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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou volby
do zastupitelstva města, kterých se zúčastnilo
celkem 7 stran a sdružení
po 17 kandidátech, tedy
celkem se o Vaši přízeň
ucházelo 119 kandidátů. Novými členy zastupitelstva byli podle výsledku přepočtu
Vašich hlasů zvoleni z kandidátní listiny č.
1 - TOP 09 Ing. Hana Sobotová, č. 2 - ČSSD
Bc. Václav Vajshajtl, č. 3 - KSČM Mgr. Ivana Levá a Jitka Sutnarová, č. 4 - Volba pro
Starý Plzenec a Sedlec Ing. Jan Eret, Mgr.
Anna Císařová, Ing. Mgr. Dušan Kopřiva,
Ing. Pavel Císař, č. 5 - SDRUŽENÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Bc. Vlasta
Doláková, Mgr. Marcela Bardounová, Ing.
Jan Meduna, Mgr. Denisa Brejchová, Ing.
arch. Pavla Burešová, Bc. Jaroslava Lencová, DiS, č. 6 - NESTRANÍCI Jaromíra
Zikmundová, Ing. Stanislav Nesnídal, č. 7
- Nestraníci s KDU-ČSL a ODS Ing. Pavel
Hrouda. Těchto 17 zastupitelů pak bude volit na ustavujícím zasedání zastupitelstva ze

KAMEROVÝ SYSTÉM
– ZAHÁJENÍ PROVOZU
Vážení spoluobčané,
v našem městě byl zahájen zkušební
provoz technicky velmi kvalitního kamerového systému umístěného na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci, který zabírá
páteřní komunikace a přilehlé objekty. Záznamové zařízení je umístěno na policejní
stanici ve Starém Plzenci a bude využíváno
pouze Policií České republiky při odhalování trestné činnosti, přestupkového a jiného protiprávního jednání. Věřím, že kamerový systém, který byl spolufinancován z
rozpočtu Plzeňského kraje, přispěje k větší
bezpečnosti dětí i dospělých občanů v našem městě. Při ukázce záznamové techniky
ve Starém Plzenci bylo vybudování tohoto systému velmi kladně hodnoceno přítomnými funkcionáři, zejména ředitelem
Městského ředitelství Policie ČR Plzeň

svého středu nového starostu, místostarostu
a členy rady na volební období 2014-2018.
(Pozn:. termín ustavujícího zasedání zastupitelstva města v době uzávěrky RL ještě
nebyl znám, bude pravděpodobně v prvním
listopadovém týdnu).
Mezi kandidáty se objevila řada nových
tváří, někteří z nich uspěli, pro některé je
výsledek voleb možná zklamáním. V zastupitelstvu města zasedne 9 nových tváří a
zastupitelstvo i částečně „omladí“. Průměrný věk se snížil z původních 53 let na 50
let. Zajímavostí je i skutečnost, že v novém
zastupitelstvu je převaha žen, kdy ze 17
zastupitelů je oproti původním šesti ženám
nyní žen deset. Komunální volby, stejně tak
jako senátní volby, ukázaly, že občané se
odklání od zavedených politických stran a
dávají přednost nestranickým uskupením.
Ze zvolených zastupitelů jsou pouze 3 členy
politické strany (ČSSD - Václav Vajshajtl,
KSČM - Ivana Levá, Jitka Sutnarová), ostatní zastupitelé jsou bez politické příslušnosti.
Výsledek voleb potvrdil, že cesta, kterou
jsme v našem městě započali v předcházejícím volebním období, je cestou správnou.
Jistě je ale co zlepšovat. Proto věřím, že

ZDARMA

noví zastupitelé najdou shodu a svoji energii, elán a nadšení, se kterým vstupovali do
voleb, budou věnovat ku prospěchu občanů.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
občanům, kteří přišli volit. A všem, kdo ve
volbách uspěli a v zastupitelstvu mají své
zastoupení, upřímně gratuluji.
Vlasta Doláková, starostka

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Vážení spoluobčané, dovolte mi
jménem SDRUŽENÍ STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ poděkovat Vám všem,
kteří jste podpořili ve volbách do zastupitelstva města naše kandidáty. Získali jsme více než 35 % všech hlasů a v
zastupitelstvu máme šest mandátů, což
považujeme za velký úspěch. Vaše podpora, které si nesmírně vážíme, je pro
nás povzbuzením a zároveň závazkem k
prosazování volebního programu. Volbami práce nekončí, ale začíná.
Vlasta Doláková

plk. Mgr. Pavlem Krákorou a vedoucím
Obvodního oddělení Policie ČR Plzeň 2
Slovany npor. Ing. Bc. Martinem Černým.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

Ze zahájení zkušebního provozu kamerového systému zleva: Ing. Roman Šalom,
plk. Mgr. Pavel Krákora, npor. Ing. Bc. Martin Černý a Bc. Václav Vajshajtl.
Foto: archiv
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KOMUNÁLNÍ VOLBY (10 680 hlasů), na druhé místo
VE STARÉM PLZENCI se zařadila Volba pro Starý PlVe dnech 10. a 11. října 2014
se uskutečnily volby do Zastupitelstva města Starý Plzenec.
O přízeň našich voličů se ucházelo celkem 7 politických stran.
Do volebních místností se dostavila polovina voličů (50,53
%), která vhodila do volebních
uren celkem 2 044 obálek s
celkem 30 300 platnými hlasy.
Největší počet hlasů získalo
Sdružení starostové a nezávislí

zenec a Sedlec (6 146 hlasů) a
jako třetí se umístili Nestraníci (3 338 hlasů). Čtvrté místo
obsadila Komunistická strana
Čech a Moravy a dále pak v
uvedeném sestupném pořadí
následovaly tyto volební strany: ČSSD, Nestraníci s KDU-ČSL a ODS, TOP 09.
Jak se volilo v jednotlivých
okrscích, najdete níže.
Mgr. Milena Benediktová
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
21. schůze – 17. září 2014
Rada města
◘ schválila uzavření dodatku s Plzeňskými
městskými dopravními podniky, a. s., jehož
předmětem je zajištění provozu denních a
nočních autobusových linek s účinností od
30. 8. 2014;
◘ schválila protokol o otevírání obálek a
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kanalizace v Jiráskově ulici
a Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace
ve společnosti PRONAP, s. r. o.“ a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem – společností STREICHER, spol.
s r. o., Plzeň, která podala nejnižší cenovou
nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
◘ schválila rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Rekonstrukce otopné soustavy a
zdroje tepla v budově Základní školy Starý
Plzenec“ a souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem – společností
ENBRA, a. s., která podala nejnižší cenovou
nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
◘ schválila Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2014/2015;
◘ souhlasila s opravou ustanovení Zásad
pro označování ulic, jiných veřejných prostranství a budov spočívající ve stanovení
jednotné velikosti písma na domovních tabulkách o výšce 5 mm;
◘ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP, s. r. o., na 36.–40. týden
2014;
◘ schválila uzavření dodatku ke smlouvě
se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., jehož předmětem je rozšíření a
rekapitulace stanovišť s nádobami na sběr a
svoz komunálního separovaného odpadu ve
městě;
◘ schválila uzavření třístranné smlouvy se
společností RWE GasNet, s. r. o., a investorem stavby plynovodní přípojky Veronikou
Štimačovou o zřízení věcného břemene na
pozemku města parc. č. 351/3 v k. ú. Starý
Plzenec;
◘ vzala na vědomí informaci o nevyhovujícím stavu septiku hasičské zbrojnice ve Starém Plzenci včetně návrhu na stavební řešení
jeho úpravy a souhlasila se zadáním vypracování dokumentace pro stavební povolení
Ing. Zdeňku Černému podle jím předložené
nabídky;
◘ souhlasila, podle doporučení komise pro
občanské a sociální záležitosti a sociálního a
správního odboru MěÚ, s přidělením uvolněného bytu v DPS čp. 194 v Havlíčkově ulici
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Bohumilu Bajzovi;
◘ souhlasila se zadáním opravy balkonu
budovy DPS čp. 194 v Havlíčkově ulici Miroslavu Vránkovi podle jím předložené nabídky;
◘ souhlasila se zadáním rekonstrukce elektroinstalace v pronajaté autodílně v budově
města čp. 68 ve Smetanově ulici Jozefu Medencimu podle jím předložené cenové nabídky;
◘ schválila uzavření deklarace o vzájemné
spolupráci se společností BOHEMIA SEKT,
s. r. o., včetně návrhu na rozdělení finanční
částky 50 tis. Kč poskytované společností v
roce 2014 příspěvkovým organizacím města;
◘ schválila, na základě závěrů provedeného
auditu telekomunikačních služeb, uzavření
smlouvy o dílo se společností Mraknet, s. r.
o., jejímž předmětem je vybudování nových
datových rozvodů pro přechod ze stávajících
analogových telefonů na VoIP telefony včetně připojení k Internetu v budovách MěÚ a
příspěvkových organizací města a na hradu
Radyni
◘ schválila uzavření rámcové smlouvy o
poskytování Internetu se společností Mraknet, s. r. o.;
◘ souhlasila se zadáním provádění technického dozoru při realizaci akcí „Oprava
povrchů místních komunikací ulic Heydukova, Habrmanova, Čelakovského, Čachna a
Karolíny Světlé“, „Starý Plzenec – kanalizace v Jiráskově ulici a kanalizační přípojky a
vnitřní kanalizace ve společnosti PRONAP,
s. r. o.“ a „Starý Plzenec – ulice Javorová a
Akátová, dopravní infrastruktura pro rodinné
domy“ společnosti PILSTAV, s. r. o., podle jí
předložené nabídky;
◘ jmenovala komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Starý Plzenec - revitalizace
starého hřbitova“;
◘ souhlasila, na žádost společnosti Investice Pubec, s. r. o., s pokácením 4 vzrostlých
stromů a dalších náletových dřevin a křovin
na ploše cca 250 m2 v lokalitě Pod Hřištěm z
důvodu budování infrastruktury pro budoucí
výstavbu nových rodinných domků;
◘ souhlasila s uzavřením třístranné smlouvy se společností RWE GasNet, s. r. o., a
investorem stavby plynovodní přípojky Ladislavem Khaurem o zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č. 210/12 v k. ú.
Starý Plzenec;
◘ souhlasila se zadáním opravy místní komunikace v ulici zvaná Luční v Sedlci společnosti Čermák a Hrachovec, a.s. podle jí
předložené nabídky;
◘ souhlasila se zadáním výroby a montáže
dřevěného zábradlí o délce 50 m nad západním příkopem u hradu Radyně Bohumilu Divišovi podle jím předložené cenové nabídky;
◘ vzala na vědomí zápis ze schůze kulturní,
školské a sportovní komise dne 26. 8. 2014
a uložila komisi předložit k návrhu komen-

tovaných prohlídek cenovou kalkulaci akce;
◘ souhlasila s uzavřením smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace 28
tis. Kč městu z „Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2014 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
město Starý Plzenec bude mít po letech
řádně označeny ulice plechovými smaltovanými uličními tabulkami s názvy těchto
ulic. Označení přispěje k orientaci místních
občanů, ale zejména těch, kteří do našeho
města přijíždějí za svými známými, zábavou,
památkami, kulturou nebo zachraňují naše
životy. Jedná se o 459 uličních tabulek, které
budou postupně upevněny na budovy a ploty
v jednotlivých ulicích.
Vlastník nemovitosti je povinen strpět
bezúplatné připevnění tabulky s označením
ulice nebo jiného veřejného prostranství na
své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí
umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto. V této
souvislosti odkazuji na městem vydané Zásady pro označování ulic a jiných veřejných
prostranství a budov, které vychází z platné
legislativy. Tyto zásady byly zveřejněny v
Radyňských listech a jsou k dispozici na
úřední desce a webových stránkách města.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta
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ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ
ULIC, JINÝCH VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ A BUDOV
– UPRAVENÉ ZNĚNÍ
V srpnových Radyňských listech jste
byli informováni o schválení Zásad pro
označování ulic, jiných veřejných prostranství a budov pro město Starý Plzenec.
Rada města usnesením č. 404/2014 ze dne
19.09.2014 opravila znění těchto Zásad,
původní znění je tak nahrazeno novým úplným zněním.
Úprava se týká velikosti a typu písma
pro domovní tabulky s číslem popisným
nebo číslem evidenčním, tak aby bylo
možné použít číselnou řadu i se 4 číslicemi.
Pro celé území města je výška arabských
číslic stanovena na 55 mm. Výška písma,
pro název části města Sedlec (k.ú. Sedlec u
Starého Plzence) s názvem „SEDLEC“, je
20 mm. Pro část města Starý Plzenec (k.ú.
Starý Plzenec) jsou na tabulce uvedeny
pouze arabské číslice. Typ písma je „Impact“, který je pro tento účel dobře čitelný.
Číslice se v poli tabulek centrují podle své
svislé i vodorovné osy. Vlastní domovní
tabulka je obdélníkového tvaru, o rozměru 200 x 150 mm, zhotovená z trvanlivého materiálu, nejlépe smaltovaná. Vnější
okraj je šíře 10 mm, pruh orámování je šíře
6 mm. Barva podkladu je bílá, její orámování a barva písma je pro číslo popisné červená a pro číslo evidenční modrá.
Čísla se umisťují na objekty z orientač-

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA
Plzeňský kraj nyní pracuje na projektu
Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK) s cílem pokrýt celý
správní obvod kraje. V této souvislosti
oslovuje jednotlivé obce, s kterými chce na
projektu spolupracovat. Plzeňský kraj má
uzavřenou smlouva o spolupráci s důležitými partnery, kterými jsou např. ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica Czech Republic,
a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. a město Plzeň, zakázky a data těchto a dalších
společností jsou součástí technické mapy.
Město Starý Plzenec je do tohoto projektu
také zapojeno.
Rada města usnesením č. 319/2012 ze
dne 24.07.2012 schválila Memorandum o
partnerství při přípravě, řešení a realizaci
projektu Digitální mapa veřejné správy
Plzeňského kraje. Rada města dále usnesením č. 324/2014 ze dne 23.07.2014 schválila uzavření smlouvy s Plzeňským krajem
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Digitální mapy
veřejné správy Plzeňského kraje, také souhlasila s vytvořením digitální technické

ních důvodů u hlavního vchodu do budovy
tak, aby byla viditelná z přístupové komunikace k objektu. Nejsou-li čísla z přístupové komunikace vidět nebo jsou nečitelná
pro překážku, velkou vzdálenost nebo nevhodnou orientaci hlavního vchodu, upevní se čísla na místo, které je z přístupové
komunikace viditelné (branka v oplocení,
vjezd v ohradní zdi pozemku apod.). U
hlavního vstupu do objektu se pak číslo
může opakovat, a to případně i v ozdobné
podobě. Čísla jiného provedení (ozdobná
nebo umělecky ztvárněná) mohou být na
budově umístěna podle vůle majitele kdekoliv, avšak vždy jen tehdy, pokud jsou na
viditelném místě umístěna čísla předepsaná těmito Zásadami.
Označení budov je dle platné legislativy
povinné. Domovní tabulky s čísly popisnými nebo čísly evidenčními zajišťuje na svůj
náklad vlastník nemovitosti, dle stanoveného vzoru a uvedeným způsobem. Dosavadní označení budov zůstává v platnosti,
doporučujeme však provést postupnou výměnu domovních tabulek. U nově přidělených čísel popisných a čísel evidenčních je
nutné postupovat dle schválených Zásad.
Zásady jsou v plném znění zveřejněny
na internetu na oficiálních stránkách města, najdete je pod pravidly města Starý Plzenec. Zde jsou také barevně vyobrazeny
vzory domovních tabulek pro jednotlivé
části města, zvlášť pro čísla popisná a pro
čísla evidenční. Zásady v tištěné podobě
jsou k dispozici u pracovníků odboru výstavby.

Uvedené informace a vzory domovních
tabulek si uchovejte jako podklad pro případnou objednávku domovní tabulky u výrobce.

mapy. Zastupitelstvo města následně usnesením č. 28.06/2014 ze dne 08.09.2014
schválilo vydání obecně závazné vyhlášky
č. 2/2014 o vedení technické mapy města,
která nabývá účinnosti dne 01.01.2015.

Co je digitální technická mapa (DTM)?
DTM je složena z Účelové mapy povrchové situace tj. geodeticky měřený skutečný stav území – polohopis a výškopis
v měřítku 1:500, která v digitální podobě
zobrazuje všechny objekty reálného světa
(např. budovy, silnice, sloupy, stromy atd.)
a dále pak průběh veškerých inženýrských
sítí, které se na území nacházejí. Projekt
vychází z principu ochoty sdílet uvedená data mezi partnery projektu. Uživateli
DTM mohou být zejména obce, stavební
úřady, správci technické infrastruktury,
geodeti, projektanti. Data budou dostupná i pro veřejnost, tedy pro podnikatelské
subjekty i občany. Přesná technická mapa
zlevní v budoucnu veškeré projekční a investiční akce právě poskytnutím referenčních údajů.

Projekt DMVS PK se skládá ze tří částí:
• Účelová katastrální mapa Plzeňského
kraje – jen pro území kde dosud nejsou k
dispozici katastrální mapy ve vektorové
podobě
• Digitální technická mapa Plzeňského
kraje – mapa s prvky dopravní a technické
infrastruktury
• Nástroje pro tvorbu a aktualizaci
územně analytických podkladů – pro poskytování údajů, pasportů a metadat k sledovaným jevům a údajům o území.
Město Starý Plzenec má již nyní k dispozici katastrální mapu ve vektorové podobě. Nástroje pro tvorbu a aktualizaci územně analytických podkladů budou využívat
zvláště úřady územního plánování, zpracovatelé územních plánů a stavební úřady.
Širší uplatnění využití uvedeného projektu v rámci našeho města bude mít proto
Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Josef Koželuh, odbor výstavby

vzor domovní tabulky (pro část města
„Starý Plzenec“)

vzor domovní tabulky (pro část města
„Sedlec“)

Jaký je rozdíl mezi katastrální mapou a
technickou mapou ?
Technická mapa zachycuje skutečný stav daného území a katastrální mapa
slouží k evidenci majetkoprávních vztahů.
Technická mapa se liší od katastrální mapy
pokračování na str. 6
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pokračování ze str. 5
především vyšší vypovídací schopností
(zobrazuje např. obrubníky, podzemní průběhy inženýrských sítí).
Kde je uveden text vyhlášky č. 2/2014 o
vedení technické mapy města?
Text vyhlášky najdete na stránkách města pod heslem „obecně závazné vyhlášky“
na adrese:
http://www.staryplzenec.cz/obcan/
mestsky-urad/uredni-deska/
Kde lze najít informace o digitální technické mapě?
Portál digitální mapy lze najít na stránkách Plzeňského kraje na adrese:
http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/
Na uvedených stránkách je odkaz na
vlastní digitální technickou mapu, na postup při výdeji dat. Zde je možné si přečíst základní informace o projektu, nebo
pokyny pro stavebníky, pro geodety a projektanty. Dozvíte se zde potřebné kontakty,
přehledy uživatelů atd.
Jsou stanoveny nějaké povinnosti pro
stavebníky vzhledem k aktualizaci digitální technické mapy a na jakém je to
základě?
Dle ustanovení § 121 zákona č.

KAM S NÍM?
Při slavnostním
otevírání naší nové
čistírny odpadních
vod jsme byli požádáni,
abychom
informovali občany
o velkém problému,
se kterým se na čistírně potýkají. Jedná se
o vlévání použitých rostlinných olejů do
výlevek a záchodů. Čističky na tento druh
odpadu nejsou stavěné. Olej dělá problém
i v kanalizaci, kterou ucpává a zanáší (olej
se s vodou nesloučí a po ochlazení se tuky
z vody vysráží a přichytí se v kanalizaci).
Na čističce olej též velice škodí, protože
poškozuje a ucpává česla a další zařízení
čističky a likviduje citlivé bakterie, s jejichž pomocí se voda čistí.
Co tedy s olejem z fritování nebo smažení?
Rostlinný olej je biologicky rozložitelný
a v malém množství je možné jej za určitých podmínek zkompostovat. Zásadně

Ilustrační mapa – zdroj Internet
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon) „Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou
mapu obce a pro účely jejího vedení vydala
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o vedení technické mapy města, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému
obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy
změny týkající se obsahu technické mapy
obce.“
To znamená, že:
stavebník bude mít povinnost správci

nesmíme olej do kompostu lít v tekuté formě - mohlo by dojít ke kontaminaci půdy a
spodních vod. Nejlepší řešení je nechat olej
nasáknout do sorbentu přírodního typu (například piliny, kartonový papír, ubrousky)
a tento materiál následně vložit do kompostu.
Pokud však máme použitého oleje
více, nejjednodušším řešením je slít ho
do kanystru či jiné uzavíratelné nádoby a odvézt ho do sběrného dvora. Zde
se oleje zbavíte zadarmo a máte jistotu, že
bude ekologicky využit či zlikvidován (výroba elektrické energie a tepla, při výrobě
ekologicky šetrných výrobků, gumárenském průmyslu při výrobě nahrazuje ropné
produkty, ….)

ZASE TI PSI
Stále se ve městě
množí stížnosti na nedisciplinovanost psích
páníčků při venčení
psů.
Upozorňujeme
opakovaně na platnou

digitální technické mapy, tj. Plzeňskému
kraji, poskytnout digitální data o stavbě,
o stavební činnosti, o odstranění staveb
pokud toto bude změnou obsahu technické
mapy, předání digitálních dat bude zajišťovat zpravidla příslušný geodet;
stavební úřad bude požadovat potvrzení, že tak bylo učiněno a to s platností
pro město Starý Plzenec od 01.01.2015, tj.
ode dne nabytí účinnosti uvedené obecně
závazné vyhlášky.
Josef Koželuh, odbor výstavby

vyhlášku města č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích, která stanoví přesná pravidla při procházkách
se psy.
Nejzávažnější povinnosti vyplývající z
vyhlášky v bodech:
• Na veřejném prostranství je možný
pohyb psů pouze upoutaných na vodítku a
doprovázených fyzickou osobou, která za
ně nese plnou odpovědnost.
• Pes vyvedený na veřejná shromáždění občanů, sportovní či společenské akce
musí být opatřen náhubkem.
• Pes musí být označen evidenční známkou.
• Znečistí-li pes veřejné prostranství, je
doprovázející osoba povinna neprodleně
toto znečištění odstranit.
Úplné znění vyhlášky je zveřejněno na
stránkách města nebo je k nahlédnutí na
městském úřadě. Porušení nebo nedodržení ustanovení vyhlášky je posuzováno jako
přestupek a může být sankcionováno pokutou do výše 50.000 Kč.
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LISTOPAD 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
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ - uzavřen
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
DŘEVOŘEZBY A UMĚLECKÉ
KOVÁŘSTVÍ
- řemeslné umělecké práce studentů
SŠ Oselce
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Pořadatel: K-Centrum St. Plzenec
a SOŠ Oselce
Kontakt: www.staryplzenec.cz,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 20. listopadu 2014.
1. listopadu 2014 (sobota)
PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
4. listopadu 2014 (úterý)
I. koncert 30. sezóny Kruhu přátel hudby
Lukáš Klánský – klavírní recitál
Koncert se uskuteční za podpory
Nadace Leoše Janáčka a Nadace Český
hudební fond.
V programu zazní skladby: L. van Beethovena, F. Chopina, R. Haase a L. Janáčka.
Místo: obřadní síň radnice,
Masarykovo nám. 121
Čas: 18:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
města Starý Plzenec
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,

tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti od 6
do 15 let a studenti 50 Kč. Cena jedné
abonentky je 600 Kč; (prodej vstupenek
na místě před koncertem).
6. listopadu 2014 (čtvrtek)
ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 18:00 h
V muzikálu účinkují učitelé
a žáci ZUŠ Starý Plzenec.
8. listopadu 2014 (sobota)
EGES
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
11. listopadu (úterý)
Lamionový průvod
Místo: sraz u Lidového domu
Čas: 17:00 h
Pořadatel: RC Dráček
22. listopadu 2014 (sobota)
LUCIE Revival
Místo: MUSIC CLUB,
St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
26. listopadu 2014
(středa) - vernisáž
VÝBĚR Z TVORBY
JANY FROLÍKOVÉ
Místo: Staroplzenecká
galerie,
Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Pořadatel:
K-Centrum,
městská knihovna
Výstava potrvá
do 8. ledna 2015.
30. listopadu 2014
(neděle)
ADVENTNÍ TRH
Místo: Masarykovo
náměstí St. Plzenec
Čas: 14:00 h–19:00 h
Kontakt pro zájemce o
prodej tradičních výrobků: Eva Míchalová,
tel.č.: 606 630 052,
evamichalova@seznam.cz
Možnost registrace na:
http://www.nalok.cz/

farmarske-trhy/
30. listopadu 2014 (neděle)
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Místo: Masarykovo náměstí St. Plzenec
Čas: 17:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
a ZUŠ St. Plzenec
HASIČSKÉ MUZEUM V SEDLCI
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě
v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil,
tel.: 606 608 187
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
6. prosince 2014 (sobota)
SIFON
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
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ITEP 2014
Koncem září 2014 se již podesáté
uskutečnil jubilejní Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP
2014. Jako každoročně i letos se zde
prezentovalo také město Starý Plzenec. Starostka města Bc. Vlasta Doláková představila nový prezentační
spot Starého Plzence, který vznikl z
iniciativy OSHR pod režijním vedením Hany Karnoldové. Tento spot
je možné zhlédnout na webových
stránkách www.staryplzenec.cz.
Text a foto: Eva Vlachová

RADYNĚ MÁ NOVÝ
POZOROVACÍ
DALEKOHLED

Radyně má nový pozorovací
dalekohled.
Foto: archiv K-Centra

ZŠ Starý Plzenec

Na hradní věži Radyně je od října
2014 pro návštěvníky nově k dispozici pozorovací mincovní dalekohled, díky němuž je možný překrásný výhled do dalekého i blízkého
okolí. Tento projekt byl realizován
za podpory Plzeňského kraje. Město
děkuje za instalaci a stojan k dalekohledu firmě SÝKORA KOVO.
Eva Vlachová

MŠ Sedlec

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA ZŠ STARÝ PLZENEC
Dne 27. září 2014 jsme pro širokou
veřejnost uspořádali u příležitosti 100 let
otevření budovy školy na náměstí Den otevřených dveří. Soudě podle velkého zájmu
veřejnosti se všem, kteří přišli, ve škole
moc líbilo. Chtěli bychom i touto cestou
poděkovat všem žákům a zaměstnancům
školy, kteří se na přípravě této akce podíleli. Děkujeme i všem, kteří si u nás něco
koupili, dali peníze na dobrou věc! Dále
bychom chtěli poděkovat Bohemia Sektu za občerstvení a Občanskému sdružení
Hůrka a Radyně za zajímavé pásmo o Robertu Strakovi. Do dalších let přejeme škole hodně žáků a doufáme, že nově zvolení
představitelé města budou v rámci svých
možností školství ve Starém Plzenci podporovat. Jen tak budou moci naše školy do
budoucna konkurovat těm ostatním.
PaedDr. Martin Štekl, ředitel školy.

Diváci sledují fyzikální pokusy.
Foto: PaedDr. Martin Štekl

Žáci připravují anglickou snídani.
Foto: PaedDr. Martin Štekl

V říjnu jsme v MŠ Sedlec zahájili zájmové kroužky. Děti se mohly přihlásit
například do kurzu plavání, výtvarného
kroužku spojeného s keramikou, hurá za
hudbou s flétničkou nebo angličtiny. Mimo
to nás opět navštívila pani Hrochová se
svou veselou zumbou pro děti. Počasí bylo
velmi příznivé především k toulkám po
blízkém i vzdálenější okolí školy. Jednou
jsme dokonce došli až do místního lomu,
kde jsme objevili pulce a malé žabičky.
Text a foto: Petra Koňaříková
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MŠ Starý Plzenec
TAJEMNÁ CESTA
DO MLHOVÉ CHALOUPKY
PANÍ ,,VĚTRNICE“
Projekt 4. a 5. třída MŠ Starý Plzenec
V našem městě se ale dějí věci… 15.
září nám do školky přinesl severní vítr dopis. Byl celý studený, a když jsme ho otevřeli, rozprostřela se mezi nás mlha.
V dopise stálo: ,,Milé děti, jsem ,,Větrnice“, paní všech nečasů a bouří. Zvu vás
do mé mlhové chaloupky a budu moc ráda,
když přijdete.“ U dopisu byla i kouzelná
mapa. A tak jsme 18. 9. vyrazili.
Cesta to nebyla jednoduchá. Potkali
jsme kouzelný kopeček, který nám připravil výbornou svačinku. Na zastávce
u stromu Frňákovníku jsme potkali vílu
Mlženku. Hrozně plakala, protože jí ,,Krvavé koleno“ sebralo mlhové housličky.
My jsme jí ale pomohli roztřídit podzimní
plody a vše dobře dopadlo. U ,,Bludného
kořene“ jsme našli ,,Hejkala“. Spal a hroz-

ZŠ Sedlec
ŘÍJEN V ZŠ SEDLEC
V pondělí 6.10. žáci 3., 4. a 5. ročníku
jeli na dopravní hřiště v Blovicích. Pro páťáky a čtvrťáky už to nebylo nic nového,
ale přesto si rádi hravou formou (nyní už
v nové učebně) zopakovali teorii dopravní výchovy, dozvěděli se jak se pohybovat
na silnici, ať už jako cyklista nebo jako
chodec. V učebně si vyzkoušeli řešení
složitých dopravných situací a nakonec si
zahráli hru Člověče, nezlob se s dopravní
tematikou. Naši třeťáci byli na hřišti poprvé, tudíž pro ně bylo vše nové, a tak začali
se základy dopravní výchovy. Nejprve se
dívali na výuková videa a potom doplňovali povinnou výbavu cyklisty. Největší
zážitek byla samozřejmě samotná jízda na
kole. Na dětech bylo vidět, kdo z nich už
zkušenosti cyklisty má a kdo je v jízdě na

STARÉ A KRAJOVÉ
Při návštěvách v různých
zahradnictvích a okrasných
školkách už několik let překvapuje, jak se v nich více a
více objevují netradiční nebo pozapomenuté ovocné druhy a také ovoce tradiční ale
starých a občas i lokálních odrůd. Což je
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ně chrápal. Vzbudili jsme ho a pomohli
jsme pověsit na pavučinu závoje bludiček.
A na konci cesty nás přivítala ,,Větrnice“.
Pohostila nás ve své chaloupce a my jí na
oplátku pomohli vytřídit kroupy, sněhové
vločky a nastříhali jsme spoustu dešťových
kapek.
Byla to krásná cesta, plná zážitků. Až
bude pršet, každý si najdeme kapku, kterou
jsme si ustřihli…
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

Páťáci s vílou Mlženkou a Větrnicí.
Foto: Mirka Stiebitzová

MŠ Starý Plzenec
„PODZIMNÍČCI“
Už jste někdy při své cestě lesem potkali
tu nenápadnou bytost, která pomáhá uložit
přírodu k zimnímu spánku? Pokud ano,
spatřili jste podzimního skřítka.
Děti z naší školky se za těmito skřítky
chystají na návštěvu. Je to však veliká událost, a proto je potřeba důkladně se na ni
připravit. Od začátku podzimu proto děti
chodí do přírody sbírat krásu, která se nám
v tuto dobu nabízí a zdobí svými výrobky
celou školku. Nezahálí ani rodiče a prarodiče, kteří společně s dětmi vytváří krásné
„podzimníčky“. Ty pak stejně jako vloni
dotváří podzimní atmosféru v naší školce.
A před samotnou cestou samozřejmě
připravíme pro skřítky dárek. Na návštěvu
se přece nechodí s prázdnou!
Jana Mlejnková

kole nováčkem. Za hodinu a půl i ten největší začátečník udělal znatelný pokrok a
byla na něm vidět radost z jízdy.
Nejen dopravní výchovu, ale i sportovní vyžití dětí na školní zahradě naše škola
podporuje. O to více, když jsme tento měsíc měli možnost začít využívat dva nové
herní prvky na hřišti. Jedním z nich je
kruhová provazová houpačka a druhým je
houpačka pro dvě až čtyři děti. Už během
pár dní si je děti velmi oblíbily.
Text: Emanuela Vávrová

Nová houpačka na školní zahradě.
Foto: J. Vávra

Honzík Beran se svým podomníčkem.
Foto: archiv MŠ

skvělé, protože tím pádem je šance, že naše
zahrady a krajina se zase stanou pestrou
přehlídkou jablek, hrušní a slivoní různých
chutí a vůní.
Co to vůbec je stará odrůda a co je lokální? Protože ovocnářství je vyvinutý vědecký obor, můžeme si definici vypůjčit z odborné literatury (nutno upřesnit, že existuje
více různých pohledů): stará (či historická)

odrůda je taková, od jejíhož vzniku či rozšíření uplynulo několik desetiletí, přičemž
mezníkem bývá konec 2. světové války.
Lokální odrůdy jsou pak odrůdy vzniklé a
pěstované v určité oblasti v „pozoruhodné
míře pro hodnotné ovoce“. Krajové odrůdy
se rozšířily v určitém kraji; odrůdy místní v
katastru jedné či několika obcí.
pokračování na str. 11
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pokračování ze str. 10
V regionech výjimečně vhodných k
ovocnaření dohledáme takových odrůd velmi mnoho, v jiných méně. Některé odrůdy
spojené s určitým krajem se pro své kvality
rozšířily daleko za jeho hranice – jako třeba
libochovická hrušeň Solanka.
Co je na tomhle ovoci tak zajímavé? V
první řadě je dlouhodobě ozkoušené a právě pro své kladné vlastnosti (jako může být
třeba mrazuvzdornost nebo odolnost vůči
chorobám) přežívá. Jednorázově mohou tyto
sorty dávat méně ovoce než odrůdy moderní, ale v delším časovém období jsou stejně
výnosné. Mnohé z nich mají také specifické
vlastnosti, jimž odpovídá specifické využití -

třeba na sušení jsou nejlepší jablka Boikovo
nebo Smiřické vzácné, hrušeň Charneuská.
Panenské české se hodí i na mošt, stejně jako
Strýmka nebo Landsberská reneta. Vilémovo
se zase nejlépe hodí na přesnídávky, protože
se dobře rozváří a nehnědne.
Jednotvárnost chutí ovoce kupovaného v
běžných obchodech také navyšuje počty milovníků starých odrůd. Leckdo by chtěl znovu ochutnat TO úžasné jablíčko, které rostlo
u babičky na dvorku. Jak chutná ona Hrubínova Zlatá reneta už dnes ví jen málokdo.
Tyto tradiční odrůdy se nejlépe hodí pro
pěstování na semenáčových podnožích, které jim dávají dlouhověkost a nenáročnost.
Výmluvné je srovnání s ovocnými zákrsky –

zatímco ty se dožívají asi 30let, stromy na semenáči i 100 let – to vyváží i pozdější návrat
do plodnosti. Jsou také vhodné pro extenzivní pěstování bez obdělávání půdy, hnojení a
postřiků.
Nezanedbatelným kladem starých odrůd je i jejich genová variabilita, jež se i do
budoucna bude hodit ke šlechtění odolných
sort.
A starým odrůdám se budeme věnovat i
příště.
Kateřina Karasová, o.s. Kvetoucí stromy

DRAKIÁDA

který se s námi na akci podílel, zrovna tak
jako Plzenecká želenice, takže program byl
oživen o projížďku vláčkem. Plně obsazený
vagonek jezdil v okruhu areálu až do tmy za
veselého pokřikování a mávání. Pestrobarevní draci sice nevzlétli kvůli bezvětří, zato
házená překližková letadýlka se ve vzduchu
předháněla ostošest. Odvážlivci si mohli zastřílet ze vzduchovky, ve výtvarné dílně se
zapojili i ti nejmenší. Mohli si odnést dýni z
plastových lahví nebo ježka z přírodnin. Pro
starší děti byla připravena zajímavá hra s hledáním a luštěním šifry.
Se setměním se rozhořel ohýnek a zavoněly buřty, soutěžilo se i o to, kdo bude mít
ten svůj nejlíp nakrájený a opečený. Vítězové jednotlivých úkolů pak dostali za odměnu podzimní dekorace a někteří i ručně šité
batůžky. Podpořit nás přišla i paní starostka
Starého Plzence Vlasta Doláková.
Počasí nám přálo, ani nezapršelo a zima
také nebyla, i když se k večeru ochladilo, u

ohně bylo příjemně teplo, takže návštěvníci
si akci užili až do pozdních hodin.

Jako každý rok, i na letošní říjen připravil Dráček pro
všechny – velké i malé, kteří
si rádi hrají a soutěží - tradiční
Drakiádu. Tentokrát jsme využili prostory areálu Pionýra Starý Plzenec,

Výroba dýní ve výtvarné dílně.
Foto: Světlana Jiránková

STANOVÁNÍ
NA FRANČÍKOVNĚ
Napadlo Vás někdy, o kolik lidi přicházejí, když se místo pro stany v přírodě rozhodnou pro nějaký vyhřátý hotel s ustlanými
postelemi a restaurací? My skauti ze Starého
Plzence nyní můžeme říct, že o hodně! Ono,
když máte zájem, tak Vám spaní ve stanu a
vaření v kotlíkách na vidlici nad ohněm přijde jako velká zábava.
My jsme všechno tohle vyzkoušeli o víkendu od 19. do 21. září u terénní základny
Frančíkovna mezi vesnicemi Borovnem a
Hořehledy. K dispozici sice byla kuchyňka s
kamny v tamější chalupě, ale my jako správní skauti jsme zvládli uvařit všechny obědy
i večeře nad ohněm v kotlíkách, a to i přes
občasné deště. Hlavní zápletkou této výpravy byl souboj mezi dvěma týmy s poněkud
zvláštními jmény: Špejle a Diborovci. Cílem
bylo získání trofeje „Šamana“, na kterou se
napíší jména členů vítězného týmu.
V důsledku toho jsme hráli spoustu her,
jako například házení po sobě míčky, při-

čemž soupeři stáli na kývajících se dřevěných
špalcích, nebo hledání předmětů ve vysoké
trávě. Nechyběla samozřejmě ani vybíjená či
naopak klidná hra městečko Palermo. Kromě
her jsme ale měli i možnost vytvořit si sladká
karamelovo-ovocná lízátka na špejlích. Ranní i večerní hygienu jsme prováděli v nedalekém potůčku Bojovka.
Po napínavém a zajímavém souboji nakonec jen o vlásek vyhrál a Šamana získal
tým Špejlí. V neděli jsme se vraceli domů
autobusem, což nebylo až tak příjemné, neboť když se do už tak dost přeplněného vozu
nacpe ještě kolem šestnácti dalších lidí, moc
místa a bezpečných pozic na držení nezbude.
Lukáš Trykar

Článek v celém znění a fotografie najdete na
stromyproplzenec.blogspot.cz

POZVÁNKA
NA LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V listopadu vás zveme na další každoroční
akci – Lampionový průvod 11.11. od 17:00
hod, sraz je jako pokaždé u Lidového domu
na Malostranském náměstí. Protože se koná
vždy na Svatého Martina, napadlo nás oživit
akci tematickými kostýmy podle vaší fantazie. Jsou vítáni malí i velcí v historickém
středověkém obleku nebo brnění. Budeme se
těšit i na vaše pestrobarevné lampionky. Na
rotundě vás čeká koncert skupiny Cavalla
Canor, hrající historickou dobovou hudbu,
ochutnávka svatomartinských rohlíčků a svatomartinského vína.
Přejeme všem příjemné pohodové podzimní dny.
Světlana Jiránková
Sluníčko krásně hřálo, okolní krajina hrála
všemi barvami, zkrátka krásný podzimní den.
Odpoledne jsme si prohlédli město Sušici formou hry – děti dostaly otázky a měly za úkol
projít město a pomocí informačních tabulí,
místních obyvatel apod. zjistit např. co je to
Santos, Fuferna, která naučná stezka provází
historií sirkařství, nebo jak vysoká je rozhledna Svatobor. Večer jsme si zahráli nové i naše
oblíbené hry. V neděli jsme se ještě jednou
podívali do centra města a pomalu se vydali
na vlak, zpět domů.
Pavla Lencová

PODZIMNÍ VÝPRAVA
DO SUŠICE
Druhý říjnový víkend jsme podnikli výlet
do Sušice a blízkého okolí. Sobotní dopoledne jsme strávili na středověkém hradě Rabí a
dováděním v žichovickém zámeckém parku.

Na nádvoří zříceniny hradu Rabí.
Foto: Kateřina Vačkářová
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XIII. ROČNÍK
HODU OŠTĚPEM
POD RADYNÍ NAVŠTÍVIL
DALŠÍ ČESKÝ
REPREZENTANT
Ve Starém Plzenci už to tak chodí, v září
je pouť a na začátku října vystřídají kolotoče a střelnice v areálu SK Starý Plzenec
oštěpaři. Samozřejmě tomu nebylo ani letos
jinak. Pro tento ročník jsme měli přislíbenou
účast jak našeho patrona Jana Železného,
tak i jeho veleúspěšné svěřenkyně Barbory
Špotákové. Stalo se však to, že před naším
závodem odjela vítězka diamantové ligy na
dovolenou a Jan Železný se zranil při tenise.
Jan Železný však neponechal nic náhodě,
a jak se říká „zatáhl za záchrannou brzdu“
a do Starého Plzence pozval dalšího svého
svěřence Petra Frydrycha, který je držitelem
historicky druhého nejdelšího hodu právě
po svém trenérovi. Výkon 88.23 m, který
dosáhl v roce 2010 na ostravské Zlaté tretře,
je samozřejmě i jeho osobním maximem. A
tak účastníci našeho závodu měli možnost
poznat osobně zde pod Radyní dalšího českého reprezentanta v hodu oštěpem.
Samotný závod již má stanoven svůj
zahajovací čas těsně po obědě, a tak jsme
4. října od 12.30 hodin odstartovali již třinácté pokračování našich závodů. Po příchodu našeho hosta přivítal na rozdíl od let
minulých moderátor letošního ročníku Mi-

MISTROVSTVÍ ĆR
V ORIENTAČNÍM BĚHU
SE USKUTEČNILO
VE STARÉM PLZENCI
Dne 11. a 12. října 2014 se uskutečnilo
ve Starém Plzenci Mistrovství České re-

TENISOVÁ ŠKOLA
SK SPORTTEAM DOLI
STARÝ PLZENEC
Poslední tenisové akce letošní sezóny
patřily dětem. Ke konci srpna začala druhá
část naší tenisové školy a díky krásnému babímu létu byla prodloužena až do 20. října.
Kromě výuky tenisu pořádáme pro děti také
různé soutěže. V září to byl dětský tenisový
den, jehož náplní jsou zábavné a dovednostní hry nejen v tenisových disciplínách. Tři
družstva urputně bojovala v osmi různých
soutěžích, jejichž vyvrcholením byla tenisová osmihra a oblíbené přetahování lanem.
Bohužel účast nebyla taková jako v předchozích letech, zejména kvůli nemocem.
Úplně posledním turnajem letošního roku

Vítězové kategorie dětí do 10 let.
Foto: Zdeněk Ernest
lan Froněk. Petr Frydrych se poté okamžitě
převlékl do sportovního a přesunul se do
prostoru startu. Cestou samozřejmě rozdal
své první autogramy a zapózoval před spouštěmi fotoaparátů. V tuto chvíli je nutno
připomenout, že počet letošních závodníků
byl jen těsně pod hranicí loňského rekordu, a tak jsme měli možnost na „startovní
čáře“ přivítat opět úctyhodných 103 borců.
Rovněž tak stojí za zmínku, že již dávno se
nejedná jen o staroplzenecké občany, ale na
„svůj“ závod se těší i celá řada přespolních.
Vzhledem k tomu, že naše závody dostávají „svá“ pravidla, a to skoro jako
diamantová liga, na start se jako první postavily děti do deseti let, kterých se pro letošek sešlo 27 i přesto, že byla stanovena
hranice 25 závodníků v jednotlivých kategoriích. První rady Petra Frydrycha jak nejpubliky v orientačním běhu ve štafetách a
družstvech, kterého se zúčastnilo na 1500
závodníků. Účastníci obdrželi mimo jiné
i propagační materiály města. A na co se
mohli závodníci těšit? Na prudké stráně
pod Radyní poseté kameny, skalnaté pasáže v okolí hradu a členitý terén s pozůstatky po těžbě v okolí lomu. Ohlas od všech

lépe uchopit toto technicky náročné náčiní
tedy putovaly k těm nejmenším. Nejvíce asi
poslouchal Viktor Šlechta, který svůj vítězný hod poslal do vzdálenosti 18.00 metrů.
Na druhém místě se za pokus dlouhý 15.45
metrů umístil Tomáš Grossman a na stupně
vítězů jej doprovodila Kristýna Řezáčová za
hod dlouhý 13.80 metrů.
Ihned po našich nejmladších nastoupily na start děti v kategorii 10-15 let. I zde
byla účast dětí nad rámec letošní hranice
a do soutěže se přihlásilo 26 děcek. Stejně tak jako u nejmenších byl na startu po
celou dobu radou nápomocen náš host Petr
Frydrych. Své loňské vítězství obhájil Jiří
Stašek v novém rekordu této kategorie, který stanovil na hodnotu 40.29 metru. Druhé
místo obsadila Viktorie Johánková za výkon
34.15 metru a třetí skončil Petr Puška za hod
dlouhý 27.12 metru.
Po závodech dětských kategorií bylo
přistoupeno k dekorování těch nejlepších a
ocenění všech zúčastněných. Nejprve tedy
nastoupila děcka, která se neumístila, jak se
říká „na bedně“, a z rukou starostky města
paní Bc. Vlasty Dolákové a Petra Frydrycha
převzala dárkové tašky, které měli pořadatelé připraveny pro každého účastníka.
Poté byly oceněny děti na prvém až
třetím místě, a to včetně poháru pro vítěze, medaile, diplomu a věcných cen. Myslím, že děcka si za své výkony zaslouženě
užila potlesku a ovací podle mého názoru
velmi početného publika. Pokračování v
RL 12/2014.
Zdeněk Ernest
účastníků (terén, mapa, prostředí, organizace ap.) byl mimořádně kladný. Přispělo k
tomu i počasí. Průběh mistrovství a náladu
účastníků dobře vystihují fotografie, které
si spolu s dalšími informacemi můžete prohlédnout na tomto odkazu: http://vpm.eob.
cz/mcr2014/.

byla čtyřhra mládeže, které se zúčastnilo tem výuka líbí a hodně účastníků mezi nás
šest párů. Děti byly do dvojic rozděleny tak, přivede další kamarády. Nyní budou někteří
aby byla soutěž co nejvyrovnanější, takže trénovat v halách a všichni se opět sejdeme
spolu hráli i dorostenci s mladšími žáky. na prvních hodinách příští rok v dubnu.
V turnaji bylo vidět hned několik zajímavých a pohledných zápasů. Vítězem se stal
Milan Doležel
pár Eliška Hosteková – Martin
Makovec, na druhém místě se
umístili Petr Šesták – Lukáš Děkanovský a třetí skončili Roman
Skala – Pavlína Pirnerová.
Naše tenisová škola probíhala po dobu celé letní tenisové sezóny s výjimkou prázdninových
měsíců. Celkem se jí letos zúčastnilo šestačtyřicet dětí, které
střídavě vyučovalo pět trenérů.
Jsme velmi potěšeni, že se dě- Účastníci turnaje ve čtyřhře.
Foto: Milan Doležel
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DEN TENISU
TJ SPARTAK SEDLEC 2014
27.9.2014 proběhl na kurtech TJ Spartak Sedlec tradiční Den tenisu. Šest tenisových dvojic, složených převážně z členů TJ
Spartak Sedlec, se utkalo v turnaji čtyřher.
Za krásného slunečného podzimního dne si
všichni účastníci turnaje krásně a do sytosti
zahráli a také bojovali o připravené ceny.
Přes základní skupinu a následující semifinále se do závěrečného odpoledního finále probojovali Filip Kovář a Aleš Tykvart

25 LET POTÉ … V PLZNI
25 let od Sametové
revoluce si Plzeň připomene velkým undergroundovým koncertem
v kulturním domě Peklo již 16. listopadu.
Těšit se můžete na BURGTHEATER, J.
H. KRCHOVSKÝ & KRCH-OFF BAND,
PŮLNOC a ECHT! Koncert, který pořádá
město Plzeň ve spolupráci s Plzeň 2015 o.
p.s., začne v 18 h.
Sváteční 17. listopad bude věnován především vzpomínkám na události před 25
lety v Plzni. Plzeňanům je připraven také
netradiční zážitek, a to vysvěcení nových
zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje, které-

DROBNÁ INZERCE
◙ Prodám skoro nové růžové koloběžky
pro holčičky od 3 let. Značkové, bez vad.
Ocel. pouzdro, kvalit. provedení.
Cena 499 Kč/ks. Tel.: 736 502 358.
◙ Prodám děts. postýlku (120 cm x 60
cm), vč. kvalit. matrace (pohanka/kokos).
Cena 1100 Kč. V ceně i 2 krásné kapsáře
a mantinel. Tel.: 736 502 358.
◙ Prodám levně zachovalou mikrovlnnou
troubu. Tel: 603 731 280.
◙ Prodám RD ve St. Plzenci ve staré
zástavbě pod hřištěm. Ihned obyvatelné.
Cena dohodou. Tel.: 734 827 965.
◙ Prodám ložnici- kanadskou břízu
- na chatu či chalupu. Cena dohodou.
Tel.: 734 827 965.
◙ Prodám roubovanou plodící mandarinku, filodendron 1 m vysoký, ledviník
velký (tropické kapradí), voskovku a jiné.
Tel.: 603 209 978.
◙ Prodám cestovní solární panel Silva
Solar II. Výstup 13.5V, 350mA. Výstup
autozásuvka. Tel.: 777 236 656.

a proti nim „fotbalová“ dvojice Petr Liška
a Pavel Rejšek. Lepší v tomto finále byla
dvojice Liška, Rejšek. Ceny, které věnovaly firmy Bohemia Sekt, Štorc a Henkel-Loctite, předával za pořadatele Míra Matějovský. Nikdo ze zúčastněných nezůstal
zkrátka. Celý den se o občerstvení všech
vzorně staral Míra Matějovský. Pivo bylo
studené, klobásy horké a obsluha dobře naložena. Většinu turnaje pečlivě sledovali a
nahlas hodnotili nehrající „tenisoví odborníci“ Honza Metlický a Láďa Khaur.
Petr Liška

Účastníci Dne tenisu.

Foto: archiv

ho se můžete zúčastnit na náměstí Republiky ve 14 h. V 15 h si mohou všichni zavzpomínat při vernisáži výstavy „Listopad
1989 v Plzni objektivem Radovana Kodery“ ve Smetanových sadech.
V 16 h začne v kavárně Nebe (KD Peklo) neformální beseda a koncert k 25. výročí listopadových událostí za účasti aktivních účastníků plzeňských listopadových
událostí. Panelovou diskusi koordinují
Vladimír Líbal, Jiří Podlipný, Zdeněk Prosek a Miroslav Anton. Diskusi doprovodí
písničkář Jaroslav Hutka. Vstup na diskusi
je zdarma.
Slavnostní 17. listopad zakončí v Pekle
od 18 h akce WORLD DINNER s podtitulem: již 25 let můžeme studovat, co chce-

me a kde chceme, oslavte Mezinárodní den
studentstva formou společné večeře! Návštěvníkům nabídne ochutnávky tradičních
jídel různých národů, připravených zahraničními studenty studujícími v Plzni.
A na závěr ještě hudební zážitek: ve 21 h
začíná Klubová noc v Jazz Rock Café v podobě koncertu Ondřeje Smeykala & Pavla
Plánka. Vstup na koncert je zdarma.
Vstupenky na undergroundový koncert
16. listopadu v hodnotě 99 Kč jsou již dostupné na www.plzenskavstupenka.cz, v
den koncertu je zakoupíte přímo na místě
za 149 Kč.
Kompletní program oslav
naleznete také na www.plzen.eu.

◙ Prodám suché metrové palivové dřevo.
Cena dohodou. Dovoz zajistím.
Tel.: 604 570 939.

◙ Koupím pozemek nebo chatu ve St. Plzenci nebo Sedlci, od 600 m2. Cena max.
750.000 Kč. Tel.: 774 544 565.

◙ Darujeme pouze za náklady krásné
štěně, matka Border colie s PP, otec kříž.
Bor. colie. Odběr poč. listopadu.
Tel.: 725 814 973.

◙ Prodám nový nepoužitý pelíšek pro
kočky se škrabadlem. Cena 150 Kč.
Tel.: 604 380 502.
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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

Společnost Ekolevel s.r.o. provádí:
- čerpání žump a septiků
- čerpání a čištění ČOV
- čištění uličních vpustí
- tlakové čištění kanalizace, dešťových svodů apod.
Informace a objednávky na tel. č. 377 267 594
e-mail: ekolevel.jirusova@tiscali.cz
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NĚMČINA
• Výuka, doučování, příprava na zkoušky
a maturitu, konverzace, individuální přístup
• Překlady, tlumočení ČJ-NJ i NJ-ČJ
• Praxe: dlouhodobý pobyt v SRN,
základní i všeobecné státní zkoušky,
zkouška VHS
Přijedu i k Vám domů nebo do firmy.
Tel.: 723 110 755
E-mail: dianachov@seznam.cz

„Zelené potraviny nejsou lékem,
a přece léčí.“

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

Osobní poradenství a prodej ječmene a
chlorelly.
Přijedu i k Vám domů.
Mgr. Martina Křenová Ph.D.
Tel.: 775 862 267
martinka.krenova@gmail.com

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.
Pronájem salonku a restaurace
na akce ZDARMA.
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