého Plzence Vlasta Doláková
s místostarostou Václavem Vajshajtlem přináší květiny k
pomníku obětí světových válek na Masarykově náměstí ve
Starém Plzenci.
Text a foto: Eva Vlachová

Koncertem velkého dechového orchestru Základní
umělecké školy Chválenická Plzeň, který se uskutečnil
13. května 2014 v sále Lidového domu ve Starém Plzenci,
byla zakončena 29. koncertní sezóny Kruhu přátel hudby
ve Starém Plzenci. V programu s názvem Od klasiky po
současnost zazněly pod taktovkou dirigenta Stanislava
Razáka skladby jak klasické české „dechovky“, tak i známé světové filmové melodie.
Příští 30. jubilejní koncertní sezóna Kruhu přátel hudby začne na podzim letošního roku.
Text a foto: Eva Vlachová

Každý ví, že v přírodě roste plno jedlých rostlin, které lidé
vyšlechtili, aby dávaly
větší užitek. Tato kultivace samozřejmě přinesla své chutné a šťavnaté plody, přesto ale stojí
za to vracet se k prapodobám těchto
rostlin a také objevovat další plané
rostliny, domácí i cizokrajné. Při
troše pátrání objevíme překvapivě
chutné jednoletky, trvalky i dřeviny
a od jara do zimy můžeme zpestřovat svůj jídelníček při nulových nákladech. Sbírat je můžeme v přírodě
nebo si je přiblížit ke kuchyni.
Důvodů, proč si takové rostliny
vysadit na zahradu, je mnoho: plané rostliny jsou většinou mnohem
méně náročné na péči a výživu, dokáží prosperovat i na náročném stanovišti (suché, podmáčené, stinné,
jílovitá či písčitá půda apod.) a za
nepříznivého počasí. Mnohé z nich
tato stanoviště, obtížně osaditelná vyšlechtěnými druhy, vyloženě
vyhledávají. K těmto nenáročným
rostlinám patří i pozapomenuté a
jen mírně prošlechtěné ovocné druhy – např. rakytník nebo mišpule.
Do přírodních zahrad, kde nemaříme čas zbytečnou dřinou, se hodí
obzvláště pro svoji samostatnost.
Nepotřebují totiž ani pravidelnou
údržbu, jako je okopávání či řez
(snad kromě prosvětlení u některých keřů s tendencí zahušťovat).
Celá řada z nich se pak sama v zahradě rozšiřuje, aniž nám ji zamoří

(třeba měsíček nebo kontryhel).
Mnoho jedlých rostlin je zároveň
velmi ozdobných – kvetením, listem, plody. Krásná jsou květenství
a plodenství muchovníků či planých
růží, listy bylin/koření (všechny ty
mateřídoušky, tymiány, saturejka,
yzop atd. atd.).
Obohacují rejstřík známých chutí o exotické odstíny – často nejsou
příjemné samy o sobě, jsou třeba
trpké nebo nahořklé, ale právě tyto
valéry doplní běžné šlechtěné druhy. Tak například listy smetanky
přinesou zajímavý akcent do zeleninového salátu, aronie nebo bezinky
obohatí marmelády či kompoty.
A nové chutě nejsou jediné obohacení – plané rostliny jsou totiž
cenným zdrojem nejrůznějších vitamínů a minerálů, jež v běžné stravě
chybí, a je sympatické, že k nejcennějším patří ty nejběžnější – pampeliška a kopřiva.
Jedlé a chutné jsou také mnohé
nepopulární plevele - zkuste jarní
špenát z kopřivy nebo bršlice a je
docela možné, že úroda z vlastní zahrady vám nebude stačit.
Důležitým aspektem rozšiřování
povědomí o planých pochutinách je
také hledisko biodiverzity. Vzhledem k měnícímu se klimatu je jasné, že jakási banka odolných a výživných rostlin se nám bude hodit.
Kateřina Karasová,
Kvetoucí stromy o.s.
Celý článek a fotografie naleznete na stromyproplzenec.blogspot.cz
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ZŠ Starý Plzenec
TALENT ROKU
Žákyně 8.A Tereza Haberová se zapojila do celostátní soutěže mladých nadějných sportovců „TALENT ROKU“.
Ve své kategorii žákyň 7. – 9. třídy se v
loňském roce za své sportovní výsledky
v lyžování a tenisu dostala mezi 5 nejlepších v České republice.
6. května byla pozvána spolu s dalšími
nadějemi do Karlových Varů na „SPORTOVNÍ DEN S TALENTEM“. Všichni
pozvaní museli zdolat záludnou a dlouhou překážkovou dráhu, která prověřila
rychlost, obratnost, sílu, koordinaci a
zručnost. Nejrychlejší z každé kategorie
čekaly hodnotné ceny a poukázky k nákupu sportovního zboží nejen pro jednotlivce, ale i pro školu, kterou soutěžící
reprezentovali.
Terka dominovala v rychlosti a obratnosti, zradila ji jen střelba šestek na
basketbalový koš, který trefila až na třetí
pokus. To ji stálo cenný čas a skončila o
pouhé 2 sekundy na 2. místě.
Zklamání bylo veliké, ukápla i slza. I
tak je 2. místo úspěchem nejen Terezy, ale
i celé naší školy.
Mgr. I. Holoubková

Foto: Úspěšná Tereza Haberová.
Foto: Mgr. I. Holoubková
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ZŠ Starý Plzenec
NÁVŠTĚVA ZE ZŠ KAPLICE
Na podzim letošního školního roku si
čtvrťáci ze ZŠ Starý Plzenec a ZŠ Kaplice začali dopisovat. Zpočátku si vyměňovali pouze dopisy, později fotografie.
Děti byly čím dál více zvědavé na své
kamarády a dopisování už nestačilo. Tak
nadešel den, kdy se obě třídy sešly osobně. V pátek 16. května k nám přijeli naši
kamarádi ze ZŠ Kaplice a všichni jsme
si setkání náležitě užili.
Text a foto: Mgr. Marcela Bardounová
Foto: My a naši kamarádi z Kaplice
na školní zahradě.

MC DONALD´S CUP
ZŠ ve Starém Plzenci se už po sedmnácté zúčastnila fotbalové soutěže, která
se každoročně pořádá pro žáky 1. – 5.
tříd základních škol. Po velkém boji se
družstvo v kategorii B probojovalo do
okresního kola, které se konalo 13. 5. na
33. ZŠ v Plzni. Naši fotbalisté se dostali do velmi těžké skupiny a celkově se
umístili na sedmém místě. Všem hráčům
patří poděkování za reprezentaci školy.
Text a foto: Mgr. Marcela Bardounová
Foto: Fotbalový tým ZŠ Starý Plzenec.

BRÄNNBALL
Další soutěží, která je pořádána asociací Sport pro všechny, bylo krajské
finále v brännballu. Turnaj proběhl 26.
dubna v Břasech. Stejně jako v minulých letech se zúčastnily i děti ze Starého Plzence. Výsledek byl také tradiční,
v konkurenci družstev z Rokycan a Nýřan – první místo. Zlaté medaile si domů
přivezli Šimon Suchý, Jan Diviš, Vojta
Seman, Tomáš Pruner, Tomáš Mahdalík,
Daniel Vacikar, Tomáš Sikyta, Daniel
Diviš, Petr Hemrle, Tereza Hlinková a
Žofie Vlachová.
Milan Florian
Foto: Dita Hlinková

Pozvánka na oslavy 100 let ZŠ ve Starém Plzenci
V červnu letošního roku oslaví Základní škola Starý Plzenec 100 let
od svého založení. Zaměstnanci školy připravili
k tomuto kulatému výročí pro děti i veřejnost dvě velké akce.
Ve středu dne 18. června 2014 se bude od 18:00 h
v Lidovém domě konat

Slavnostní akademie ZŠ Starý Plzenec.
Jednotlivé třídy si pod vedením učitelů připravily zajímavá vystoupení.
Určitě se všichni nejvíce těšíme na vystoupení těch nejmenších.
V sobotu dne 27. září 2014 se bude od 9:00 h ve škole na náměstí konat

Den otevřených dveří ZŠ Starý Plzenec.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout celou budovu školy, uvidí v akci moderní didaktickou techniku,
budou si moci prohlédnout zajímavé učební pomůcky. Zájemci si mohou nechat změřit hladinu cholesterolu,
krevní tlak a množství tělního tuku. Děti budou hrát zajímavé hry týkající se prevence úrazů.
Návštěvníci si budou moci koupit hezké výrobky šikovných žáků, např. keramické předměty z naší dílny.
Všichni budou náležitě pohoštěni, budou moci ochutnat kvalitní výrobky Bohemia Sektu,
od 11:00 h se ve školní jídelně bude podávat dobrý oběd za výhodnou cenu.
Během dopoledne mohou zájemci vidět vystoupení hasičů na školní zahradě nebo prezentaci starých
fotografií a filmů v aule školy, také zazpívá dámský pěvecký sbor ze Starého Plzence pod vedením B. Krásné.
Prostě každý, kdo přijde, si najde ve škole něco zajímavého.
Všichni zaměstnanci školy se těší na Vaši návštěvu, jste srdečně zváni! Vedení školy
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MEDVĚDÍ STEZKA
A ATLETIKA

žáci III.
1. místo Hrabě Filip
2. místo Vlásek Petr
3. místo Diviš Jan
žáci IV.
1. místo Kalousek Radek
2. místo Diviš Daniel
3. místo Mahdalík Tomáš
žákyně IV.
3. místo Vlachová Žofie
4. místo Hlinková Tereza
dorostenky
2. místo Rákosníková Kristýna
3. místo Mahdalíková Martina
Všem zúčastněným děkuji za vzornou
reprezentaci. Poděkování patří i rodičům,
kteří ochotně pomáhají s dopravou dětí na
závody.
Jana Hermanová

Děti ze sportovního kroužku Jany Hermanové a Milana Floriana opět vstoupily
do závodů, pořádaných ASPV (asociace
Sport pro všechny). Po celý rok pilně cvičily, trénovaly, učily se, aby na závodech
uspěly co nejlépe. Po florbalu, kde skončily
na 2. místě, a brännballu, kde byly první, je
čekala medvědí stezka a atletika. Nejdříve
vyjely na okresní závody medvědí stezkou. Pravidelní čtenáři Radyňských listů
již vědí, že na děti čekala trať dlouhá 2-3
km, na které plní různé úkoly. Např. uzlování, hod na cíl, orientace, zdravověda,
lanové překážky, dřeviny, znalost měst, řek
a pohoří na slepé mapě, znalost dopravních
značek atd. Na startu stanulo 30 hlídek v
různých kategoriích. Jak naše děti dopadly,
posuďte sami.

Medvědí stezka.Foto: Zuzana Lindauerová

Výsledky:
žáci I.
1. místo Děkanovský Vojtěch, Vlásek Petr
3. místo Červený Adam, Linda Bartoloměj
žákyně I.
1. místo Žitníková Hana, Lindauerová Katka
4. místo Brnková Ema, Skalová Anežka
žáci IV.
2. místo Diviš Daniel, Hrabě Dominik
dorostenci
1. místo Kesl Michael, Šesták Petr

Výsledky:
žáci I.
4. místo Vlásek Filip
5. místo Červený Adam
žákyně I.
3. místo Mertlová Aneta
6. místo Sutnarová Michaela
7. místo Žitníková Hana
žáci II.
2. místo Seman Vojtěch
4. místo Suchý Šimon

ZŠ Sedlec
JARNÍ AKCE ZŠ SEDLEC
Koncem dubna naše žáky čekalo sportovní klání ve Starém Plzenci – McDonald´s Cup, kde si mohli poměřit síly ve fotbale s týmy ostatních škol. Tentokrát mezi
sebou bojovali žáci ze ZŠ Starý Plzenec,
ZŠ Nezvěstice, ZŠ Šťáhlavy a ZŠ Sedlec.
Naše hráče přišel povzbuzovat celý zbytek
školy.
Hned po skončení utkání jsme se vydali
ještě za kulturou. Navštívili jsme výstavu
prací žáků místní ZUŠ v infocentru ve
Starém Plzenci. Děti si zde prohlédly výtvarná díla mnoha svých spolužáků a kamarádů.
Ve středu 30. dubna jeli žáci 3. až 5. ročníku na dopravní hřiště do Blovic
Blovic.. Tento
školní rok jeli už podruhé, protože páťáci
končili výuku zkouškou a 14 z nich jich
získalo řidičský průkaz cyklisty. Zatímco
jedna parta vesele jezdila na křižovatkách,
druhá si opakovala teorii v učebně. Po
hodině a půl se skupiny vyměnily. Domů
jsme si odvezli spoustu výukových materiálů, které se nám hodily i pro přípravu na
soutěž Malý záchranář.

Dalším závodem bylo okresní kolo v
atletice, konané v Nýřanech za účasti 116
dětí z okresů PJ a PS. Závodilo se v běhu
na 50 m, 60 m či 100 m, skoku dalekém,
hodu kriketovým míčkem nebo granátem
a běhu na 400 m, 800 m, 1000 m či 1500
m. I zde podaly naše děti skvělé výkony a
postoupily do krajského kola.

Účastníci okresního kola atletických závodů v Nýřanech.
Foto: Jiří Vlach

Poslední
dubnový
den
patřil
samozřejmě
také
čarodějnicím.
U hasičárny v
Sedlci se slétlo
mnoho čarodějnic i čarodějů.
Kromě živých
čarodějnic zde o
pozornost soutěžily i čarodějnice vyrobené
z nejrůznějších
materiálů, které
po vyhodnocení
skončily na hranici.
Sedlecký tým na McDonalds Cup.
Foto: archiv školy
Děti si mohly
zasoutěžit na mnoha stanovištích nabízejí- ly divadélko z Hradce Králové - už potřetí
cích nejrůznější aktivity – např. prolézání a opět nezklamalo. Představení s názvem
pavučiny, jízda na čarodějném koštěti, ská- Pohádky z našeho statku rozesmálo nekání v pytlích, poznávání léčivých bylinek, jen školkáčky a školáky, ale i dospělé dimalování čarodějnic, házení předmětů na váky. Během představení se děti seznámily
cíl….. Během akce byla také vztyčena máj- nejen se životem na statku, ale také s tím,
ka v režii místních hasičů a pod ní vzplanul jak správně loupit slepice, jak ulovit zatouoheň, na kterém si mohli všichni přítomní laného berana nebo jakou past nastražit na
zloděje.
opéct špekáček.
Helena Malá, Emanuela Vávrová
Začátkem května zavítalo do naší ško
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MŠ Starý Plzenec
POZORUHODNÁ CESTA
NA PLANETU ŤAK, ŤAK….
5,4,3,2,1………odstartovala 24. 4. raketa z 5. třídy MŠ do vesmíru. Letěli jsme
dlouho a prohlédli jsme si naši sluneční
soustavu a hned i několik dalších slunečních soustav.
Celý týden před odletem jsme prováděli
kosmonautický výcvik, který nebyl vůbec

SLUNEČNÍ ÚDOLÍ
MÁ NAPILNO!
Za uplynulé týdny jsme se ve skautském
oddíle rozhodně nenudili. Vše začalo v polovině dubna, kdy jsme strávili víkend v
Českém údolí na Borech. Děti navštívily
Meditační zahradu, prošly se údolím řeky
Radbuzy nebo si samy vařily oběd na ohni.
První večer pilně trénovaly uzly a další
skautské dovednosti, neboť družina Tygřic
se v sobotu ráno odpojila a jela se zúčastnit závodu vlčat a světlušek, tzv. ZVASu k
Seneckému rybníku. Celý závod byl situovaný na severní pól, kde probíhala polární
expedice. Naše světlušky dravě bojovaly
a nakonec obsadily úžasnou třetí příčku!
Postupují tak do krajského kola, které proběhne v červnu v nedalekých Rokycanech.
Poslední dubnový den patřil oddílové
schůzce, kdy jsme se všichni společně vydali do staroplzeneckého lomu. Ti nejmenší například vyráběli Morenu. Starší byli
rádi, že si mohou sednout do borůvčí a jen

jednoduchý. Vědomosti o vesmíru a naší
planetě jsme hledali v encyklopediích,
abychom na cestu do kosmu byli dobře připraveni. Vzpomínali jsme na výlet do planetária v Rokycanech, které jsme navštívili
minulý rok. A je to tady…
Konečně jsme odstartovali a letíme.
Naše raketa přistála na dosud neprobádané
planetě Ťak, ťak…
Je to modrá planeta, plná malých modrých a přátelských mimozemšťanů. Dozvěděli jsme se spoustu informací o životě na
této planetě. Po modrém nápoji z této pla-

Bc. Kateřina Vlachová Khaurová
a Drahoslava Krupařová

si povídat. Mimo her bylo hlavním úkolem
společnými silami naplnit káru dřevem a
dopravit ji do klubovny. Dne 7. května, v
rámci družinové schůzky, oblékla družina
Tygrů slavnostní kroje a spolu s vedením
města šla uctít památku k pomníku na místní náměstí.
Postřeliny – tradiční setkání všech členů našeho střediska Střela – se konaly počátkem května. Tentokrát byl originálním
místem pro setkání areál „Střela“ u stejnojmenné řeky. Děti se zde ocitly ve vědeckém centru a po celý víkend spolupracovaly se špičkovými „odborníky“ v oblasti
matematiky, zoologie, botaniky a chemie.
Zatím poslední a ojedinělou akcí byl
noční pochod. Začali jsme v pátek, kdy se
na skautské zahradě sešla většina starších
dětí a dospělých členů oddílu. I přes deštivou předpověď jsme několik hodin strávili
u ohně a poté uvnitř klubovny při hraní na
kytaru a deskových hrách. Ti, kteří vydrželi až do druhé hodiny ranní, se vyzbrojeni
čelovkami vydali přes Sedlec a Svidnou ke

Účastníci nočního pochodu na vrcholku
věže hradu Radyně.
Foto: Radka Trykarová
Kozlu. Odtud se pokračovalo na náves ve
Šťáhlavech, kde kruhový objezd bez aut lákal k hraní naší oblíbené Stříhané. Po ujití
třinácti kilometrů, před pátou ranní, jsme
konečně vystoupali do cíle, a to na věž
hradu Radyně. Sice jsme přes oblačnou oblohu východ slunce neviděli, ale společná
snídaně v podobě horké kávy a muffinů od
Páji nám to dostatečně vynahradila.
Jaroslava Lencová

Dobrovolní hasiči instalují výškoměr vodní
hladiny na mostě přes řeku Úslavu ve Starém Plzenci.
Foto: Miroslav Štrér

aby měly dostatečnou světlost a nebyly
zčásti ucpané od usazenin. Pak se stává
tato odvodní strouha málo průchodná a
hledá si cestu, převážně přes okolní pozemky, a bere s sebou vše, co jí stojí v
cestě. Také se na tom podepisuje lidská
neřest v odhazování pet lahví a jiných
odpadků, které vytvoří překážku v odtoku vody, která si samozřejmě najde vždy
nějakou tu cestu, většinou kam nechceme,
a pak se nám naskytne otřesný pohled,
když se voda přežene a vidíme tu paseku,
co napáchala. Také mnozí zasypali odvodní strouhy před domy, kde není kanalizace
pokračování na str. 13

SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE STARÉM PLZENCI
INFORMUJE
Poslední dobou se dostávají aktuálně
do popředí místo různých požárů živelné pohromy, zapříčiněné zvláště silným
větrem, krupobitím a přívalovým deštěm. Proti těmto živlům je dosti složitá
obrana, neboť udeří rychle a kolikrát i
ve spojení dohromady a vy se ani nestačíte včas připravit. Proto je nutné, aby
zvláště povrchové kanalizační propusti
byly v perfektním stavu – to znamená,

nety jsme se všichni na jeden den proměnili v modré obyvatele. Každý dostal dokonce i svůj vlastní teleport. Naše cesta se nám
moc líbila. Ale všechny cesty končí, a tak
i my jsme se šťastně vrátili na naši planetu
Zemi. Přistání bylo trošku dramatické, ale
nakonec jsme to zvládli.
Loučíme se marťanským pozdravem:
,,Pic…ťak, ťak“
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pokračování ze str. 12
na dešťovou vodu, a pak se
diví, když je voda po přívalovém dešti vyplaví, jak to bývá
ve většině případů. Proto by
měl každý věnovat velkou pozornost těmto zabezpečením,
aby bylo zabráněno zbytečným
škodám, a nevznikaly tak zbytečné práce na odstraňování
následků. Vždyť kolikrát stačí
tak málo a nemusí dojít k této
situaci.
V květnu jsme osadili informativní měřící stupnici průtoku
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vody na Úslavě na pilíři mostu
ve Starém Plzenci, kde má každý možnost sledovat průtočnost
a stoupání hladiny při deštích.
Závěrem bych chtěl informovat občany, že provádíme
bezplatně proplachy odtoků povrchové vody, likvidaci nakloněných nebo popadaných stromů po silném větru a obtížného
hmyzu, který Vás ohrožuje.

Mladí hasiči ze Sedlce se 26. dubna zúčastnili dětské soutěže v požárním útoku
a štafety požárních dvojic, kterou pořádali hasiči na Chlumu. Jednotlivé disciplíny
se dětem podařilo zaběhnout bez jediného
trestného bodu a se součtem časů z obou
disciplín obsadili krásné 6. místo. Soutěže
se zúčastnili starší žáci ve složení Vít Matas, Vojtěch Korbelík, Jan Havlovic, Karolína Frančíková, Viktorie Kočandrlová,
Eliška Kopřivová a Tereza Poláčková.
Text a foto: Stanislav Pokštefl

ČESKÝ SVAZ ŽEN
ZO STARÝ PLZENEC
pořádá dne 14.06.2014 výlet do přírodní rezervace Žďár
Vycházku povedeme z Rokycan do
Svojkovic. Z vrchu Žďár je překrásný
výhled do okolí, porosty jsou zde zvláštní, zvláště ty lišejníkové. Trasa je dlouhá
asi 11 km. Vzhledem k hodině odjezdu
bude času dost, aby trasu zvládl opravdu
každý. Ze Starého Plzence vyjedeme vlakem v 07:41 hodin. Zveme všechny, kdo
chtějí prožít den aktivně a prospěšně pro
své zdraví.
Za ZO ČSŽ
Jiřina Kramlová

Lenc Luboš
- velitel jednotky

DĚTSKÉ HRAVÉ
DOPOLEDNE V ČERVNU
Během května se děti na klubových dopoledních v Dráčku
seznámily se zvířátky v Africe, každý klub si vyrobil svoje
vlastní safari. Prostory klubu oživily velkoplošné pestrobarevné obrázky pralesa, řek,
pouští i savan s jejich obyvateli. Další týdny následovaly hry s dopravní tematikou,
domů si děti odnesly seskládané obrázky
svých oblíbených dopravních prostředků.

V červnu chystáme tradiční Dětské hravé dopoledne na pondělí 23.06. na hřišti
vedle sokolovny na plzeneckém náměstí.
Sraz je v 10:00 hodin, v případě nepříznivého počasí se akce přesune do prostor rodinného centra. Účastníky čekají zábavné hry,
soutěže, výtvarné činnosti a malá odměna
na závěr. Srdečně zveme členy RC Dráček i
zájemce o naši činnost z řad veřejnosti.
Přejeme pohodové jarní dny.
Za tým RC Dráček napsala
Světlana Jiránková

PS Starý Plzenec
Vás zve v roce 2014 na tábor leteckých modelářů
Termín: 27.07.2014 – 01.08.2014
Příjezd a odjezd dětí bude upřesněn v bližších informacích na přihláškách
Cena: 1.500 Kč
Věk dětí: od 10 let Limit účastníků tábora: 20 dětí
Místo: Dětský tábor Starý Plzenec Ubytování: v chatkách
Strava: 5x denně, pitný režim dětí zajištěn Tábor je zaměřen na stavbu leteckých modelů z balzy, dřeva a plastu. Pro zpestření bude tábor proložen výlety do okolí. V areálu tábora je hřiště, ohniště a rarita: muzeum Plzenecké úzkorozchodné dráhy.
S sebou: 1) vybavení pro pobyt v přírodě a modelářství
2) spací pytel, hygienické potřeby
3) modelářské potřeby v kufříku / skalpel, železné pravítko o délce 50 cm, modelína,
brusné papíry.
Podrobnější informace: Bohuslava Křížková 603 844 307 Jan Klik 732 927 300,
email: LTmodelari@seznam.cz
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SLAVNÍ Z PLZENCE

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

MILÍ PEJSKAŘI,

Určitě je jich víc, rodáků z našeho města, kteří nás proslavili a proslavují po celém
světě svým talentem, uměním a pílí.
Chci psát o dvou z nich. Znám dva mladé muže, kteří jako malí chodili ke mně do
školky.
Filip Jícha – Nejlepší házenkář na světě!
To je přece něco….!
Adam Zvonař – Již jako tříletý říkal, že
bude “baletit“. Za svým snem „šel“ neuvěřitelně! Dnes je demisólistou Bavorské
státní opery Mnichov, kde tančí i se svou
životní partnerkou, také baletkou.
Již při studiu na pražské konzervatoři se zúčastnil MEZINÁRODNÍ taneční
soutěže v r. 2006, která se konala v Brně
a kde obdržel za svůj výkon ocenění laureát a III. místo v soutěži. O rok později byl
vybrán na stáž do USA Washington DC k
Susan Farlou, světoznámé primabaleríně.
Po absolutoriu na pražské konzervatoři se
zúčastnil castingu do Národního divadla v
Praze a byl přijat. Zde velmi záhy tančil sólové role a stal se sólistou ND.
Adam byl nominován v roce 2012 na
cenu Thálie do užšího výběru a v roce 2013
do širšího výběru. Se svým uměním ve 24
letech procestoval svět.
Tančil v USA, Jižní Americe, ve Španělsku, SRN, Francii, Turecku, na Maltě,
v Italii a právě se vrátil z Ománu, kde vystupoval v baletu Romeo a Julie. Diváci
“našeho“ Adama obdivují a zamilovali si
ho v rolích: princ v Labutím jezeře (údajně
nejmladší tanečník této role 21 let), princ
v Šípkové Růžence, Jiřík ve Zlatovlásce, Louskáček v baletu P.I. Čajkovského,
Konráda v Baletomanii, Amerikáně III. a
poslední role v ND byl Toník v Čarodějově
učni.
Na své někdejší žáčky jsem pyšná, mám
z nich radost, přeji jim zdraví, štěstí a velké
úspěchy. Jako obyvatelé Starého Plzence
buďme na ně hrdí!
Bohumila Loukotová

Když jsme se před 15 lety přistěhovali
do Starého Plzence, byla jsem na mateřské
dovolené se svým tříletým synem. Na doporučení místních jsme začali navštěvovat
cvičení rodičů s dětmi, které již v té době
vedla paní Jana Steinerová. Bylo to moc
fajn, syn poznal první kamarády a já nové
přátele a známé. Ke cvičení neodmyslitelně
patřila také vánoční posezení v restauraci
Český Dvůr, výlety s dětmi na Kamensko
nebo červnové rozloučení s opékáním buřtů. Moc rády na to s kamarádkami vzpomínáme. Myslím, že se patří poděkovat paní
Janě Steinerové, která již dlouho a velmi
dobře cvičení rodičů s dětmi vede. Doufám, že mohu poděkovat nejen za rodiče
téměř dospělých dětí, ale za všechny, kteří
kurzem prošli. Díky Jano…
Lenka Václavovičová

věnujte prosím pár minut svého času na
četbu tohoto článku a zamyslete se prosím
sami nad sebou.
Jsem spokojenou obyvatelkou Starého Plzence a zároveň majitelkou malého pejska již
řadu let. Jistě jako pro každého z vás i pro
mne je pejsek nejlepším přítelem - je to člen
rodiny! Ráda trávím volný čas procházkami
městem spolu se svým psem, ale poslední
dobou mám strach. Bojím se chodit na procházky, protože někteří z vás nerespektují povinnost mít psa uvázaného na vodítku, popřípadě alespoň nasadit mu ochranný náhubek.
Chci na Vás na všechny touto cestou apelovat, berte prosím ohled na ostatní, kteří mají
psy i malých plemen správně uvázané na vodítku a nenechávají je volně pobíhat ulicemi.
Nedovedete si představit ten strach a bezmoc,
když jdete ulicí, venčíte svého psa a proti
Vám se vyřítí vlčák nebo jiný veliký pes bez
vodítka, bez náhubku, majitel si vesele kráčí
dvacet metrů za psem a vodítko hozené přes
rameno. Kdo mi jak pomůže a co dá, když
mi Váš pes roztrhá toho mého?! Upozorňuji
všechny spoluobčany, že v našem městě platí vyhláška o zákazu volně pobíhajících psů,
kde je stanovena v případě porušení pokuta!
Stále však píši jen o psech, nechci si ani
představovat, co by se mohlo stát, kdyby
volně pobíhající pes napadl malé dítě. Slova
typu „on nic nedělá“ pak vše určitě vyřeší.
Nebo vy snad svému psovi umíte číst myšlenky, vážení??
Vaše spoluobčanka

Adam Zvonař a Radka Příhodová po představení v Bavorské státní opeře Mnichov.
Foto: Matěj Urban

Snímkem se vracíme do roku 2000 na vánoční besídku uspořádanou v rámci cvičení rodičů s dětmi, které vede paní Jana
Steinerová.
Foto: Lenka Václavovičová

ADÉLA PŘIVEZLA
Z DRÁŽĎAN ZLATO
Dne 4. května 2014 se
konal v Drážďanech mezinárodní turnaj 5. ročník
Radebeuler Fechtcup 2014.
Adéla ve své devítičlenné
skupině porazila všechny
soupeřky a zaváhala pouze
s E. Štěpánovou (CZ) a s
S. Gephertovou (GER), a to
těsně 4:5. Na konci skupin
skončila celkově druhá. V
osmifinále si to rozdala se
svojí spoluhráčkou z oddílu K. Vaisovou (Loko Pl.),
kterou hladce porazila 10:3,
a ve čtvrtfinále na ni čekala

H. Shelerová (GER), které
taktéž nedala šanci a vyhrála 10:5.
Do finálového utkání se
probojovala Adéla Brandnerová (Loko Pl.) a Eliška
Havrdová z téhož oddílu.
Po první půlce byl stav 5:2
a zdálo se, že je rozhodnuto,
ale soupeřka stačila stáhnout náskok na 6:5, avšak
konečný výsledek byl 8:6
pro Adélu. Další zlato je
doma. Za poslední čtyři turnaje to jsou dvě zlata a dvě Šermířka Adéla Brandnestříbra, což je moc pěkná rová získala na mezinárodním turnaji v Drážďabilance.
nech zlatou medaili.
Foto: Tomáš Brandner
Tomáš Brandner
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OPPIDI ROTUNDA
X ARSENAL RADYNĚ 1 x 1
Bohužel toto pro nás velice příjemné
skóre bylo na pomyslném ukazateli ještě v
závěrečné minutě, ale neudrželi jsme ho a
prohráli 1:2. Po celé dva roky byli zástupci
Městečka, Sedlce a Malé Strany upozorňováni na historické výsledky z osmdesátých
let 0:6, 3:8 atd., které jsme tradičně „dostávali“ od fotbalistů z Vilových Ctvrtí. Nicméně jsme se vůbec nelekli a bojovali jsme
jako lvi. Velký dík patří Sedlci, který záslu-

KANOISTICKÉ JARO
Letos jsme pojali přípravu závodníků
malinko jinak. Naplánovali jsme hned dvě
jarní soustředění, a to jako obvykle na Butově na Hracholuskách.
První soustředění bylo v dubnu na čtyři
dny. Tam se kajakáři a kajakářky dvoufázově rozjížděli a zkoušeli se rozpomenout
na techniku pádlování. Byla sice zima, ale
to nevadilo, zahřáli jsme se ranním během
a úseky na vodě.
Po tomto soustředění následoval první
závod Českého poháru – Mistrovství ČR
dlouhých tratí v Ústí nad Labem. Byli jsme
překvapeni naprosto perfektními výsledky:
V nejmladší kategorii získal Filip Jahoda stříbro na singlu a bronz na deblu s
Jakubem Niebauerem, který byl na singlu
třetí. Viky Skolková s Andy Vítkovou vyjely bronz na deblu. Andy byla ještě šestá
na singlu a Viky desátá. Jiří Vávra dojel na
singlu pátý a Kinky Perol desátý. Spolu na
deblu jeli také slušně - sedmý flek. Ondra
Plecháč jel jen sigla, ale zato velmi slušně
– 9. místo.
Žáci jeli 5 km. Beni Perol obsadil 32.
místo, Václav Vávra 41. místo, jeli spolu i
debla, tam se podařilo 18. místo. Petra Niebauerová na singlu 35. místo a debl skončil
dle předpovědi koupelí.
Byly to opravdu podařené závody a bylo
jasně vidět, že všichni naši závodníci jedou
na doraz.
V květnu následovalo druhé soustředění. Tentokrát na šest dní a opět na Hracholuskách. Vzali jsme s sebou motorák, a tak
jsme mohli trošku přitvrdit. Před snídaní
byl klasicky běh na 2 km, po snídani 6-10
km na vodě a odpoledne také 6-10 km na
vodě. Večer už děcka neměla moc chutí
hrát venku hry, bylo toho na ně dost. Při
trénincích na vodě jsme natáčeli z motoráku video a měřili časy a frekvence pádlování. Po tréninku bylo promítání techniky
pádlování. Šok způsobený vlastními záběry způsobil, že se závodníci nad technikou
pádlování opravdu zamysleli, začali pádlovat lépe a hned to bylo na výsledcích v
dalších závodech poznat.
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hou Aleše Tykvarta a Míry Matějovského
dodal nejvíce hráčů. V samotném zápase to
byl opravdový boj do poslední minuty, kdy
se prosadil po závaru před brankou rodák
ze Sedlce Petr Šesták. Jakoby zapomněl na
33 let strávených Pod Tratí, velmi se radoval s mužstvem Nad Tratí, kde žije pouhých 12 roků. Počasí nám přálo a četní diváci nás všechny hlasitě povzbuzovali. Už
nyní se těšíme na příští rok, kdy po posílení
fotbalisty z Malé Strany určitě zvítězíme.
Pavel Hrouda, Městečko

Fotbalová mužstva OPPIDI ROTUNDA
a ARSENAL RADYNĚ.
Foto: archiv

Mezinárodní turnaj ve Starém Plzenci
Areál SK Starý Plzenec bude hostit Slováky, Poláky a Slovince
V rámci 11. ročníku fotbalového Memoriálu Štrunce přijedou do Starého
Plzence v červenci 2014 zástupci ze Slovenska, Polska a Slovinska.
Jedná se o juniorskou kategorii U 19. Ve třetím červencovém víkendu
sehrají zástupci z Anglie, Německa, Slovenska, Polska, Slovinska a Čech fotbalový
turnaj pod organizací FC Viktoria Plzeň. Jedna část tohoto turnaje bude sehrána právě
ve Starém Plzenci.
Termíny zápasů :
19.07.2014 od 10:00 h Zaglebie LUBIŇ (POL) – MŠK Žilina (SVK)
19.07.2014 od 16:00 h NK Domžale (SLO) – MŠK Žilina (SVK)
20.07.2014 od 10:00 h MŠK Žilina (SVK) – SK Sigma Olomouc (CZE)
20.07. 2014 od 15:30 h utkání o umístění
Ing. Milan Froněk, SK Starý Plzenec
Ve čtvrtek jsme soustředění ukončili a v
pátek vyrazili na druhý závod Českého poháru, tentokrát do Chomutova. Jelikož jsme
získali neuvěřitelných 10 medailí, dávám k
dispozici jen medailové umístění: Andrea
Vítková 200 m 1. místo - to bylo pro nás
největší překvapení, Filip Jahoda 200 m 1.
místo, 500 m 1. místo, Jakub Niebauer 200
m 1. místo, 500 m 1. místo, Filip s Kubou
na deblu 500 m 1. místo, Jiří Vávra 200 m
3. místo, 500 m 1. místo, Jiří Vávra s Kiliánem Perolem na deblu 2. místo, Andrea
Vítková s Viky Skolkovou 3. místo.
Tyto neuvěřitelně dobré výsledky vyjeli
naši nejmladší závodníci v celorepublikové
konkurenci.
Výborně jel také Ondra Plecháč, ale finále se nepovedlo. Díky jeho výsledkům si
našel parťáka do debla, Vladimíra Cermana z Liberce. Jeli spolu poprvé, ale sedmé
místo bylo fajn.
Starší kategorii žáků se dařilo především na deblech, i když na startu se drželi
s polem, tak síly nevydržely až do konce.
Beny Perol s Vaškem Vávrou na deblu
ukázali pěknou jízdu a Petra Niebauerová s
Klárou Holubovou z Plzně také zabojovaly
a rovnováha už nebyla problémem tak jako

v Ústí.
Těšíme se na další závody v Račicích,
Kadani a Plzni, ale hlavně na domácí závody. 29. června bude na Novém sedleckém rybníce 59. ročník závodu Sedlecká
500. Všechny příznivce sportu tímto zvu
na 70 závodů v rychlostní kanoistice, kde
se představí oddíly z asi patnácti oddílů z
celé ČR. Občerstvení bude samozřejmě k
dispozici.
Marek Vávra

Kanoistické soustředění.
Foto: Marek Vávra
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MEMORIÁL MATĚJE LUKUCZE
V sobotu 17.5.2014 proběhl
na fotbalovém hřišti pod lesem
1. ročník Memoriálu Matěje
Lukucze. Tento turnaj se hrál
na šířku fotbalového hřiště, s
počtem hráčů 7 + 1 na každé
straně. 4 přihlášená mužstva
hrála systémem každý s každým. Všechny zápasy byly
hodně vyrovnané a bojovalo se
vždy až do závěrečných vteřin
o každou branku. Závěrečné
účtování bylo hodně dramatické, vždyť o prvním i třetím místě rozhodovalo jen lepší skóre.
První místo tak obsadil tým
Kydálkové se 7 body a skóre

7 : 3. Druhý byl Koterov také
se 7 body a skóre 10 : 7. Třetí
byl Sedlec s 1 bodem a skóre
4 : 7, čtvrtí pak Ťukálkové také
s 1 bodem a skóre 4 : 8.Tomuto
turnaji bohužel nepřálo počasí,
a tak se většina zápasů odehrála
za stálého a hodně nepříjemného deště. Všechna mužstva se s
tím srdnatě poprala. Na závěr
musím představit sestavu vítězného týmu: Kučera, Heřman,
Spáčil, Kodalík, Boček, Skala,
Sýkora, Šilhánek a Rádl.

Společné foto před zahájením turnaje.

P. Liška

Foto: P. Liška

Radyňské listy - červen 2014
DROBNÁ INZERCE
• Prodám chatu 2+1 s terasou na st.
pozemku o výměře 1326 m2 v k.ú.
St.Plzenec - Sedlec. Cena dohodou.
Tel.: 723 993 567.
• Prodám 1 m vysoké roubované citrusy
– plodící, velký fíkus, kamélii, panašovaný benjamín do haly a jiné.
Tel.: 603 209 978.
• Prodám stavební rozvaděč s elektroměrem. Zásuvky 2 x 380 V, 6 x 220 V,
jistič 16 A. Cena: 2.500 Kč.
Tel.: 724 720 390.
• Hledám podnájem menšího bytu v
Sedlci nebo ve St. Plzenci.
Tel.: 721 327 478.
• Prodám zděnou řadovou garáž
ve St. Plzenci – Sedlci.
Tel: 606 341 021.
• Pronajmu byt 3 + 1 ve St. Plzenci.
Tel.: 736 764 769.
• Pronajmu zařízený byt 1 + 1 s terasou
včetně energií ve St. Plzenci v RD se samostatným vchodem. Tel.: 604 208 544.
• Prodám ložnici „kanadskou břízu“,
dvoulůžk. postel, 2 noční stolky, toaletku, skříň s nástavcem. Cena dohodou.
Tel.: 734 827 965.
• Prodám RD s velkou zahradou (1158
m2) ve St. Plzenci. Dobrý stav, podsklepen.
Tel.: 777 165 940.
• Kdo daruje starší i zrezivělou konstrukci na zahradní lavičku?
Zn.: odvezu si ji.
Tel.: 732 688 575.
• Nabízím posečení zahrady.
Tel.: 608 522 111.
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Město Starý Plzenec
nabízí k prodeji
zahrádku na Malé Straně
o výměře 151 m2
za částku min. 200,- Kč/m2.
Zájemci získají
informace na městském
úřadu u paní Fajtové
- tel. 377183645, mail:
fajtova@staryplzenec.cz
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!! PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST !!
SÝKORA KOVO s.r.o. Plzeň přijme ihned:

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

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

AKCE
od úterý do čtvrtka SLEVA 50% na bowling
Dále nabízíme pořádání rodinných oslav, firemních porad, školních srazů, turnajů a dalších akcí.
Provozní doba:
úterý – čtvrtek 17–21:00
pátek – sobota 17–22:00
Pro větší skupiny lidí je možno otevřít i mimo provozní dobu.
Objednávky: 777 800 388 (i SMS), bowlingplzenec@volny.cz
www.bowlingplzenec.cz
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Rozvoz pizzy
Jídla si vyberte na
www.motopenzion.cz
a volejte 702 334 455.
Objednávku nad 150 Kč
vozíme denně
od 10:00 h do 20:00 h.
K jídlu přivezeme pití,
sladkosti, ale i kuřivo.
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Info: HM PLUS, dovoz a prodej
potravin z Německa
Máchova 411, St.Plzenec, tel. 603 436 036
www.hmplus.cz

