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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
někteří z Vás v uplynulých dnech pozorně sledovali výkony
našich sportovců na
zimních olympijských
hrách v jihokorejském
Pchjongčchangu, zejména pak strhující
výkon Ester Ledecké
v superobřím slalomu.
Myslím, že v tu chvíli
jsme pociťovali všichni pocity hrdosti.
A co aktuálního se chystá v našem městě? V minulém čísle RL jsem Vám představila
projekt cyklostezky Starý Plzenec – Koterov,
kde 26.2.2018 bude hodnotící komise jmenovaná se zástupců města Plzně a Starého Plzence vybírat zhotovitele.
V tomto čísle Vás seznámím s projektem
rekonstrukce Malostranského náměstí. Autorem projektu „Rekonstrukce Malostranského náměstí“ je Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová ze společnosti City Upgrade,
tedy z dílny autorů Vize rozvoje města. Před
vlastním projektováním proběhlo několik
schůzek na účasti architektů a občanů Malé
Strany. Prostor náměstí je výchozím bodem
pro návštěvníky rotundy sv. Petra a Pavla
a cílem úprav je jeho zatraktivnění a rozšíření možnosti využití prostoru náměstí. Projekt
přímo navazuje na křižovatku ulic Raisova
a Hradiště Plzeňského, severně od Lidového
domu. Vlastní náměstí má trojúhelníkový
tvar, navazují na něj dvě slepé komunikace.
Je navrženo vydláždění celé plochy náměstí
štětovou dlažbou a štětovou dlažbou zatravněnou, včetně odvodnění a zaústění dešťových svodů. V srdci náměstí je navrženo
menší dřevěné pódium, které bude sloužit
k posezení, severní strana pódia je upravena jako stojany pro cyklisty. Součástí je také
nový vodní prvek a mobiliář vč. pítka. Projekt počítá s částečným vyvedením vody ze
zatrubněného potoka na povrch, kdy voda
poteče přes nové menší dřevěné pódium
v otevřeném ocelovém žlabu, na konci pódia
bude přepadat do dlážděného koryta v ploše
náměstí až do vpusti u pítka, kde je opět voda
svedena do zatrubněného potoka. Zřizované
pítko bude napojeno na samostatnou vodovodní přípojku. Na základě dendrologického
průzkumu a konzultace se spolkem Kvetoucí
stromy budou stávající dřeviny odstraněny

a nahrazeny novou výsadbou stejného druhu. Celá plocha bude dopravně značena jako
obytná zóna, je navrženo 7 parkovacích stání.
Volba materiálů klade důraz na příjemný pocit z historicky nejcennějšího území našeho
města, jsou proto zvoleny přírodní či přírodě
blízké materiály jako štípaný kámen, masivní
dřevo, ocel. Odhad nákladů je cca 5 mil. Kč,
v současné chvíli jsou vydána všechna potřebná povolení a připravuje se zadávací řízení pro výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení
prací je cca duben, dokončení cca říjen 2018.
Uvnitř čísla dále najdete informace jednatelky společnosti PRONAP Ing. Renaty
Maškové. Rada města v březnu 2016 odvolala

STAROPLZENEČTÍ
HASIČI HODNOTILI
UPLYNULÝ ROK 2017
Na 26. ledna 2018 byla svolána Valná
hromada dobrovolných hasičů ve Starém
Plzenci. Hodnotilo se, co se za uplynulý
rok podařilo splnit a naopak, dále byly nastaveny další cíle a směr, kam se budeme
ubírat. Přítomna byla většina členů sboru, z hostů pozvání přijal zástupce města
místostarosta Bc. Vajshajtl, krajský ředi-

Z výcviku na zamrzlé hladině

ZDARMA

jednatele Karla Sokola. Zpětně lze tento krok
vyhodnotit jako správné rozhodnutí. Situace
mezi zaměstnanci Pronapu se uklidnila, Pronap splatil městu půjčku, investuje do svého
rozvoje, hledá nová odbytiště.
Uvnitř čísla také najdete informace o připravovaných kulturních a společenských akcích.
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné a klidné prožití velikonočních svátků a v přicházejících jarních měsících také veselou a přátelskou náladu.
Vlasta Doláková, starostka

tele HZS brig. gen. Ing František Pavlas,
ředitel územního odboru Plzeň město
plk. Ing. Pavel Musil, tiskový mluvčí HZS
Plzeňského kraje kpt. Mgr. Petr Poncar,
zástupci okolních sborů a spolků působících v našem městě. Byly vyslechnuty obsáhlé zprávy přednesené starostou sboru
Petrem Steinerem, velitelem jednotky Lubošem Lencem a materiálně technickým
referentem Miroslavem Štrérem. Většinou
bylo konstatováno, kolik stovek hodin se
udělalo pro blaho obce a občanů jak z hlediska represe, tak i na údržbě techniky
a vybavení.
Pokračování na str. 12

Foto: z archivu SDH St. Plzenec
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
POTVRZENO.
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
VE STARÉM PLZENCI
MŮŽE BÝT BRZKOU
REALITOU!
Mimo medializovaných Litic je téma průmyslové zóny aktuální i ve Starém Plzenci.
Myšlenky na její zřízení jsou na stole již nějakou dobu, ostatně návrh na její umístění
v Bezručově ulici, podél vytížené příjezdové
silnice od Plzně, se dostal i do návrhu nového územního plánu. Tam se skrývá pod nevinně vypadajícím názvem drobné řemeslné
výroby. Jak “drobná” tato výroba může být,
ilustruje fakt, že někteří představitelé města
již delší dobu komunikují například s velkou
stavební firmou a továrnou na zpracování
grafitu. Zároveň roste tlak na některé orgány města ze strany vedení města ve prospěch
průmyslové zóny.
To vše vzbudilo samozřejmě dost velkou nevoli občanů, neboť těch se stavba průmyslové
zóny dotkne jen negativně. Byly odevzdány
archy se stovkami podpisů tak, aby se veřejnost mohla stát účastníky řízení při schvalování nového územního plánu a dala najevo
nespokojenost s na průmysl zaměřeným kurzem vedení města. Bohužel, jak je již v našem
městě zvykem, přišlo ze strany města namísto
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otevřené diskuze oblíbené mlžení a mlčení.
Vše s odkazem na prodlužované schvalování
územního plánu.
To se ovšem zásadně změnilo na posledním zastupitelstvu, kde byla jasně deklarována vůle současného vedení města průmyslovou zónu ve Starém Plzenci zřídit. Dokonce
to došlo tak daleko, že byl vydán neveřejný
pokyn zpracovateli územního plánu zónu
zachovat a v tomto duchu připravit další dokumenty. A to samozřejmě budí řadu otázek.
Proč neproběhla otevřená diskuze s občany?
Proč bylo rozhodnuto o pokynu na neveřejném jednání části zastupitelů, kde většinu
tvořilo cca šest účastníků z celkem 17 zastupitelů? Proč byl ignorován názor komise
strategického rozvoje, který je vůči zóně jednoznačně negativní? A proč byla celá několikaminutová diskuse na téma ÚP a průmyslové zóny probíhající na jednání posledního
ZM vypuštěna ze zápisu? Nemyslím ale, že je
věc ztracena, věřím, že věcnými argumenty
přesvědčíme vedení města, aby svůj postoj
zrevidovalo a postavilo se proti realizaci průmyslové zóny ve Starém Plzenci. Věcných argumentů je totiž k dispozici skutečně mnoho.
Počínaje negativními dopady dopravy přes
snížení kvality života obyvatel v přilehlých
čtvrtích a konče především jiným, kulturním
a přírodním zaměřením Starého Plzence.

Pomineme-li veškeré možné negativní dopady na život ve městě a velmi diskutabilní
přínosy zóny (reálně jednorázový příjem
z pozemků a daň z nemovitosti), je dále k zamyšlení i skutečnost, že vedení města toto
rozhodnutí, které zásadně ovlivní život ve
městě pro několik generací, dělá bez jakéhokoli rozmyšleného plánu, či studie. Respektive byla zadána dopravní studie, nicméně tato
byla po neúspěšném výběrovém řízení opět
zadána přímo zpracovateli územního plánu
Starého Plzence. A to vše pak bylo korunováno vyjádřením člena rady a pověřeného
zastupitele pro územní plán, a to že rozhodování o průmyslové zóně nemá vliv na dopravu. I laikovi toto prohlášení asi zní dost
neuvěřitelně.
Proto bych chtěl touto cestou apelovat na
to, aby představitelé města přestali při tak
důležitých a nadčasových rozhodnutích protlačovat svůj osobní pohled a ignorovat občany a začali se chovat odpovědně. Obyvatelé
chtějí ve Starém Plzenci především bydlet, žít
a nabízet jeho historické, kulturní a přírodní
hodnoty. Průmyslové zóny jsou dosažitelné
v řádu minut v okolí Plzně a do Starého Plzence rozhodně nepatří.
Ing. Jan Eret,
zastupitel města

REAKCE NA ČLÁNEK
ING. JANA ERETA
„Potvrzeno. Průmyslová zóna
ve Starém Plzenci může být
brzkou realitou!“

stavební firmou a továrnou na zpracování
grafitu. K tomu doplňuji, že město obdrželo žádosti následujících společností o možnost umístit firmu na pozemcích města při
Bezručově ulici: stavební firmy Berdych
plus spol. s r.o. Rokycany, společnosti CZ
Carbon, Starý Plzenec - Sedlec, společnosti
Lokki International s.r.o., Starý Plzenec, vyrábějící vybavení pro mateřské školy, a společnosti Autoprodej Šrámek, s.r.o., Plzeň.
O této skutečnosti bylo zastupitelstvo města
informováno a dne 14.11.2016 rozhodlo
Zastupitelstvo města (dále jen „ZM“) na návrh Ing. Jana Ereta o zpracování Zásad pro
umisťováni investic v průmyslové zóně (viz
zápis ZM č. 12, bod 9).
Dále dodávám, že informace o přípravě
průmyslové zóny je rovněž součástí Programu rozvoje města 2016-2023 (dále jen
„PRM“), kde v rámci přípravy zpracování
tohoto dokumentu byl Ing. Eret členem řídící skupiny. Zpracování PRM probíhalo za
účasti veřejnosti, proběhlo několik veřejných
projednávání nad návrhem PRM, dotazníkové šetření, vyhodnocování těchto šetření
a v celém průběhu nebyla vznesena od občanů ani od členů řídící skupiny a pracovních
skupin žádná připomínka k průmyslové
zóně. PRM, ve kterém je uvedena informace o přípravě průmyslové zóny, schválilo ZM
dne 13.6.2016 jednomyslně, (viz zápis ZM
Pokračování na str. 3

Vzhledem k tomu, že podle § 103, bodu
e) Zákona o obcích starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce a tiskový zákon ze dne 13.9.2013, kterým se mění
zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku v § 4a)
je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku povinen poskytovat
objektivní a vyvážené informace o územním
samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního
samosprávného celku, dovoluji si zareagovat
na článek zastupitele Ing. Jana Ereta.
Ing. Eret uvádí, že průmyslová zóna se
„dostala“ do návrhu nového územního plánu a „myšlenky na její zřízení jsou na stole…“. Upřesňuji, že průmyslová zóna „JE“
již ve stávajícím územním plánu města,
který byl schválen v r. 2006!, takže žádné
nové myšlenky současného ani předchozího
zastupitelstva. Dále Ing. Eret uvádí, že město již delší dobu komunikuje např. s velkou
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Pokračování ze str. 2
č. 9 a viz str. 48 PRM, Opatření 4.2.1.- uvedeno „příprava a využití průmyslové zóny“),
jehož součástí je i Akční plán (viz str. 6 Akčního plánu, kde se uvádí – „Ekonomický rozvoj – Prezentace průmyslové zóny a jednání
se zájemci“…vše zveřejněno na webu města).
Na ZM dne 14.11.2016 se v bodě 7 také
projednávala informace o průběhu zpracování nového územního plánu a Ing. Eret informoval zastupitele o podnětech do ÚP za
Volbu pro Starý Plzenec a Sedlec („požadavek na průjezdnost a průchodnost žel. trati,
požadavek na zdůvodnění výpočtu rozvojových ploch, požadavek na průchodnost přes
řeku“,… tedy ani jeden požadavek se netýkal
průmyslové zóny – viz zápis ZM v bodě 7).
Na ZM dne 23. leden 2017 předložila
Rada města v souladu s úkolem z usnesením
ZM ze 14.11.2016 Zásady pro umisťování
investic v průmyslové zóně. Na tomto jednání jsem navrhla vzít uvedené Zásady „jen“
na vědomí a uložit určenému zastupiteli jednat s pořizovatelem a zpracovatelem územního plánu o změně využití průmyslové zóny
v tomto smyslu (viz zápis ZM č. 14, bod 9).
Určený zastupitel Ing. Hana Sobotová
téměř na každém zasedání ZM informovala
zastupitele o postupu prací na územním plánu. Každý zastupitel i občan měl možnost se
dotázat, Ing. Sobotová mnohokrát vyzývala
zastupitele, aby vyjádřili svůj názor.
Na jednání Komise strategického rozvoje a prezentace památek (dále jen „KSRPP)
dne 14.2.2018 jsem navrhla, aby byl upraven
a aktualizován Akční plán 2016-2019 jako
součást Programu rozvoje města. Pokud má
Program rozvoje města a Akční plán skutečně plnit funkci základního strategického
dokumentu při rozvoji města, měl by odpovídat aktuální situaci a potřebám města.

Některá opatření v Akčním plánu jsou již
splněna a některá opatření by naopak měla
být vypuštěna, jako např. opatření týkající
se průmyslové zóny. O této skutečnosti byla
rovněž informována rada města a aktualizace Akčního plánu bude předmětem dalšího
jednání zastupitelstva města.
Pane Erete, prosím, nešiřte mezi občany
poplašné zprávy! Vážení spoluobčané, musím dementovat informaci Ing. Ereta „Potvrzeno. Průmyslová zóna ve Starém Plzenci
může být brzkou realitou!“ Nic není potvrzeno a průmyslová zóna rozhodně nemůže být brzkou realitou! Žádné rozhodnutí
o průmyslové zóně nepadlo, ani nemohlo,
protože o průmyslové zóně může rozhodnout pouze zastupitelstvo! Neproběhlo ani
vypořádání námitek a připomínek k územnímu plánu, o kterých bude rozhodovat rovněž zastupitelstvo. Zásadní námitky k návrhu územního plánu se týkají rozvojových
ploch na bydlení, průmyslové zóny a řešení
dopravy. V případě akceptace jednotlivých
námitek, MUSÍ zpracovatel územního plánu NÁVRH UPRAVIT a bude následovat
nové veřejné projednávání. A ujišťuji Vás,
že vedení města rozhodně nesměřuje naše
město, jak uvádí Ing. Eret, „na průmysl zaměřeným kurzem vedení města“, ale naopak
investujeme do rekonstrukcí památek, zázemí u památek, rozšíření kapacit škol, oprav
místních komunikací, investujeme do sportu, kultury, životního prostředí a naplňujeme
tak postupnými kroky cíl stanovený občany
našeho města v Programu rozvoje města: „Vytvořit ze Starého Plzence moderní
město spojením historických a přírodních
hodnot se soudobým řešením veřejných
prostor a rozvojem městských funkcí“.
Vlasta Doláková, starostka

PRONAP, SPOLEČNOST
MĚSTA
STARÝ PLZENEC

duktového portfolia se slovenskou firmou
Decodom a to do oblasti hotového nábytku
– obývací pokoje. Dále dochází k rozšíření
obchodní spolupráce se společností Niehoff,
pro kterou dodáváme nejen speciální sesazenky, ale nově též opracováváme stolové
desky a vyrábíme nohy ke stolům.
Společnost se musí denně vyrovnávat
s neduhy a problémy, které přináší roky zanedbaný technický stav areálu, kde se neinvestovalo.
Pro zkvalitnění výroby našich produktů
a dále pro zvýšení konkurenceschopnosti
jsme začali investovat do nových výrobních
technologií. Například pro zajištění výrobní technologie olepování hran jsme pořídili
nový automatický olepovací stroj a dále pro
přesné obrábění profilů novou čtyřstrannou
frézu.
Za současným výsledkem hospodaření

Vážení spoluobčané,
společnost Pronap s.r.o. vstoupila do třetího
roku s nově jmenovaným vedením. Podělím
se nyní s vámi o dosažené výsledky hospodaření za uplynulá dvě účetní období 2016/2017
a to s porovnáním hospodaření za rok 2015
a seznámím vás s plány firmy do nadcházejících období.
Základem pro každodenní chod společnosti se stalo plánování, a to od objemu
výroby, řízení zásob, harmonogramu výroby,
řízení režie, oprav a nových investic a následně vyhodnocování dosažených výsledků.
Samozřejmě se jedná o základní věci, bohužel takto Pronap nebyl dříve veden, což bylo
příčinou jeho neudržitelné sestupné tendence v hospodaření. Důležitým krokem bylo
také zavedení firemní komunikace, a to nejen
mezi pracovníky vedení, ale zejména mezi
vedením a výrobou.
Na poli obchodních aktivit za nejvýznamnější považuji významné rozšíření pro-
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POSLEDNÍ VÝZVA
POPLATNÍKŮM,

kteří dosud neuhradili za rok
2017 místní poplatek za odpady dle § 14 odst. 3 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky
města Starý Plzenec č. 1/2016,
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů!
Úhradu proveďte nejdéle do
19.3.2018, v opačném případě
bude vydán platební výměr s navýšením nákladů a následně exekučně vymáhán.

Mgr. Martina Brejníková
právnička a referentka sociálního
a správního odboru MěÚ Starý Plzenec

stojí spolupráce všech pracovníků společnosti, za což jim všem děkuji.
Základním strategickým cílem je zvýšení
konkurenceschopnosti v oblasti nábytkářského průmyslu a tím udržení současného portfolia našich zákazníku a získání zákazníků
nových.
Jako každá firma v našem okolí i my se
potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných
výrobních pracovníků. Obnovili jsme spolupráci s odborným učilištěm – obor truhlář
s nabídkou celoročních brigád, s cílem získat
do svých řad nové pracovníky z oboru. Rádi
však přivítáme zájemce z řad místních občanů hledající nové pracovní uplatnění. V případě zájmu prosím kontaktujte naše personální oddělení.
19. 2. 2018,
Ing. Renata Mašková,
jednatelka společnosti Pronap s.r.o.

Dosažené výsledky hospodaření v tis. Kč:
Období
Tržby z prodeje výrobků a služeb
Provozní výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním

2017
83 727
1 482
1 643

2016
83 436
1 124
917

2015
79 193
420
295
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STARÉHO PLZENCE

EKOLOGIE

21. zasedání – 29. ledna 2018

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci

místostarosty města o plnění usnesení
z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí záměr zdvoukolejnění železniční trati č. 190 Plzeň –
České Budějovice;
■ vzalo na vědomí informaci starostky o stavu společného projektu Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec a schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ mezi Statutárním městem Plzeň a městem
Starý Plzenec v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí došlou žádost subjektu o dotaci, schválilo na základě
podepsaného Memoranda o spolupráci, poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Starý Plzenec ve výši 250.000 Kč a schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností Starý
Plzenec, IČO: 49182374, se sídlem: Třebíčského náměstí 1, 332 02 Starý
Plzenec, v předloženém znění;
■ souhlasilo s uzavřením Dohody o zrušení předkupního práva jako práva
věcného k pozemkům parc. č. 375/117, parc. č. 375/118, parc. č. 375/119,
parc. č. 375/120 a parc. č. 375/126 v k. ú. Starý Plzenec, se společností
STREICHER, spol. s r. o.;
■ vzalo na vědomí protokol o kontrole samostatné působnosti provedené na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvem vnitra ČR
odborem veřejné správy, dozoru a kontroly u města Starý Plzenec ze dne
12.12.2017;
■ vzalo na vědomí Rozhodnutí odboru životního prostředí Krajského
úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-ŽP/1303/18 spis.zn. ZN/3112/ŽP/17 ze dne
19.01.2018, trvalo na svém původním vyjádření č.j. 3688/2017/MěÚSP-2/
St ze dne 12.12.2017, aby záměr I/20 Losiná obchvat“ byl posuzován podle
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) ve znění pozdějších předpisů a uložilo starostce města zaslat
v tomto smyslu odvolání proti Rozhodnutí odboru životního prostředí
Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-ŽP/1303/18 spis.zn. ZN/3112/
ŽP/17 ze dne 19.01.2018 v zákonné lhůtě;

7. DUBEN
SOBOTA
2018

Sejdeme se v 9:00 na náměstí před radnicí
(Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec)
Bližší informace: 725 046 572

SERIÁL
KRONIKÁŘI STARÉHO
PLZENCE DO R. 1948
– 2. ČÁST
Dalším městským kronikářem se stává po
Václavu Baslovi roku 1926 Bedřich Moravec
(1859 – 1936) 1), ve své době známý a uznávaný
autor povídek, odborných prací i románů převážně s mysliveckou tematikou.
Byl ctěn a vážen, a to i mezi českými krajany v Chicagu, protože
tam vycházely některé jeho romány a též tam přispíval do krajanských novin, hlavně do „Svornosti“ 2). Překládal i klasická díla
o myslivosti (hlavně z němčiny)
2
). Je paradoxem, že se teprve
v roce 1926 do našeho města přistěhoval ke své dceři jako čerstvě penzionovaný
učitel 3). V Plzenci se nenarodil, neznal historii

města (ani tu dávnou ani nedávnou), okamžitě
se však zapojil do místního kulturního i spolkového života. Také si velmi oblíbil místní lesy,
chodíval do nich za každého počasí, hlavně
k hradu Radyně, pozoroval ptactvo a byl i vášnivým houbařem 4). V té době měl již své nejplodnější literární období za sebou, zůstalo mu
však literární nadání a hlavně dar srozumitelně
vysvětlovat i vyprávět. Ležel před ním velmi obtížný úkol: musel dopsat městskou kroniku od r.
1902 do r. 1926, tj. za 24 let nazpět. K dispozici
měl pouze Baslovy poznámky z některých let,
a tak musel prostudovat veškeré dostupné dokumenty a poté z nich vybrat to nejdůležitější.
Proto se nelze divit, že zápisy z kroniky za tato
léta jsou stručné a kusé, často rozsahem nepřesáhnou stránku. Když však Moravec později již
zaznamenával události, jichž byl svědkem, jsou
jeho kronikářské záznamy obšírnější. Robert
Straka ve svém pojednání oceňuje jeho práci následovně: „Přesto mají zápisy Moravcovy

značnou cenu, a to také z toho důvodu, že když
dospěl v psaní kroniky až do současnosti (v roce
1928), vrátil se a studoval další spisy městského
archivu a napsal dodatky za několik let 18. a 19.
století. Nejstarší zpráva je z roku 1743 a pak až
z r. 1790 a z pozdějších let. Tyto zápisy jsou od
r. 1822 téměř každoroční až do roku 1899.“ (str.
197). Moravec také zavedl v kronice na rozdíl od
dřívější úpravy postranní hesla, která se používají dodnes. Své kronikářské záznamy, čítající
107 stran, ukončil rokem 1934 a 20. února 1936
zemřel.
V roce 1935 jmenovala obec nového kronikáře, učitele měšťanské školy ve Starém Plzenci,
místního rodáka Roberta Straku. Ten je vedle
Martina Hrušky považován dodnes za nejznámějšího kronikáře Starého Plzence.
napsala A. Velichová na základě studie R. Straky
„Kronikáři a historikové Starého Plzence,
bývalé Staré Plzně“
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 5
Poznámky:
1
) Bedřich Moravec pocházel sice z Prahy, nemá
však nic společného s pozdějším neblaze proslulým protektorátním ministrem osvěty a školství
Emanuelem Moravcem.
2
) Bedřich Moravec byl literárně činný již od studentských dob a později se stal velmi plodným autorem: napsal celkem asi 80 děl (povídek, románů
i naučných článků), často s mysliveckou tematikou. Ve Státní vědecké knihovně v Plzni najdeme
jeho nejznámější naučné práce: brožury Vycpává-

ní savců (1907), Vycpávání ptáků (1907), Výrobky z lesa (1920) a sbírku povídek Z ptačího života.
Většinu těchto prací mu vydával v Praze J.V.Rozmara, vydavatel lesnických časopisů. Kolem třiceti prací (hlavně románů) v Chicagu vycházelo
v nakladatelství Augustin Geringer. Moravec byl
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znám jako velký milovník
myslivosti a aktivní lovec.
Do městské knihovny věnoval všechny knihy, které
mu za doby jeho pobytu
v Plzenci vyšly. Jeho díla
byla oblíbena a byla často
čtena. Po jeho smrti vyšly nekrology v časopise J.
V. Rozmary, v USA pak
v krajanském tisku, kam
přispíval.
3
) Život Bedřicha Moravce byl velmi pestrý. Po
studiích na plzeňské reálce se stal učitelem. Po
třech letech se však dobrovolně dal na vojenskou dráhu. Dlouhou dobu sloužil jako důstojník v dalmatském Splitu a tam se také oženil. Po
svatbě se vrátil do Prahy, odkud pocházel, a stal
se advokátním solicitátorem. Protože však zdraví
jeho ženy Praha nesvědčila, rozhodl se odstěhovat na venkov a vrátit se k učitelskému povolání.
Učil pak na různých státních školách rokycanského okresu, naposledy působil před odchodem do
důchodu jako řídící učitel v Trokavci. Zajímal se
také o národopis a uveřejnil několik článků o lidových zvycích a výrazech z Rokycanska (např.
ve sborníku Český lid roč. XXXI, sv. 5, z r. 1931
na str. 88-91 článek „Lidová mluva na Rokycansku“ a tamtéž článek „Jak se za stara na Plzeňsku

KULTURA

Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
pořádá ve spolupráci

s Občanským spolkem Hůrka a Radyně

zahájení turistické sezóny
na hradu Radyni
31.03. 2018 od 14:00 h do 16:00 h
x Oživené prohlídky hradu Radyně
s králem Karlem IV. a jeho družinou
x Středověká kapela Gothien

Vstupné: plné 40 |Kč, snížené 30 Kč

www.staryplzenec.cz

plachetka vázala přes holuběnku“). Některé národopisné články a povídky jsou ještě v rukopise
uloženy v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.
4
) Informace o zálibách a zájmech B. Moravce se
lze dočíst ve vzpomínkách jeho vnučky Zory „ Ze
vzpomínek na mého dědečka“, uveřejněné v krajanských novinách Nedělní svornost 8. března
1936 v Chicagu str. 4 – 5
Literatura:
- Pamětní kniha města Starý Plzenec, 1884
- Straka, R.: studie.„ Kronikáři a historikové Starého Plzence, bývalé Staré Plzně“ - in:
bulletin Muzejní a vlastivědná práce č. 3 –
4/1972, str. 193 – 5
- : sborník Český lid, roč. XXXI, sv. 5
- čl. vnučky Zory:„ Ze vzpomínek na mého dědečka“, Nedělní svornost, 8. března 1936. Chicago, str. 4 - 5
- rozhovor s J. Hrubým, únor 2017
- korespondence s Muzeem Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech (s J. Lehnerem, srpen
2017)
Vyobrazení
- Státní vědecká knihovna Plzeň (knihy B. Moravce)
- Nedělní svornost, 8. března 1936, Chicago, str.
4 (foto B. Moravce)
- archiv autorky
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K-Centrum města Starého Plzence pořádá

Odpoledne s muzikou
pro seniory
28. března 2018
od 15:00 h do 18:00 h
Lidový dům ve Starém Plzenci

K tanci a poslechu hraje Plzeňské duo
Vstupné: ZDARMA
Srdečně zveme všechny seniory
ze Starého Plzence a okolí!

Městská knihovna Starý Plzenec v rámci Března – měsíce čtenářů připravila pro své čtenáře
i nečtenáře tyto aktivity:
 Čtenářská amnestie 5. 3. – 15. 3. 2018
V tomto období mohou čtenáři vrátit všechny knihovní jednotky, které mají půjčeny, beze strachu ze sankcí za
pozdní vrácení. V praxi to znamená, že všem čtenářům, kteří v těchto dnech vrátí půjčené knihy a časopisy
budou prominuty poplatky za upomínky.
 Roční registrace zdarma 19. 3. – 29. 3. 2018
Pro všechny nové čtenáře, kteří se v těchto dnech poprvé zaregistrují.
 Otevřené dveře do knihovny 12.3 – 22. 3.2018
Během těchto dní si mohou všichni občané prohlédnout prostory knihovny a seznámit se s jejím knihovním
fondem.
 Antikvariát zdarma celý měsíc
Pokud si čtenáři knihovny vyberou knihu v oddělení antikvariátu, odnesou si ji domů zdarma.
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ BŘEZEN 2018
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
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31. března 2018
Velikonoční tvoření
Místo: Centrum služeb pro turisty předhradí
hradu Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h

VÝZVA PRO OBČANY
staré plzenecké hospody
a obchody

31. března 2018
Zahájení sezóny na hradě Radyni
Místo: hrad Radyně
Čas: 14:00 – 16:00 h

Dovolujeme si požádat občany, kteří
mají ve svých sbírkách historické fotografie bývalých restaurací, hospod a obchodů
ve Starém Plzenci a Sedlci, aby byli tak
laskaví a zapůjčili je do K-Centra k provedení kopie.
Kopie těchto fotografií budou uloženy
do archivu K-Centra města Starého Plzence k případnému dalšímu využití pro
městskou kroniku či publikační činnost.

31. března 2018
Velikonoční jízdy Plzenecké železnice
Místo: areál PS St. Plzenec
Čas: 11:00 – 16: 00 h
www.plzeneckazeleznice.cz
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187

Požadované materiály přijímáme
na adrese:
K-Centrum, městská knihovna,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 721 981 526,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
- Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 – 16:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ - uzavřen
Komentované skupinové prohlídky (min. 10
osob) je možné objednat na tel.: 725 500 060,
e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz

21.4.2018
Radyňské
slavnosti vína

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
www.rotunda-hurka.cz
Írán – krajina zázraků
cestopisné fotografie Ladislava Mansfelda
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 25. dubna 2018.
3. března 2018
Ples města a Základní školy Starý Plzenec
Místo: Lidový dům Starý Plzenec, Raisova ul.
Čas: 20:00 – 02:00 h
10. března 2018
Ekologická olympiáda
Místo: Centrum služeb pro turisty předhradí
hradu Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h
13. března 2018
IV. koncert 33. sezóny Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci
Plzenečtí muzikanti
Účinkují učitelé a profesoři žijící ve Starém
Plzenci
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám
121, Starý Plzenec
Čas: 18:00 h
28. března 2018
Odpoledne s muzikou pro seniory
Místo: Lidový dům St.Plzenec
Čas: 15:00 – 18:00 h
Vstup: zdarma

13:00 h – 19:00 h
Předhradí hradu Radyně
Program:
13:00 h

zahájení

13:00 h – 17:00 h

cimbálová muzika Milana Broučka

17:00 h – 19:00 h

hudební trio HRAD92

19:00 h

závěr

Doprovodný program pro děti v Centru služeb pro turisty

Vstupné: 80 Kč/dospělá osoba
V ceně vstupenky je sklenka na víno s městským
znakem a pro
pprohlídka
rohl
hlíd
ídka
ka hhra
hradu
radu
du R
Radyně

Pořádá město Starý Plzenec ve spolupráci
s Vinotékou Sommelier Plzeň
Více informací: info@ic-radyne.cz, +420 725 500 060,
www.staryplzenec.cz

9degustace
tuzemských i
zahraničních vín

9 občerstvení a
ochutnávky specialit
nejen k vínu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
PANÍ LUDMILY
KOTNAUEROVÉ
Mezi mimořádné osobnosti, které žijí v našem městě, patří paní profesorka Ludmila Kotnauerová, vynikající pedagožka v oboru sólového zpěvu, jejíž zásluhy o výchovu mladých
talentů a řady pěveckých hvězd přesahují hranice našeho města i regionu.
Paní Lída Kotnauerová neměla ke svému
životnímu poslání jednoduchou cestu. Díky
nepříznivým poměrům nemohla studovat svůj
obor, musela projít léty účetní práce a teprve
při zaměstnání absolvovala studium na AMU
v Praze. Svůj mimořádný učitelský talent začala
uplatňovat ve svém působení na tehdejší LŠU
ve Skvrňanech, kde se jí podařilo vychovat řadu
velmi nadějných adeptů pěveckého umění.
Při založení pěveckého oddělení na Plzeňské
konzervatoři se stala jeho první profesorkou

a vedoucí. V její
třídě pak vyrůstaly pěvecké
osobnosti, které dnes působí
v řadě zemí
světa na prestižních operních pódiích.
Za všechny je
třeba jmenovat
Evu Urbanovou a Romana
Janála, oba dosáhli velkých
mezinárodních
Paní Ludmila Kotnauerová úspěchů. PedaFoto: Eva Vlachová gogický přístup
paní Kotnauerové se vždy vyznačoval velikou mírou pochopení, empatie a citlivosti k problémům každého
hlasů i každé osobnosti. Stávala se nejen kantor-

Dne 9. března 2018 uplynou 3 smutné
roky, co od nás odešla naše nejdražší,
paní Alžběta Tremlová.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.

kou, ale také rádkyní a průvodkyní mnoha životními situacemi svých studentů. Ještě dlouho
po skončení studia k ní jezdí její žáci pro moudré
rady i naléhavou pomoc při potížích s hlasem.
Starý Plzenec je vděčný také za její dlouholetou práci organizátorky kulturního života ve
městě. Spolu s paní Jindřiškou Hrnečkovou založily Kruh přátel hudby a po mnoho ročníků
naplňovaly koncertní sezóny vynikajícími hostujícími umělci.
Jsme rádi, že smíme na práci a osobní příklad paní Kotnauerové navazovat a ještě stále se
na ní obracet s prosbami o radu v řadě složitých
uměleckých situací. Je i nám svou moudrostí
a zkušenostmi oporou a dobrou rádkyní.
K jubileu paní Ludmily Kotnauerové jí chceme přát, aby mohla prožít ještě mnoho šťastných
let a krásných hudebních i osobních zážitků, aby
jí v tom pomáhalo dobré zdraví a nechyběla jí
její obdivuhodná energie.
Za KPH Starý Plzenec a za spolek
„Staroplzenecké varhany“ Miloslav Esterle

Dne 28. února 2018 by se dožil 75 let
pan Miroslav Fremr.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 17. února 2018 uplynulo již 31 let od smrti mého otce
pana Josefa Aubrechta
a stejného dne uplynulo již 16 let od smrti mé matky
paní Věry Aubrechtové.
Za tichou vzpomínku děkují syn Josef a vnučky Martina a Lenka.s rodinou.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat…
Dne 24. března 2018 uplyne čtvrtý rok smutného výročí, kdy nás
opustil můj milovaný manžel pan Jaroslav Kesl.
Na jeho lásku a skromnost stále vzpomínají manželka, synové
s rodinami a sestra s rodinou.

Dne 20. března 2018 by se dožila 90 let
paní Libuše Šafaříková.
S láskou vzpomínají syn Zdeněk
a dcera Irena s rodinami

Dne 1. března 2018 uplynulo
60 let od sňatku
Marie a Antonína Muzikantových.
Hodně dalších šťastných let společného
života přeje dcera Hana.

V měsíci březnu 2018 si připomeneme smutná výročí
našich rodičů. Dne 29. 3. to bude deset let, kdy nás navždy
opustil tatínek pan Josef Macháček
a dne 25. 3. uplynou tři roky od úmrtí maminky
paní Marie Macháčkové.
Za tichou vzpomínku všem děkují syn a dcera s rodinami.
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NAŠE ŠKOLY
ZŠ STARÝ PLZENEC

Foto: Mgr. Martina Soušková

VÝLET ZA TRADICEMI
Začíná měsíc únor a s ním i období masopustu. Abychom si připomněli pozapomenuté lidové tradice, vydali se žáčci 1. A a 2. A do
Bukové u Příbrami, kde byl pro ně připravený
zajímavý program. Nejenže si vyrobili masopustní masky, ale vyslechli si poutavé povídání řezníka Krkovičky o maskách, zabijačkách
a pranostikách, které se vztahují k tomuto
období.
Mgr. Martina Soušková

ZŠ STARÝ PLZENEC

KOUZELNÍK A BUBLINKY
V pondělí dne 5.2.2018 navštívil ŠD ve
Starém Plzenci kouzelník. Na začátku vystoupení nám předvedl různá kouzla. Některými nás ohromil. Spolkl dlouhý nafouknutý
balonek - brr!!! Pak nás naučil kouzlo s míčkem a šátkem. Do kouzlení se zapojily vybrané děti a dokonce i paní vychovatelky. Byli
jsme nadšeni. Pak následovalo bublinkové
vystoupení. Paní vyfukovala bublinky různé
velikosti, vytvořila housenku, kolotoč a další.
Všichni jsme se chtěli nechat schovat v bublině, kterou kouzelnice vytvořila. Nakonec do
ní schovala paní vychovatelku. Vysloužila si
bouřlivý potlesk. Z vystoupení se nám nechtělo a všem se moc líbilo.
Sofie Vondrová, 3.A
Barbora Knížáková, 3.A
Tereza Pechová, 3.B

Foto: Dagmar Fárová

MŠ SEDLEC
Dva lednové pátky naši předškoláci navštívili truhlárnu sv. Josefa na faře v Dobřanech. Vyzkoušeli si, jak krásná a náročná byla
práce truhláře v dřívějších dobách. S pomocí pořezů, nebozezů, pil a dlát. Za asistence zkušeného truhláře a rodičů opracovali
kmen stromu, zasadili do něj nohy a vsadili

první kolíky budoucího věšáku na oblečení
na naši školní zahradu. Děti si mohly vyrobit
i malého medvídka pomocí ručních vrtaček
a odnést si jej na památku domů. Truhlářská
práce všechny velmi nadchla a bavila. Někteří
rodiče objevili v sobě i skryté vlohy truhlářské zručnosti.
Ivana Michálková a Petra Koňaříková
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PROŽITKOVÉ UČENÍ
V MŠ STARÝ PLZENEC
Koncem ledna navštívily naše děti ze třetí,
čtvrté a páté třídy představení Otesánka v divadle Alfa v Plzni. Pohádka se dětem moc
líbila. Ocitli jsme se totiž v břiše samotného
Otesánka. O týden později navštívili divadelní představení i naši nejmenší. Pohádky
ovčí babičky se jim velmi líbily. 29. 1. se pátá
třída proměnila v pirátský koráb ,,Vylomený
zub“ . Čekala nás dlouhá plavba po Karibských ostrovech. Každý den jsme zakotvili
na jiném ostrově. První den jsme navštívili

ÚNOR V ZŠ SEDLEC
Začátkem února proběhla ve škole ochutnávka ovoce a zeleniny, kterou pravidelně
dostáváme od firmy Bovys v rámci projektu
Ovoce do škol. Obvykle žáci dostávají běžné
druhy, ten den však měli možnost ochutnat
i ty netradiční... Nejprve nakrájené kousky
rozdělovali na ovoce a zeleninu, pak k nim
přiřazovali celé plody a poté se snažili přiřadit
text s názvem a informacemi ke konkrétnímu
plodu. Celkem se jim to dařilo, na závěr nám
však zbylo ovoce neznámé - annona cherimoya. Třešničkou na dortu byla ochutnávka
vystavených plodů. Po ní následoval test chuťových pohárků se zavázanýma očima.
V rámci projektu o povoláních našich rodičů měli také žáci 4. a 5. ročníku možnost
zúčastnit se jednání u soudu. Pan doktor
Hruška reálně soudil a my jsme u toho mohli být. Poté dětem zinscenoval fiktivní civilní
spor sousedů. Děti si hrály na soudce, soudily, hledaly argumenty pro a proti a dá se říci,
že byly spravedlivé. Během exkurze přišla
ještě paní státní zástupkyně a pověděla nám
o své práci. Během exkurze se děti samozřejmě ptaly na různé zajímavosti a na závěr si
mohly prohlédnout zadržovací cely v přízemí
budovy. Děkujeme p. Hruškovi za tento nezapomenutelný zážitek.

sopečný ostrov ,,Tyky Tyky Bum“. Vylodili
jsme se a vyrobili si sopky z modelíny. Díky
kyselině citrónové a jedlé sodě jsme rozpoutali obrovské sopečné erupce. Raději jsme se
zase nalodili a pluli jsme dál. Neminula nás
ani mořská nemoc, bouře, bitva se žralokem,
potápění s kyslíkovou bombou pro perlorodky a jiná dobrodružství. Našli jsme dokonce i vzkaz v láhvi. Byl tam recept na pravý
,,Pirátský nápoj“. Děti si přinesly z domova
tropické ingredience a vyrobili jsme ho. Byl
vynikající. 9. 2. jsme konečně spustili kotvu
v bezpečném přístavu naší školky. Pár suvenýrů a kousek moře jsme si odnesli domů.
Od 12. 2. se postupně všechny třídy vydáva-

ly na dlouhé procházky do lesa, na louku,k
rybníkům a k řece, nakrmit zvířátka a sledovat změny v přírodě. Počasí nám přálo a my
všichni jsme si to báječně užili. 14. 2. jsme
našim maminkám za odměnu napekli perníková srdíčka. Někdo nevydržel a trošičku
ochutnal ještě před předáním. Vůně se nesla
celou školkou. Mňam. A teď nás čekají jarní
prázdniny a úžasný maškarní bál. Přejeme
vám všem krásné slunečné a málo mrazivé
dny.
Za kolektiv MŠ
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

V úterý 13. 2. se u nás ve škole konala jedna
z nejoblíbenějších akcí – karneval. Ráno přicházeli žáci do školy s objemnými zavazadly,
letos vévodily velké papírové krabice. O velké
přestávce se všichni proměnili v nejrůznější postavičky, které představovaly nejen lidi,
ale i zvířata a věci. Veškeré dění se přesunulo
do tělocvičny, kde se jednotlivé masky před-

vedly, nechyběly soutěže ani tanec. Nejlepší
vyhodnocené masky byly odměněny, malou
odměnu získal každý, kdo přišel v masce.
Ani učitelé se nenechali zahanbit a nakráčeli
v barvách olympijských kruhů. Dík patří i rodičům, kteří pomáhali dětem s nápady a realizací masek.
Emanuela. Vávrová a Helena. Malá

Vítězní třeťáci v maskách

Foto: Emanuela Vávrová

SKAUT
Výprava do Horažďovic
19.-21.1.
Dobrovolnictví se meze nekladou. Když se
tedy přihlásila děvčata z družiny Tygřic, tedy
teprve starší skautky, že by měla zájem uspořádat pro ostatní členy oddílu výpravu, udělalo nám to radost. Připravily si tak pro nás
víkend v Horažďovicích, kde jsme pobývali
na skautské základně. V sobotu jsme i přes
chumelenici a mírný mráz zvládli zdolat naučnou stezku kolem Práchně, v neděli jsme
poznávali centrum města a plnili tam předem
připravené úkoly. Holky zvládly všechny úkony spojené s výpravou (zajištění ubytování,

zjištění spojů, vaření, příprava programu,…)
na jedničku!
Jája – Jaroslava Lencová

slibem a jeho hodnotami. Po celé setkání nás
provázela příjemná atmosféra.
Honey – Hana Troppová
Pokračování na str. 11

Vůdcovské setkání
O prvním únorovém víkendu se konalo vůdcovské setkání na Prusinách u Nebílov. Na
tomto malebném místě jsme společně s členy jiných oddílů našeho střediska strávili dva
dny v družných rozhovorech, co je nového
v našich oddílech, hodnotili jsme kvalitu
našeho střediska, vyslechli projekt Střelnice
aneb nové skautské vzdělávací zázemí v Českém údolí v Plzni, prošli se po okolí, hráli veselé hry a zamysleli jsme se nad skautským

U Horažďovic Foto: Jája – Jaroslava Lencová
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Pokračování ze str. 10

Výlet do ZOO
Pokud máte volné sobotní dopoledne a nevíte co s nevyužitým časem, sedněte na vlak
a vydejte se do plzeňské zoologické zahrady.
Říkáte si, proč jezdit do ZOO právě v únoru,
když je všude mráz a zvířátka budou schovaná? Má to vůbec smysl? Ano, má! Skauti ze
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Starého Plzence si tuto možnost o víkendu
17. 2. vyzkoušeli a všichni si výlet náramně
užili. Venku sice panovala zima jako na Sibiři, avšak celé věci to jen prospělo, neboť
všichni tvorečkové se schovávali v teple svých
pavilonů, kde na ně bylo krásně vidět. Děti
mezi výběhy náruživě pobíhaly s foťáky a pořizovaly snímky o sto šest. Dávaly si přes sklo
pac s malými klokánky a dokonce se i prošly

v kozím výběhu a pohladily si zvídavé kůzle.
Před odchodem se výprava posilnila teplým
douškem čaje a párkem v rohlíku v místní
restauraci a podél zamrzlé Mže se vydala do
cílového bodu - konečné stanice tramvaje na
Skvrňanech. Odtud pak už jen odpočinkovou
jízdou na Hlavní nádraží a hurá domů!
Ušák – Lukáš Trykar

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
Poděkování
Baráčníci ze Starého Plzence
děkují všem níže uvedeným
sponzorům, kteří přispěli
do tomboly k 80. výročí založení
obce: OSHR, ČSŽ, Lékárna Starý
Plzenec, paní Jaroslava Šašková,
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci

Akademie
Staré Plzně

Akademie
Staré Plzně

přednášku

1618 – 2018:
400 let od Stavovského povstání (na cestě k Bílé Hoře)
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Přednáška se koná v Obřadní síni Městského úřadu, Masarykovo nám.
121, Starý Plzenec ve čtvrtek 15. 3. 2018 mimořádně už od 17.00 hodin.
K letošním výročím patří i 400 let od počátku stavovského povstání z roce
1618. V tomto roce byla rovněž poprvé ve svých dějinách dobyta Plzeň.
Přednáška osvětlí příčiny, průběh a důsledky stavovského povstání.
Neskončily jen bitvou na Bílé hoře.
Zveme nejen všechny přátele, ale také každého, kdo se rád dozvídá něco
nového. Vstup zdarma.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V SEDLCI
Stejně jako tomu bylo i v minulých letech,
zavítal do Sedlce masopustní průvod. V letošním roce s v areálu hasičské zbrojnice sešlo na
70 různých masek. Samozřejmostí byl i koňský
doprovod, a nechyběly ani ty nejmenší, kteří si
také přišli na své a dováděli, jak se na masopustní masky sluší a patří. Průvod poklidně prošel
křížem krážem skrz Sedlec a svoji cestou zakončil opět v hasičské zbrojnici v Sedlci, kde na
účastníky a zvané hosty čekala večerní zábava.

Rádi bychom tímto poděkovali, všem, kteří
se na této akci podíleli. Poděkování patří hudební skupině Perla, Jardovi Korbelíkovi a panu
Kluzákovi za hudební doprovod a panu Bohuslavovi za fotodokumentaci. Nesmíme zapomenout ale ani na hostitelské rodiny, bez kterých by
průvod vůbec neměl smysl.
Děkujeme také paní starostce Vlastě Dolákové, že zúčastněním maskám povolila projít částí
našeho města.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na Vás
opět v hasičské zbrojnici v Sedlci, tentokrát na
pálení čarodějnic a stavění máje.
Stanislav Pokštefl, velitel SDH Sedlec

Foto Josef Sutnar

CO SE DĚLO KOLEM NÁS?

Letošního masopustního průvodu v Sedlci se zúčastnilo na 70 masek.

Pokračování ze str. 1
Uplynulý rok se obešel bez jakéhokoliv
úrazu, což se nemůže říci o zásahové technice. Svou daň stáří si vybrala stařičká CAS 25
RTHP, které se porouchal motor, ale šikovné
ruce našich členů vše opravily, aby mohla
dále sloužit. To se ale nedalo říci o soutěžní
stříkačce, které po vítězství na soutěži v Dobřichovicích u Prahy úplně odešel motor, a rázem bylo pro zbytek roku po nadějích. Naše
další účast na soutěžích se slabším strojem
nebyla zrovna oslnivá. I když se nám poda-

řilo získat dva nové členy, stále přetrvává neuspokojivý stav celkové základny, odkud se
vybírá zásahová jednotka. V uplynulém roce
se díky pochopení zastupitelům města podařilo vybavit jednotku obměnou technického
vozidla Avia za Iveco Daily.
Ještě pár čísel - jednotka provedla celkem
likvidaci 28 událostí převážně v katastru Starého Plzence, z toho 8 požárů, 18 technických
zásahů, zbytek byly asistence a planý poplach.
Jeden velký požár se udál 15. 3. v nočních hodinách v chatové oblasti v sousedním katastru

STALO SE
ZPRÁVY Z CENTRA
SLUŽEB PRO TURISTY
POD HRADEM RADYNÍ
Ač pranostika praví: „Březen - za kamna
vlezem“, my v Centru služeb pro turisty pod
Radyní doufáme, že náročné zimní měsíce jsou za námi a dychtivě očekáváme jaro,
které je samozřejmě úzce spjato s přílivem
turistů. Ráda bych však podotkla, že ani mrazivé počasí neodradilo nespočet turistů od
návštěvy hradu Radyně, Centra služeb pro
turisty a celý výlet zakončili v nově otevřené
restauraci přímo pod hradem! Program akcí
v roce 2018 v Centru služeb pro turisty jsme
zahájili v únoru Valentýnským tvořením. Sobotní odpoledne 10. února tak patřilo všem
zamilovaným a milujícím. Zúčastnění si
Pokračování na str. 13

Foto: archiv SDH Sedlec

Nejen zajímavým a vtipným vyprávěním
potěšil návštěvníky přednášky Akademie
Staré Plzně pan Karel Makoň ze záchranné
stanice zvířat.
Na snímku Karel Makoň s živým exemplářem sovy pálené.
Josef Sutnar

obce Šťáhlav, ale příjezdem ze Starého Plzence, kde se v praxi ukázal velmi špatný průjezd
těmito chatovými oblastmi. Mimo tato čísla
je další činnost - kácení nebezpečných stromů, čištění komunikace, propustků atd., tyto
události nepodléhají evidenci na KOPIS.
Na konci hodnocení byl předložen
a schválen plán činnosti na letošní rok, pak
už jen následovaly plodné diskuse hostů, zástupců sborů a spolků a jejich zdravice.
Za SDH Starý Plzenec Luboš Lenc
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Pokračování ze str. 12
vyrobili krásná korková srdce, přáníčka a další drobné dárečky pro své nejbližší. I v březnu
pro Vás chystáme několik programů, na které
bych Vás ráda pozvala.
10. března si během Ekologické olympiády zopakujeme zábavnou formou základy
ekologie a prozkoumáme zdejší rostlinnou
a živočišnou říši. V sobotu 31. března bude
zahájena sezóna na hradě Radyni a v Centru
služeb pro turisty se budete moci zúčastnit
Velikonočního tvoření a odnést si tak nejen
pěkný zážitek, ale i velikonoční dekoraci. Určitě je na co se těšit!
Pro zájemce je tu stále možnost využití mimořádných komentovaných prohlídek
hradu Radyně.
Centrum služeb pro turisty na Radyni je
pro veřejnost otevřeno denně od listopadu
do března od 9:00 do 16:00 hodin. Podrobnosti o jednotlivých akcích můžete sledovat
na webu: www.staryplzenec.cz, www.ic-radyne.cz, na facebooku: https://www.facebook.
com/mestostaryplzenc/ nebo nás kontaktujte: info@ic-radyne.cz, tel. +420725500060.
Bc. Monika Onderková
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Foto: Eva Vlachová
Dne 7. března se uskutečnila ve Staroplzenecké galerii vernisáž fotografií Ladislava Mansfelda s názvem Írán – krajina zázraků. V průběhu vernisáže měli návštěvníci možnost zhlédnout velice zajímavý cestopisný dokument o této orientální zemi, jehož autorem je rovněž pan
Mansfeld. Na snímku komentuje autor výstavy film z cesty po Íránu. Výstava fotografií potrvá
do 25. dubna.
Eva Vlachová

SPORT
V ROKYCANECH HRÁLY
FOTBALOVÉ
STARÉ GARDY
Fotbalový klub SK Starý Plzenec uspořádal
27.1.2018 v Rokycanech turnaj starých gard,
který se hraje jako Memoriál Josefa Sutnara. Na tomto již 22. ročníku se sešlo 8 týmů.
Mužstva byla rozlosována do dvou skupin, ve
kterých se bojovalo systémem každý s každým. Ze skupiny „A“ postoupily z prvního
místa Blovice, které vyhrály nad Rakovou

V ROKYCANECH BYLI
NEJLEPŠÍ FOTBALOVÍ
MINIŽÁCI NÝŘAN
Házenkářská hala HK Rokycany byla
11.2.2018 dějištěm 17. ročníku Memoriálu
V. Rejška ve fotbale. Turnaj je tradičně určen
žákovským starším přípravkám (děti 8 až 10
let) z Plzeňska. 8 přihlášených mužstev bylo
rozděleno do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Skupinu „A“
vyhrálo mužstvo Spáleného Poříčí po výsledcích: 3 : 0 s H. Břízou, 1 : 0 se Žákavou a 0
: 0 s Blovicemi. Druhým postupujícím byla
Žákava, která vyhrála s Blovicemi 1 : 0 a s H.
Břízou 3 : 2. Skupinu „B“ opanovalo mužstvo

2 : 1, nad Břasy 1 : 0 a remizovaly s Horažďovicemi 1 : 1. Jako druhý semifinalista postoupilo mužstvo Břas po výhrách 3 : 1 nad Rakovou a Horažďovicemi. Skupinu „B“ vyhrál
tým Starého Plzence, a to po výsledcích 3 : 0
s H. Břízou, 1 : 0 s Mýtem a 3 : 2 se Strašnicemi. Druhým postupujícím bylo Mýto, které
vyhrálo nad Strašnicemi 2 : 0 a nad H. Břízou
4 : 1. V boji o finále vyhrály Blovice nad Mýtem 1 : 0 a Břasy nad Starým Plzencem 2 :
1. V posledních čtyřech zápasech turnaje se
již hrálo o konečné pořadí. 7. místo obsadil
tým Rakové, když remizoval s H. Břízou 3 : 3

a vyhrál až na penalty 2 : 1. V boji o 5. místo
skončil souboj mezi Horažďovicemi a Strašnicemi také remízou (1 : 1), penaltový rozstřel pak vyzněl pro Strašnice v poměru 2 : 0.
Bronzový stupínek si vybojoval tým Mýta po
výhře nad Starým Plzencem 2 : 1. Vyrovnané
finále vyhrály Břasy nad Blovicemi nejtěsnějším výsledkem 1 : 0. Při slavnostním vyhlašování výsledků (za účasti Josefa Sutnara) byli
oceněni i nejlepší jednotlivci: střelcem turnaje se stal Petr Ulrich (5 gólů) a nejlepším
brankářem René Planeta, oba hráči Mýta.
Petr Liška

Nýřan, když vyhrálo 5 : 0 nad Černicemi, 1 : 0
nad Břasy a remizovalo se Starým Plzencem
1 : 1. Do semifinále ještě postoupily Břasy po
výsledcích 1 : 0 s Černicemi a 1 : 0 se Starým Plzencem. Obě semifinále skončily 2 : 0,
první mezi Spáleným Poříčím a Břasy, druhé
pak mezi Nýřany a Žákavou. V boji o 7. místo
vyhrály Blovice nad Starým Plzencem 1 : 0.
Pátá skončila H. Bříza, když porazila Černice
7 : 0. Bronzový stupínek si vybojovala Žákava, která přehrála Břasy 7 : 0. Vyrovnané
finále dospělo po výsledku 1 : 1 k penaltám.
V nich byly šťastnější Nýřany, proměnily 4,
zatímco jejich soupeř ze Spáleného Poříčí
jen 3. Při závěrečném vyhlašování výsledků
byli odměněni i nejlepší jednotlivci. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Radek Altman
z Břas, nejlepším hráčem Samuel Tkačik z H.

Břízy a střelcem turnaje se stal se 7 góly Jan
Třikač ze Žákavé.
Petr Liška

Slavnostní vyhlašování výsledků
Foto: Petr Liška
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Doučím angličtinu žáky ZŠ a SŠ, mám
jaz. zk. IELTS z r. 2016 v Anglii. Tel.:
732 128 438.
■ Koupím

chatu ve St. Plzenci a blízkém
okolí. Tel.: 728 837 356.

■ Koupím pozemek ve Starém Plzenci nebo
Sedlci. Tel 774 552 084.

■ Pronajmu

byt v Plzni na Slovanech 2+1
v 1. p. Tel.: 739 686 578.

KOSMETICKÝ SALON
VE STARÉM PLZENCI

LUČNÍ
KOSMETIKA
Diagnostika pleti, moderní péče v hezkém
prostředí, kompletní ošetření pleti, epilace
voskem, barvení řas a obočí, prodej BIO
kosmetiky i k domácímu používání
• Diamantová dermabraze
• UTZ lifting pleti
• světelná terapie • parafínové zábaly rukou
• poradenství pro problematickou ple
• dárkové poukazy k zakoupení
• parking zajištěn
www.lucnikosmetika.cz
mobil: 777 828 112

PRODEJ
SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky z našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách
a slepičky Green Shell - typu Arakauna
Stáří slepiček: 15-20 týdnů;
cena: 159-195 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
3. dubna, 9. května a 12. června 2018
v 15:35 hodin
Starý Plzenec
– naproti čerp. stanici Pap Oil
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840

■ Prodám lesnický zel. vych. oblek (sako
a kalhoty), nové, vel. 52, St. Plzenec. Tel.:
721 707 515.
■ Prodám ¾ zel. lesn. kabát a dl. zimník,
obojí uvnitř kožešina, pro myslivce na posed.
Cena dohodou. Tel.: 721 707 515.
■ Koupím i bez TP Škoda 110r - Rapid, Simson, Jawa, ČZ, Babeta, Pařez, Mustang aj. Tel.:
736 741 967.
■ PRODÁM HEZKÝ BYT 1+1, 1. PATRO,
PANEL, 40 m2 - STARÝ PLZENEC,. TEL.
777 640 102.

Přijmeme
brigádníky
studenty starší 18 let
do pokladny hradu Radyně
na turist. sezónu 2018
znalost AJ, NJ a práce s PC výhodou
Informace:
K-Centrum, městská knihovna
tel.: 377 183 662, 721 981 526
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389
Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené
Možná i práce na hlavní pracovní poměr

Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění
V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939, e-mail: suchyzd@seznam.cz

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

Pracovník, pracovnice se znalostí AUTO CAD
… programování plazmového pálení plechu
… vzdělání středního technického směru (i absolvent SPŠS)

Zámečník – svářeč
… praxe v oboru
… znalost výkresů

NABÍZÍME:
- nadprůměrné finanční ohodnocení
- příspěvek na stravování 50 %
- příspěvek na životní pojištění
- mimořádné odměny
Informace na tel: 777 759 763, 777 88 11 22

- čisté pracovní prostředí
- příspěvek na Vánoce
- odměny za splnění plánu
- jednosměnný provoz
Email: martina.sykorova@centrum.cz
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Restaurace
Zámecká
ve Šťáhlavech
přijme

Televize

Internet

do svého kolektivu
číšníka nebo servírku
Informace na tel.:

Volání

SPOLEHLIVÝ
A RYCHLÝ
INTERNET OD
PlzenecNET
ZA 300 Kč

725 768 877

Reálná rychlost 20 Mb/s

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.
Možnost zpětného
sledování pořadů
a jejich nahrávání
do paměti.

Internet první 2 měsíce
ZDARMA
Pro stávající členy nyní odměna 900 Kč
za každého nově přivedeného člena!
Podrobné informace na www.plzenec.net/pripojdalsiho

Na výběr z více než
40 televizních
a 25 rozhlasových
stanic.

w w w. p l z e n e c . n e t

tel.: 775 785 005

email: info@plzenec.net

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

OV

L AV Y N
OMOCE | OS

AROZ

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

www.staroplzenecka-restaurace.com

•N
O
ÁN
ENIN |

Internet, který má omezenou pouze cenu...

Ř ÁC
EKU

INGO
C AT E R

KÉ PROSTŘEDÍ

V É S LU Ž B Y |

P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

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

Í
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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 4/2018
je 20. 3. 2018 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 3. 2018
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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