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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně ubíhá
a končí další volební
období. Na stránkách
Radyňských listů jsem se
vždy snažila Vás objektivně informovat o dění v
našem městě. Prostor k vyjádření zde mají
i všichni občané, školy, spolky a sdružení.
Zastupitele do obecního zastupitelstva jsme
volili naposledy 8.1.2011 v opakovaných
komunálních volbách. Podle Vašich hlasů
byli zvoleni: PhDr. Blanka Bendlová, MBA,
Ing. Pavel Císař, Mgr. Anna Císařová, Bc.
Vlasta Doláková, Ing. Radek Hroch, Ing.
Pavel Hrouda, Ing. Václav Karnold, Ing. Jiří
Kodalík (do 2.6.2013), Jaroslav Lenk, Mgr.
Ivana Levá, Zdeněk Matas, Vladimír Ouhrabka, Josef Sutnar, Ing. Hana Sobotová,
Aleš Tykvart, Bc. Václav Vajshajtl, Marek
Vávra (od 3.6.2013) a Jaromíra Zikmundová. Zastupitelé pak na ustavujícím zasedání
dne 21.2.2011 zvolili do funkcí radní: Pavla
Císaře, Jaroslava Lenka, Hanu Sobotovou,

místostarostu Václava Vajhajtla a starostku
Vlastu Dolákovou. V průběhu volebního
období došlo ke změně poté, co se Jiří Kodalík z důvodu pracovní vytíženosti vzdal
mandátu člena zastupitelstva a na jeho místo
nastoupil Marek Vávra a členové rady Pavel
Císař a Jaroslav Lenk odstoupili a na jejich
místa byli zvoleni novými členy rady Marek
Vávra a Blanka Bendlová.
Dne 10. a 11. října budeme volit nové zastupitele. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat zastupitelům, kteří se více či méně
v rámci svých možností podíleli na vedení
obce. Chtěla bych též poděkovat všem spolkům a organizacím za spolupráci při organizování společenského, kulturního a sportovního života v našem městě, všem místním
podnikatelům a firmám, kteří jsou ochotni
městu pomoci buď svojí prací nebo sponzorskými dary jakékoli formy či jakéhokoli
rozsahu, a všem občanům, kteří městu pomáhali a jsou i nadále ochotni pomáhat.
Mnohé se povedlo, některé záměry jsou
připraveny, některé se nepodařilo dotáhnout
do konce. Přes všechny problémy a nedostatky se domnívám, že uplynulé volební
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období nebylo promarněno, protože hlavní
úkol, který jsme si na začátku svého volebního období stanovili, a to dobudování kanalizace na Malé Straně a v Sedlci, včetně
rozšíření čistírny odpadních vod a vodovodu v Sedlci, byl splněn.
Před každými volbami, ať už jsou na
úrovni parlamentní, senátní, krajské či komunální, se vyostřují názory. Podstatné je,
že v zásadních otázkách jsme se s většinou
zastupitelů vždy dokázali domluvit. Výsledkem je, že se v tomto volebním období
podařilo zahájit a stavebně v plánovaných
termínech dokončit velké investiční akce v
našem městě.
Děkuji občanům a zastupitelům, že jsem
měla možnost podílet se na řízení města, je
to pro mě neocenitelná zkušenost. Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, kam se
bude v příštích čtyřech letech ubírat Starý
Plzenec, který je mým domovem, pokusím
se ucházet o Vaši přízeň i v nadcházejících
komunálních volbách. Novému vedení přeji
hodně úspěchů a především klid na práci.
Vlasta Doláková, starostka

SPOLEČNOST
BOHEMIA SEKT
A MĚSTO STARÝ PLZENEC
PODEPSALY DEKLARACI
O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
Spolupráce města Starý Plzenec a společnosti BOHEMIA SEKT probíhá úspěšně již řadu let. Teprve letos však došlo k
oficiálnímu stvrzení společných aktivit.
Prohlášení podepsala starostka města Starý Plzenec Vlasta Doláková s ředitelem
společnosti BOHEMIA SEKT Ondřejem
Beránkem. Formální potvrzení úzké spolupráce a pevných vazeb mezi společností
BOHEMIA SEKT a městem Starý Plzenec
obsahuje právě podepsaná deklarace o vzájemné spolupráci. Ta upřesňuje konkrétní
formy podpory kulturních, sportovních,
zájmových i vzdělávacích aktivit města ze
strany společnosti.
pokračování na str. 2

Deklaraci o vzájemné spolupráci města Starý Plzenec a společnosti BOHEMIA SEKT
podepsala starostka města Starý Plzenec Vlasta Doláková s ředitelem společnosti
BOHEMIA SEKT Ondřejem Beránkem.
Foto: archiv společnosti Bohemia Sekt
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„Naše společnost se dlouhodobě profiluje jako společensky zodpovědná firma,
která má úzký vztah k regionu a městu, ve
kterém působí. V rámci oboustranně výhodné spolupráce poskytujeme městu Starý Plzenec, mimo jiné i finanční prostředky, které jsou městem dále přerozdělovány

organizacím působícím na území města.
Město zná nejlépe význam a potřeby jednotlivých institucí a proto dokáže lépe než
my posoudit zacílení podpory, “ říká k deklaraci Ondřej Beránek, ředitel společnosti
BOHEMIA SEKT.
„Společnost BOHEMIA SEKT je pro
naše město klíčovým partnerem a velmi si

vážím toho, že spolupráce není jen formální. Věřím, že podpis deklarace bude mít
oboustranně pozitivní výsledek. Finanční
prostředky dané deklarací celkem ve výši
50 tisíc korun budou v roce 2014 poskytnuty jako příspěvek základním a mateřským
školám v našem městě,“ řekla k deklaraci
starostka města Vlasta Doláková.

INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

◘ schválila uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o přijetí dotace 40 tis. Kč z
rozpočtu Plzeňského kraje na pořízení pozorovacího stojanového mincovního dalekohledu na vyhlídku na věži hradu Radyně;
◘ souhlasila s pořízením sklápěcího přívěsu za malotraktor KIOTI pro potřeby
OÚM a schválila zadání výroby přívěsu
s velkoobjemovou nástavbou Milanu Dýnkovi za cenu 69.500 Kč bez DPH, která
byla nejvýhodnější ze tří předložených nabídek;
◘ souhlasila s obměnou kamerového systému na hradu Radyni a se zadáním této
zakázky společnosti Mraknet, s. r. o., podle
jí předložené nabídky za cenu 36.180 Kč;
◘ souhlasila s realizací rekonstrukce vytápění v budově základní školy ve Starém
Plzenci s tím, že finanční náklady převyšující dotaci poskytnutou městu Ministerstvem průmyslu a obchodu budou uhrazeny z rozpočtu města;
◘ schválila „Zásady pro označování ulic,
jiných veřejných prostranství a budov“ na
území města v předloženém znění s účinností od 01.08.2014 a souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou
zakázku města malého rozsahu „Výroba
označníků ulic pro Starý Plzenec“;
◘ vzala na vědomí rozhodnutí SFŽP o
poskytnutí dotace 950.409 Kč městu na
realizaci investiční akce „Starý Plzenec –
revitalizace starého hřbitova“;
◘ vzala na vědomí rozhodnutí SFŽP o
poskytnutí dotace 5.145.324 Kč městu na
realizaci investiční akce „Výstavba sběrného dvora odpadů města Starý Plzenec“;
◘ souhlasí s uzavřením tří smluv o nájmu
bytu s nájemníky bytových domů čp. 1264
a 1265 v Májové ulici a čp. 50 v Žižkově
ulici ve Starém Plzenci;
◘ souhlasila, z důvodů bezpečnostních
a zdravotních, s provedením výchovného
řezu vzrostlých stromů ve vegetačním období (1 dub a 9 lip v Sedlci a 5 lip, 1 kaštan,
1 jasan a 1 dub ve Starém Plzenci) na veřejných prostranstvích ve městě podle návrhu
předloženého odborem ŽP MěÚ;
◘ souhlasí, na žádost vlastníka chaty č.
ev. 366, s instalací nového tělesa veřejného

osvětlení v chatové lokalitě Na Potocích v
Sedlci podle návrhu předloženého odborem ŽP MěÚ;
◘ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP, s. r. o., na 27.–30. týden
2014;
◘ schválila uzavření smlouvy se SFŽP o
přijetí dotace 189.267,75 Kč z Operačního
programu Životní prostředí na akci „Regenerace parkových úprav Lokality Hůrka v
Starém Plzenci“;
◘ souhlasila, na návrh ředitelky ZŠ a MŠ
v Sedlci, s pořízením studie rekonstrukce
budovy školy pro účely zpracování projektového záměru rozvoje výukové kapacity
školy nezbytného k možnému podání žádosti o dotaci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy z jím vyhlášeného programu Rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a se zadáním vyhotovení studie Ing. arch. Pavle Burešové, která
předložila nejvýhodnější cenovou nabídku;
◘ souhlasila s vyhlášením poptávkového
řízení na veřejnou zakázku města malého
rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací ulic Heydukova, Habrmanova, Čelakovského, Čachna a Karolíny Světlé “;
◘ vzala na vědomí žádost nájemce Lidového domu – společnosti VK Radouš,
s. r. o., o výměnu oken v přízemí budovy,
která jsou v havarijním stavu, a souhlasila
s požadovanou výměnou oken a se zadáním prací společnosti LD stav, s. r. o., která
předložila nejvýhodnější cenovou nabídku;
◘ souhlasila s vyhlášením poptávkového
řízení na veřejnou zakázku města malého
rozsahu „Sedlec – Školní ulice, Přechod
pro chodce přes silnici III/180 23;
◘ jmenovala komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Starý Plzenec Městský
kamerový systém“.

15. schůze – 10. července 2014
Rada města
◘ schválila uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o přijetí dotace 10 tis. Kč
z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt
„Keltský den na hradu Radyni“;
◘ schválila protokol o otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Starý Plzenec – ulice Javorová a Akátová, dopravní infrastruktura
pro rodinné domy“ a souhlasila, za předpokladu schválení rozpočtového opatření
a realizace projektu zastupitelstvem města,
s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem – společností DYBS stavební
firma, s. r. o., která podala nejnižší cenovou nabídku při splnění všech zadávacích
podmínek;
◘ schválila uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o přijetí dotace 15 tis. Kč z
rozpočtu Plzeňského kraje na pořízení inventáře k vybavení informačního centra
města;
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16. schůze – 23. července 2014
Rada města
◘ vzala na vědomí nabídky tří operátorů
mobilních sítí předložené k poptávce města
pokračování na str. 3
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po poskytování telekomunikačních služeb
pro potřeby městského úřadu, org. složek
K-Centra a JSDH Starý Plzenec a všech
příspěvkových organizací města včetně
protokolu o vyhodnocení nabídek stanovenou komisí, souhlasila s uzavřením Rámcové dohody o podmínkách poskytování
mobilních služeb, elektronických komunikací se společností O2 Czech Rebublic, a.
s., která předložila nejvýhodnější nabídku,
na období 24 měsíců a uložila tajemníkovi
MěÚ zpracovat návrh nové vnitřní směrnice města o používání telefonů;
◘ vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti PRONAP, s. r. o., za měsíc
červen a za I. pololetí roku 2014 s komentářem vedení společnosti;
◘ schválila protokol o otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Sedlec – Školní ulice,
Přechod pro chodce přes silnici III/180 23“
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem – společností Ekolevel, s. r. o., která předložila nejnižší cenovou nabídku při splnění všech zadávacích
podmínek;
◘ schválila protokol o otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Starý Plzenec Městský
kamerový systém“ a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
– společností Mraknet, s. r. o., která předložila nejnižší cenovou nabídku při splnění
všech zadávacích podmínek;
◘ vzala na vědomí kladné vyjádření odboru výstavby k možnosti oddělení dvou
nových stavebních parcel pro výstavbu
chaty na pozemcích parc. č. 237/110 a
237/11 v chatové lokalitě Cihelna v Sedlci
a uložila MěÚ zadat geometrické oddělení nových pozemků v souladu s platnými
předpisy;
◘ souhlasila uzavřením pěti smluv o nájmu bytu s nájemníky bytových domů čp.
99 v Sedlci a čp. 49 a 50 v Žižkově ulici a
čp. 194 v Havlíčkově ulici ve Starém Plzenci;
schválila přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Havlíčkově ulici čp. 194
Marii Streerové;
◘ vzala na vědomí informaci pověřeného
zastupitele Ing. Hany Sobotové o výsledku
pracovní schůzky zástupců pořizovatele,
zpracovatele a zadavatele nového územního plánu města konané 15. 7. 2014,
◘ souhlasila s prodloužením termínu pro
zpracování návrhu územního plánu města
do 31. 12. 2014 a v tomto smyslu s uzavřením dodatku ke smlouvě se společností
HaskoningDHV Czech Republik, spol. s
r.o., a uložila Ing. Sobotové zorganizovat
(po volbách do ZM) seminář nových členů ZM k rozpracovanému návrhu nového
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územního plánu pro určení směru dalšího
jednání o realizaci navržených změn.
17. schůze – 6. srpna 2014
Rada města
◘ jmenovala komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce otopné
soustavy a zdroje tepla v budově Základní
školy Starý Plzenec“ a „Oprava povrchů
místních komunikací ulic Heydukova, Habrmanova, Čelakovského, Čachna a Karolíny Světlé“;
◘ souhlasila s vyhlášením poptávkového
řízení na veřejnou zakázku města malého
rozsahu „Starý Plzenec – Sedlec – prodloužení vodovodního řadu v Sedlci v zadní části ulice Turistická do ulice Polní“ a
„Propojení vodovodního řadu v bezejmenné uličce pro pěší na poz. č. k. 313/1 v k.
ú. Sedlec“;
◘ souhlasila, na žádost Biskupství plzeňského, s pokračováním v Programu záchrany architektonického dědictví pro rok
2015 při opravách památkového objektu kostela Narození Panny Marie ve Starém
Plzenci;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu el. vedení na pozemku města parc.
č. 204/2 v k. ú. Sedlec;
◘ schválila uzavření dvou smluv se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení
věcného břemene-služebnosti na pozemcích města parc. č. 213/98, 214/11, 214/40
a 325/91 v k. ú. Starý Plzenec a parc. č.
132/1, 142/8 a 142/31 v k. ú. Sedlec;
◘ vzala na vědomí usnesení vlády ČR
o schválení Koncepce připomenutí výročí
první světové války a o provozu ústředního
informačního portálu ČR věnovaného 100.
výročí první světové války, souhlasila s
uspořádáním výstavy dobových fotografií
a dokumentů s ohledem na stávající plán
výstav K-Centra v roce 2016 a uložila MěÚ
zveřejnit na webových stránkách města informaci o existenci výše uvedeného informačního portálu;
◘ schválila protokol o otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Generel zeleně Starý Plzenec“ a souhlasila s uzavřením smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem – Ing. Pavlem
Šimkem, který podal nejnižší cenovou nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
◘ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti Pronap, s. r. o., na 32–35. týden
2014;
◘ schválila uzavření nájemní smlouvy s
Mgr. Jaroslavou Tůmovou o pronájmu pro-

stor v budově města čp. 1082 v Radyňské
ulici.
18. schůze – 12. srpna 2014
Rada města
◘ vzala na vědomí výsledek výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje
tepla v budově Základní školy Starý Plzenec“, kdy ze tří podaných nabídek ani
jedna nesplnila stanovené podmínky pro
posouzení nabídek, schválila rozhodnutí
zadavatele o zrušení výběrové řízení a souhlasila s vyhlášením nového výběrového
řízení;
◘ souhlasila se zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
a stavební povolení akce „Rekonstrukce
Nepomucké ulice ve Starém Plzenci“ a se
zadáním jejího vyhotovení Ing. Daniele
Škubalové podle její cenové nabídky;
◘ souhlasila, na základě výsledku provedeného auditu telekomunikačních služeb,
se změnou stávajících pevných telefonních
linek v objektech města a v jeho příspěvkových organizacích na technologii VoIP a se
zadáním její realizace společnosti Mraknet,
s. r. o., podle jí předložené cenové nabídky;
◘ jmenovala komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Starý Plzenec – Sedlec –
prodloužení vodovodního řadu v Sedlci v
zadní části ulice Turistická do ulice Polní“
a „Propojení vodovodního řadu v bezejmenné uličce pro pěší na poz. č.k. 313/1
v k.ú. Sedlec“.
19. schůze – 20. srpna 2014
Rada města
◘ souhlasila, na žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, s
ohledem na osobu nabyvatele a místní poměry s prodejem pozemků státu parc. č. st.
1535, st. 1536, st. 1537 a parc. č. 210/55 a
210/56 v k. ú. Starý Plzenec spoluvlastníkům bytových domů čp. 1022, 1023 a 1024
v ulici Dr. Beneše;
◘ vzala na vědomí zprávu Centra pro regionální rozvoj ČR o pozastavení městem
podané žádosti o dotaci z IOP – 22. výzva
Konsolidace IT a nové služby TC obcí z
důvodu současného nedostatku finančních
prostředků;
◘ schválila uzavření třístranné smlouvy
se společností RWE GasNet, s. r. o., a s
Marcelou Šamšulovou, investorem stavby
plynové přípojky, o zřízení věcného břemene na pozemcích města parc. č. 342/12 a
342/14 v k. ú. Starý Plzenec;
◘ schválila uzavření třístranné smlouvy
se společností RWE GasNet, s. r. o., a s
pokračování na str. 4
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Jiřím Veselým, investorem stavby plynové
přípojky, o zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č. 237/21 v k. ú. Starý
Plzenec;
◘ schválila vydání nové vnitřní směrnice
č. 6/2014 Používání telefonů, účinné od 1.
9. 2014;
◘ schválila protokol o otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Oprava povrchů místních
komunikací ulic Heydukova, Habrmanova,
Čelakovského, Čachna a Karolíny Světlé“
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem – společností Silnice
Klatovy, a. s., která podala nejnižší cenovou nabídku při splnění všech zadávacích
podmínek;
◘ vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti PRONAP, s. r. o., za měsíc
červenec 2014 včetně komentáře výsledků
zpracovaného vedením společnosti;
◘ vzala na vědomí žádost Heleny Barthové o vyjádření k jejímu záměru oplotit veřejně přístupnou část jejího pozemku parc.
č. 2182 v k. ú. Starý Plzenec před bývalou
prodejnou zeleniny ve Smetanově ulici,
nesouhlasila s vybudováním oplocením
v této části Smetanovy ulice z estetických
a provozních důvodů a navrhla projednat
se jmenovanou možnou směnu předmětné
části jejího pozemku za oddělenou část z
pozemků města za budovou MěÚ ve Smetanově ulici;
◘ vzala na vědomí žádost manželů Houdkových o souhlas s vybudováním chodníku
na pozemku města parc. č. st. 113/1 podél
jejich domu čp. 210 ve dvoře objektu města
čp. 68 ve Smetanově ulici,
◘ souhlasila s vybudováním chodníku na
náklady žadatelů, ale pouze v omezeném
rozsahu kvůli zachování možnosti vjezdu
vozidel do zadní části objektu;
◘ souhlasila, na žádost Zdeňka Ernesta, s
poskytnutím dotace 6.000 Kč jmenovanému na uspořádání 13. ročníku akce „Hod
oštěpem“ dne 4. 10. 2014 v areálu SK Starý
Plzenec ve smyslu PRAVIDEL pro poskytování dotací spolkům, neziskovým organizacím a pořadatelům v roce 2014;
◘ schválila protokol o otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Starý Plzenec – dodávka
uličních tabulek s názvy ulic“ a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem – Adamem Kůželem, který podal nejnižší cenovou nabídku při splnění
všech zadávacích podmínek;
◘ schválila protokol o otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Starý Plzenec – Sedlec –
„Prodloužení vodovodního řadu v Sedlci v
zadní části ulice Turistická do ulice Polní“
a „Propojení vodovodního řadu v beze-

jmenné uličce pro pěší na poz. č. k. 313/1
v k. ú. Sedlec“ a souhlasila s uzavřením
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
– společností Čermák a Hrachovec, a. s.,
která podala nejnižší cenovou nabídku při
splnění všech zadávacích podmínek;
◘ vzala na vědomí závěrečné vyúčtování
výdajů na Řezbářské sympozium pořádané
městem v červnu 2014 předložené vedoucí
K-Centra;
◘ schválila uzavření šesti smluv o nájmu
bytů s nájemníky bytových domů čp. 99 v
Sedlci a čp. 49 v Žižkově ulici a čp. 70 na
Masarykově náměstí ve Starém Plzenci;
◘ schválila uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností ke stavbě TI se
společností Investice Pubec, s. r. o., jejímž
předmětem je změna stavebníka technické
infrastruktury v lokalitě „Pod Hřištěm“ ve
Starém Plzenci;
◘ schválila uzavření smlouvy o dílo s
Ing. Jiřím Preslem, jejímž předmětem je
vypracování dokumentace pro stavební povolení jako podkladu pro výběrové řízení
na zhotovitele stavby při realizaci projektu
„Výstavba sběrného dvora odpadů města
Starý Plzenec“;
◘ souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace stavebních úprav při
realizaci projektu „Starý Plzenec - revitalizace starého hřbitova“ Ludmile Georgievové podle jí předložené cenové nabídky;
◘ souhlasila s podáním žádosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o dotaci z programu Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky na realizaci
přístavby Mateřské školy Starý Plzenec a
na projektový záměr rozšíření kapacity základní školy v Sedlci.
20. schůze – 3. září 2014
Rada města
◘ souhlasila, na žádost ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec, s přijetím finančních darů 20.000 Kč a 10.000 Kč poskytovaných škole společností KS-Europe, s. r.
o., a Jindřiškou Horákovou;
◘
schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti PRONAP, s. r. o., uzavřené dne 27.
6. 2014 s Karlem Sokolem;
◘ souhlasila, na základě připomínek občanů, s instalací radarového měřiče rychlosti při vjezdu do města od hřbitova v Havlíčkově ulici;
◘ jmenovala komisi pro 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.;
◘ vzala na vědomí oznámení společnosti Silnice Klatovy, a. s., o odstoupení

od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Oprava povrchů místních
komunikací ulic Heydukova, Habrmanova,
Čelakovského, Čachna a Karolíny Světlé“
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
s uchazečem, který nabídl v pořadí druhou
nejnižší cenovou nabídku při splnění všech
zadávacích podmínek, společností SILNICE CHMELÍŘ, s. r. o.;
◘ schválila , v případě schválení rozpočtového opatření č. 6/2014 předkládaného
zastupitelstvu města, uzavření smlouvy se
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení - el. přípojek k zahrádkám v Luční ulici;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu podzemního el. vedení na pozemku
města parc. č. 396/1 v k. ú. Starý Plzenec;
◘ vzala na vědomí žádost Sportovně střeleckého klubu Starý Plzenec o prodloužení
nájemní smlouvy ze dne 29. 9. 1994 o pronájmu pozemků města v areálu střelnice ve
Štěnovické ulici, souhlasila s obnovením
pronájmu stávajících pozemků včetně částí
sousedních lesních pozemků a části přístupové cesty a uložila MěÚ zveřejnit záměr
města, dojednat s žadatelem podmínky
nové nájemní smlouvy a předložit RM k
rozhodnutí;
◘ vzala na vědomí žádost společnosti
SHS AUTOOPRAVNA, s. r. o., o prodej
pozemků města v k. ú. Starý Plzenec dosud
užívaných na základě hospodářské smlouvy s MěNV Starý Plzenec ze dne 10. 9.
1990 o celkové výměře 5 239 m2 a uložila
MěÚ, vzhledem k dlouhodobému užívání
pozemků a blížícímu se konci volebního
období, předložit tuto žádost k projednání
po volbách novým orgánům města;
◘ souhlasila se zadáním vypracování jednacího řízení bez uveřejnění pro zpracování změn v projektu „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV“ a „Rozšíření
vodovodní sítě Sedlec“ společnosti Allowance, s. r. o., podle jí předložené nabídky;
◘ souhlasila se zadáním provedení architektonického dohledu na řešení vstupních
bran a detailů při realizaci projektu „Starý Plzenec - revitalizace starého hřbitova“
společnosti City Upgrade, s. r. o., podle jí
předložené nabídky;
◘ vzala na vědomí žádost společnosti
STAFIN, a. s., o změnu územního plánu
spočívající ve změně využití jejích pozemků v lokalitě za areálem společnosti KAV
v k. ú. Sedlec na „bydlení čisté“ a uložila
MěÚ předložit žádost k projednání po volbách novému ZM;
◘ vzala na vědomí předpokládanou cenu
pokračování na str. 5
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pokračování ze str. 4
opravy autofekálu IFA při přípravě na technickou prohlídku ve výši cca 65 tis. Kč
bez DPH, nesouhlasila, z důvodu celkově
špatného technického stavu vozidla, s prováděním jeho dalších oprav a uložila MěÚ

projednat s Ing. Ondřejem Cheníčkem
možnost případné spolupráce při vývozu
odpadních vod občanům města a se společností Ekolevel, s. r. o., možné snížení
ceny při případném rozšíření jejího stávajícího působení při vývozu odpadních vod

ve městě;
◘ souhlasila, na žádost ředitele Základní
školy Starý Plzenec, s navýšením kapacity
školní družiny školy se stávajícího počtu
96 na 110 žáků.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

◘ schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o vedení technické mapy
města účinné od 1. ledna 2015;
◘ souhlasilo s prodejem pozemku parc. č.
237/3 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence za
cenu 200 Kč za m2 šesti spoluvlastníkům
bytového domu čp. 72 v Sedlci do spoluvlastnictví podle výší jejich spoluvlastnických podílů na bytovém domě;
◘ souhlasilo s prodejem pozemku parc. č.
1343/18 v k. ú. Starý Plzenec Mgr. Ivanu
Ramadanovi za cenu 200 Kč za m2;
◘ souhlasilo s prodejem části pozemku
parc. č. 238/1 v k. ú. Starý Plzenec, která
bude oddělena geometrickým plánem, Ing.
Elišce Manové za cenu 325 Kč za m2;
◘
souhlasilo s rovnocennou směnou
pozemků města parc. č. 213/95, 213/96,
331/81, 335/100, 1411/3, 1411/81,
1411/82, 1411/51, 1411/65, 1414/5,
1426/17 a 1426/18 za pozemky Plzeňského kraje parc. č. 455/47, 455/48, 1432/11,
1432/12, 1432/13, 1432/14, 1432/15,
1432/16, 1432/17, 1432/18 a 1432/19, vše
v k. ú. Starý Plzenec;
◘ souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. st. 226 v k. ú. Starý Plzenec

od České republiky, Státního pozemkového úřadu;
◘ souhlasilo
souhlasilo,, ve smyslu ustanovení čl.
VI odst. 6.6. smlouvy kupní a o zřízení
předkupního práva uzavřené se společností Investice Pubec, s. r. o., dne 19. 11.2012,
se zrušením předkupního práva města k
pozemkům parc. č. 343/179, 343/181,
343/184, 345/71, 345/72, 345/73, 345/74,
345/75, 345/76, 345/77, 345/78, 345/80,
345/83 a 345/84 v k. ú. Starý Plzenec a s
uzavřením smlouvy o zrušení předkupního
práva se společností Investice Pubec, s. r.
o.;
◘ vzalo na vědomí
vědomíinformaci
informaci starostky
města o průběhu realizace stavby „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV
Starý Plzenec“;
◘ vzalo na vědomí pravomocný rozsudek Okresního soudu Plzeň-jih v právní
věci žalobkyně Mgr. Ivany Čepkové proti
žalované ZŠ a MŠ Sedlec o náhradě škody
na zdraví způsobené pracovním úrazem;
◘ vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 16. 6. 2014.

mého názoru sloužit k jiným účelům. Sebeoslavné úvodníky jsem se za poslední roky
naučil brát jako součást místního folklóru,
ale obsah zářijových RL již překračuje
únosné meze a stávají se volební vývěskou
současného vedení města – viz např. poslední odstavec úvodníku zářijových RL,
nebo článek pí Ing. Sobotové. Do obecního
věstníku takové články dle mého názoru
nepatří a pro další čísla se přimlouvám za
odklon od politického harašení zbraněmi.
S přáním příjemně prožitého dne

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

28. zasedání – 8. září 2014
Zastupitelstvo města
◘ vzalo na vědomí rozbor hospodaření
města k 31. 7. 2014;
◘ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 3/2014 ze dne 1. 9. 2014;
◘
schválilo rozpočtové opatření č.
6/2014, kterým dochází v rozpočtu města
na rok 2014 ke snížení celkových příjmů
o 1.490.815,56 Kč a celkových výdajů o
4.656.777,22 Kč;
◘ vzalo na vědomí komentovaný hospodářský výsledek společnosti PRONAP,
s. r. o., za měsíce leden–červenec 2014 a
Zprávu o plnění plánu restrukturalizace a
ekonomických opatření – aktualizace do
31.08.2014 zpracovanou vedením společnosti;
◘ schválilo uzavření smlouvy s Pavlem
Kreuzmannem o poskytnutí úvěru z Fondu
rozvoje bydlení za účelem zřízení kanalizační přípojky;

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
volby do obecního zastupitelstva jsou za
dveřmi a je pochopitelné, že různé politické subjekty se snaží získat naši přízeň všemi možnými prostředky. Jak praví lidová
moudrost, není na světě člověk ten, aby se
zavděčil lidem všem; i dobře motivované
činy jedné strany budou očima strany druhé
neodpustitelnými prohřešky. Nepovažuji
za nutné a vhodné rozdmýchávat vášně, zejména proto, že na malém městě si navzájem „vidíme do talíře“. Přesto se nemohu
nepozastavit nad jevem, který se na politické scéně našeho města nedávno objevil. O
tiskovině „Dobrý soused“, kterou většina
občanů ve své poštovní schránce našla již
podruhé, si každý můžeme myslet své, o
její věcné náplni lze diskutovat (odkazy na
zdroje na konci každého článku lze hodnotit snad jen pozitivně), faktem ale zůstává,
že je tištěna a distribuována za soukromé
prostředky jako regulérní zbraň v předvolebním boji. Co mě zaráží, je skutečnost,
že druhá strana vede tento předvolební boj
v Radyňských listech, které jsou vydávány za finanční prostředky obce a mají dle

MVDr. Václav Benedikt

PODĚKOVÁNÍ
Jménem svým a dovoluji si i za občany města Starého Plzence poděkovat paní
Mgr. Ivaně Levé za její činnost v zastupitelstvu města za uplynulé volební období
a hlavně za její práci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kdy
pomáhala městu Starý Plzenec v řešení
úkolů, které město mělo.
Vladimír Ouhrabka, zastupitel města.

dne 17.9.2014 jsem se zúčastnila společného setkání občanů „Na čem nám záleží“
v Bojo baru v Sedlci, které svolalo Sdružení
Volba pro Starý Plzenec a Sedlec. Byla jsem
mile překvapena připraveností a nadšením
skupiny vzdělaných lidí, kteří ve svém programu prezentují rozvoj našeho města. Pan
Jan Eret, který předsedal sdružení, nastínil
mimo jiné, jak je možné získávat dotace na
jednotlivé projekty. Neobejde se to však bez
vzdělávání, které je pořádáno pro jednotlivé
zástupce obcí. Jak jsem pochopila, za město
Starý Plzenec se tohoto vzdělávání doposud
nikdo z vedení města neúčastnil. Přála bych
si, jako ostatně většina lidí, aby naše město
včetně Sedlce bylo tak krásné jako většina
městeček a vesnic v našem kraji. A aby se
konečně staroplzenečtí a sedlečtí občané nemuseli stydět za špinavé boty, které si zablátí
cestou do práce. Domnívám se, že v dnešní
době se sebelepší starosta obce neobejde bez
spolupráce schopných lidí se širokým rozhledem, kteří umí hospodařit s rozpočtem města
a umí sehnat peníze i mimo rozpočet města.
Zarazilo mě však, že se tak málo lidí zajímá o rozvoj našeho města.
Miluše Chrastilová
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AKTIVNĚ A OTEVŘENĚ
Dovolím si zareagovat na úvodník Radyňských listů vydaných v září 2014. Z pohledu člověka, který se dotacemi odborně
zabývá a jsem oslovován, abych o získávání dotací v Praze, Brně a Ostravě přednášel
starostům a dalším zástupcům obcí, bych si
snadno dokázal svá slova obhájit. Za svými
postoji ohledně rozvoje Starého Plzence si
stojím. Mám se ale jako občan Starého Plzence obhajovat?
Krátce mohu. Paní Doláková myslí, že
„poloha, demografická struktura a krásné prostředí“ nemá vliv na získání bodů v
kritériích pro přidělení dotace, a proto se
o dotace určené pro Starý Plzenec z Regionálního operačního programu nepokusila. Opak je pravdou. Proč jsou důležité?
Každá žádost obsahuje bodovaná kritéria,
především význam pro město a pro region. Poloha Starého Plzence je ideální pro
maximalizaci bodů, je to centrum spádové
oblasti, častý cíl turistů, snadno dosažitelný autem, vlakem i autobusem. To zajistí
vysoké využití komunikací, turistických
cílů i dalších vhodných projektů. A na to
poskytovatelé dotací slyší a dotaci přidělí.
Dopad demografické struktury na dotaci pro školky a školy je zřejmý každému.
Více mladých rodin znamená větší potřeby

OPRAVDU SE MĚSTO CHOVÁ
JAKO SVĚDOMITÝ
HOSPODÁŘ?
K sepsání článku mě vedly dvě věci.
Zaprvé bych se rád pozastavil nad způsobem, jakým paní starostka prostřednictvím Radyňských listů komunikuje s občany.
Nezdá se Vám, že její reakce na dění ve
městě a na příspěvky občanů, které čtenář
horko těžko hledá v útrobách Listů, jsou
nepřiměřeně dlouhé?
Neměl by být poměr mezi délkou příspěvku občana a reakcí na něj právě opačný?
Neprodlužuje se čistě náhodou délka
úvodního slova s přibližujícími se volbami?
Nebylo by správné z hlediska funkčního
hospodaření města naúčtovat paní starostce částku za nadbytečné stránky dle ceníku
reklamy?
Za druhé bych chtěl reagovat na osobní
diskuzi s paní starostkou, ve které se vyjádřila, že město řeší otázky svého majetku
jen na podněty svých občanů. Vzhledem k
tomu, že od sousedů z naší ulice vím, že
i těch podnětů musí být několik stejných,
aby je vedení města vůbec zaregistrovalo,
tak bych pro příští zastupitele chtěl sepsat,
co už rozhodně neopakovat:

vybavení počtu tříd a dalšího zázemí. Kvalitní zdůvodnění potřebnosti dotace je základem úspěchu. Pro představu, často má
tato příloha žádosti o dotaci i více než 100
stran.
Další řádky ale považuji za důležitější.
Byl jsem vyzván, abych se vzhledem
ke své odbornosti, výsledkům i postojům
zapojil do dění ve Starém Plzenci. Spousta přátel i příbuzní mě varovali. Jsem ale
trochu i dobrodruh a výzvy mě lákají.
Měla by ale veřejná správa, zapojení se do
komunální politiky být něco, před čím je
třeba varovat? Každou druhou neděli se
scházíme a společně diskutujeme o Sedlci,
Plzenci, Malé Straně ze všech úhlů, je nás
poměrně dost, nespojují nás politické ideály ale reálný zájem o naše město. Jsme otevření, přijít může každý. Já osobně nemám
problém i s tvrdšími střety. Ale je to nutné?
Domnívám se, že důvod, proč se naše město rozvíjí pomaleji než jiná, je právě tahle
bariéra. Jakou pak mají chuť vstoupit do
komunální politiky další občané?
Není zarážející, že právě snaha odborně zaměřených občanů zapojit se do dění v
jejich městě vyvolá reakci, která v písemné podobě zabere tři první strany výtisku
městských novin, ačkoli jde o úvodní slovo
a nemělo by se jednat o politickou propagandu? Proč má někdo zapotřebí místo dis-

kuze obratem rozdílné názory občana shazovat a nejen je, ale i samotného občana
jako osobu?
Co by si mimo jiné z takového postupu
většina občanů měla vzít? Velmi pravděpodobně pouze to, že je evidentně nežádoucí
se zajímat a podávat pomocnou ruku, že
je vše v pořádku, a že nepochybně vše, co
se děje, se děje správně. Ale tento přístup
tvoří bariéru mezi občanem politikem a
občanem obyčejným. Občan politik bude
vždy dělat politiku na prvním místě, občan
obyčejný se politikem, doufejme, nestane a
jeho prioritou nebude usilování o moc, ale
prospěch společnosti.
Za sebe bych tedy i více než dotace, investice a rozvojové plány nabídl snahu o
větší vzájemné naslouchání. A také snahu o
vzájemné pochopení. Podávat si pomocné
ruce.
Osobně mě velice inspiruje například
Carl Rogers, který byl několik měsíců před
svou smrtí nominován na Nobelovu cenu
související s přínosy aktivního naslouchání
a osobní opravdovosti do politiky. Starému
Plzenci bych přál, aby podobné ideály získaly v praxi mezi jeho volenými zástupci
převahu. Určitě se to pak projeví ve všech
oblastech rozvoje města.

Pokud město přebírá stavbu od dodavatelské firmy, tak by si alespoň někdo měl
celou stavbu projít a zkontrolovat. Nevím,
jak je možné, že někdo podepsal přebrání
zelených ploch na Radyňské ulici, když se
na několika místech jednalo jen o hromadu
jílu s vystupujícími kameny. Už vloni touto
dobou konstatoval můj tchán, (který pracuje ve stavebnictví), že u nich by se takto nekvalitně provedenou a nedokončenou práci
nikdo ani nepokusil odevzdat, jelikož by ji
odběratel nepřevzal. Ale jsme v Plzenci, ve
kterém se na nedostatky přijde až po roce,
když se zjistí, že v jílu tráva moc neroste…
I teď některé plochy v horní části vypadají
tak, že by ještě chtěly kolečko země a uhrabat do roviny…
To, že město šetří a na opravu silnic používá technologii s použitím vyfrézovaného
asfaltu je v pořádku, tuto levnou variantu
používají leckde. Co už ale nechápu je, že
jinde taková cesta vydrží deset let provozu
a tady je z ní už po půl roce tankodrom.
Když se před časem rekonstruovala horní
část Modřínové ulice, tak materiál dostatečně neuhutnili, takže se vydrolil a přišla
tam záplata z asfaltu. Ve střední části pro
změnu použili vyfrézovaný asfalt s velkými kameny, a pokud jsou kameny větší než
síla vrstvy, tak se logicky vydrolí – a tak se
stalo, že po “opravě” byla cesta v horším
stavu než před ní…

Nejkvalitnější oprava měla být v ulicích
Kollárova, Tomáškova a okolí. Před opravou se už některými ulicemi dalo projet
snad akorát terénním vozem. Ale už po půl
roce se v Kollárově ulici začaly tvořit vlnky a koleje. A jak jsem se dozvěděl od pana
místostarosty, tak v reakci na to se nechala
odstranit horní štěrková vrstva, aby bylo
vidět, jak to pod ní vypadá. Nechápu, proč
se nechala odstranit i z Modřínové ulice,
kde tyto problémy do té doby nebyly. Takže čistící stroj místy se štěrkem vzal i podkladovou vrstvu. Není se čemu divit – přes
zimu se asfalt pořádně nespojil… Takže
výsledek je ten, že jsou tu teď v asfaltu díry
a za většího vedra se auto přilepí k silnici…
A to ještě nemluvím o tom, že ti, co v
den úprav nebyli doma, mohli večer zjistit,
že mají ke garáži nový 10-15 cm vysoký
schod… Protože dopředu nás o akci také
nikdo neinformoval a vyfrézovaný asfalt
na zarovnání ke vjezdu sice pracovníci
firmy dodávali ochotně, ale jen na požádání… Nevšiml jsem si, že by akci řídil nebo
alespoň kontroloval někdo z vedení města.
(U měst se srovnatelnou velikostí na to dohlíží např. místostarosta.)
Je nutné, aby byli občané tolikrát informováni až po akci? Proč se s nimi věci, které se jich přímo dotýkají, neřeší předem?

Ing. Jan Eret

pokračování na str. 7
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pokračování ze str. 6
Ačkoliv jsem si prohlédl dokumentaci k
rekonstrukci Radyňské ulice na webových
stránkách, schod na kraji Modřínové ulice
nikde v dostupné dokumentaci zakreslený
nebyl. Proplatí mi tedy město prasklou pružinu pravého předního kola? A zničené tlumiče ostatním obyvatelům? Nebo si mám
vzít pytel cementu a sám zjednat nápravu?

Ostatně v souvislosti s opravou Radyňské ulice vznikaly i další zajímavé situace.
Jako když si město neověřilo, kdy se dokončí horní úsek Radyňské a poslalo dělníky překopat ulici navazující na Radyňskou.
Takže bez upozornění uzavřelo na minimálně půlden ulici bez toho, že by občany
informovalo. Je opravdu takový problém
hodit obyvatelům ulice do schránky líste-

ček s informací, kdy se co před jejich domem bude dělat? Nebo to oznámit alespoň
v Radyňských listech?
Je spousta věcí, které se dají dělat lépe.
Nebojme se o nich věcně diskutovat. Jen
tak se můžeme dočkat společné změny k
lepšímu.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

například zpracování kvalitní vize rozvoje
města, což mně upřímně těší. Ale v případě
přístavby školky podle mého názoru vedení
města promrhalo možnost ušetřit nemalou
částku peněz, která se mohla využít jinde.
Další článek, na který bych chtěl reagovat je článek paní Očenáškové, ve kterém dlouze vysvětluje, proč je podle ní
důležité vykácet celý sad na Hůrce. Jako
předseda občanského sdružení Kvetoucí stromy jsem této problematice věnoval
mnoho svého času a bylo o tom v Plzenci
již napsáno mnohé, proto nechci čtenáře
unavovat dlouhými rozbory situace. Jen
velice stručně - v uplynulém roce se vyslovilo na základě petice více než 900 občanů,
že si přejí zachování a obnovu třešňového
sadu na Hůrce. To je velice vysoké číslo
zvážíme-li, že Starý Plzenec má zhruba
5000 obyvatel. Pokud paní Otčenáškovou
názory veřejnosti nezajímají, je to její věc.
Měla by si však uvědomit, že kromě přání
veřejnosti je tu i mnoho dalších argumentů
pro zachování sadu. Tento sad se stal určitým symbolem Starého Plzence a není
pravda, že by znehodnocoval národní kulturní památku, jak paní Očenášková naznačuje. Dokonce ani stanoviska památkářů
neschvalují vykácení sadu, jak vím nejen
z osobních jednání se zástupci NPÚ, ale
také ze studia oficiálních dokumentů, ve
kterých naopak doporučují sad na Hůrce
zachovat. Nepřehlednost svahu a zakrytí
terénního reliéfu, na což paní Očenáško-

vá upozorňuje, je způsobeno porostem
rozsáhlých ploch křoví, nikoli však porostem třešňového sadu. Jako předseda o.s.
Kvetoucí stromy se také musím důrazně
ohradit proti tvrzení paní Očenáškové, že
se naše sdružení snaží obcházet stanoviska
NPÚ Praha a odboru kultury Plzeňského
kraje. Toto není v žádném případě pravda, s
oběma zmíněnými institucemi jsme jednali
a vysázení nových třešní rozhodně není v
rozporu s jejich stanovisky, ba naopak je
v naprostém souladu se stanovisky obou
orgánů. Navíc vysázení třešní schválilo na
svém zasedání také zastupitelstvo Starého
Plzence, třešně se měly původně sázet na
jaře 2014, zatím však výsadba neproběhla.
Za sebe jasně prohlašuji, že jsem pro zachování a obnovu sadu na Hůrce a naprosto
nesouhlasím s jeho vykácením.
Na závěr - byl bych rád, kdyby v našem
městě panovala trochu méně konfliktní atmosféra a přál bych si, aby k volbám přišlo
co nejvíce lidí bez ohledu na to, jestli budou volit naše sdružení nebo kohokoli jiného. Nebudu Vám přát šťastnou ruku, protože volby nejsou sportka, ani Vás nebudu
žádat, abyste mi dali svůj hlas, protože to
je na Vašem rozhodnutí. Pouze Vás prosím
přijďte k volbám, protože jsou nesmírně
důležité a přeji všem, aby se nám v našem
městě příjemně a spokojeně žilo, ať už budete volit kohokoli.

rovněž po 3 mandátech a Nestraníci získali
4 mandáty. Tak kde je pravda? Jak to, že
kritika paní starostky pochází pouze z „jednoho tábora“? V zastupitelstvu jsou přeci
zastupitelé z různých stran a sdružení, tak
proč nepřichází kritika i od ostatních zastupitelů, například z ČSSD, či TOP 09, nebo
KSČM či Nestraníků nebo KDU-ČSL či
ODS? Ti všichni jsou v zastupitelstvu. Tak
kde je pravda? Členové sdružení Volba pro
Starý Plzenec a Sedlec kritizují hospodaření města a předpovídali ve své rezignaci, že
město zkrachuje ….nic takového se nestalo. Když se občan podívá na výsledky hospodaření města na webových stránkách,
zjistí, že Starý Plzenec je na tom lépe než
na začátku volebního období a to i při realizaci velkých investičních akcí. Tak kde je

pravda? Členové sdružení Volba pro Starý
Plzenec a Sedlec také kritizovali postoj vedení města při řešení pracovního úrazu v
Základní škole Sedlec a nyní se dočteme v
Radyňských listech, že ten kdo postupoval
„nestandardně“ při vyřizování pracovního
úrazu byla paní ředitelka ZŠ Sedlec nikoliv
paní učitelka a je na to dokonce rozhodnutí
soudu. Tak kde je pravda? A nyní nás opět
členové sdružení Volba pro Starý Plzenec
a Sedlec zahrnují „zaručenými“ informacemi, kritikou a sliby…. Tak máme jim ještě
věřit?
Naštěstí má občan možnost porovnat
slova a činy. Za vedením města jsou konkrétní výsledky práce, za uvedeným sdružením jen kritika a sliby.
Mgr. Alena Plzáková

na úvod bych chtěl říci, že jsem nikdy
nechtěl využívat obecní noviny, jejichž
vydávání si všichni platíme z našich daní,
v předvolební kampani, protože k tomu
podle mého názoru nemají sloužit, a očekával jsem totéž od ostatních zástupců politických stran a sdružení v našem městě.
Obecní noviny by měly sloužit především
k informování občanů a měly by být pokud
možno co nejvíce apolitické. Bohužel poslední vydání Radyňských listů by se dalo
přirovnat spíše k obsáhlému předvolebnímu letáku, proto musím jen velice stručně
zareagovat na některé články.
V prvé řadě chci reagovat na článek paní
starostky, v němž mimo jiné komentovala
můj článek o přístavbě mateřské školy.
Paní starostka sice velice dlouze rozebírala
mnoho méně významných detailů z mého
článku, přesto zásadní otázku nechala bez
odpovědi. Tato otázka zněla: Proč se nefinancuje dostavba školky z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
když by tím město ušetřilo sumu pohybující se okolo 5 milionů? Chápu, že na
tuto otázku paní starostka neodpověděla,
protože na to žádná rozumná odpověď nejspíš neexistuje a jedná se o příklad neodpovědného hospodaření s financemi města. Nechci vedení města pouze kritizovat
a vůbec nezpochybňuji, že se za uplynulé
4 roky povedly i přínosné projekty, jako

KRITIZOVAT UMÍ KAŽDÝ
ANEB
KDE JE VLASTNĚ PRAVDA?
Pozorný občan sledující politické dění v
našem městě je poslední dobou zahlcován
„zaručenými informacemi“ o tom, jak vedení města a paní starostka pracuje špatně
a jak by to ti či oni dělali lépe. Jak se v
tom má ale občan vyznat? Členové sdružení Volba pro Starý Plzenec a Sedlec se
neustále prezentují jako vítězové minulých
komunálních voleb a argumentují vahou
svých mandátů. Když se ale podíváme
na výsledky voleb 2010, tak zjistíme, že
sdružení Volba pro Starý Plzenec a Sedlec
získalo 3 mandáty v zastupitelstvu, stejně
tak jako TOP 09 či komunisté, kteří získali

Jiří Šimána

Miroslav Hlaváč
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MŮJ POHLED
NA STARÝ PLZENEC A SEDLEC
Vážení, blíží se volby. Všichni rekapitulujeme a každý z těch, kteří chtějí řídit
svoje město, slibuje, co všechno by udělal
jinak a hlavně lépe. Rád bych se s Vámi
podělil o svůj letmý pohled na naše město.
Starý Plzenec má obrovský potenciál
stát se příjemným místem k bydlení i k odpočinku. Má jednu z nejbohatších kulturně-historických tradic na našem území. Byl
a je těsně spojen s dějinami naší země. Na
jeho tradice navazuje Plzeň a právě spolupráce s Plzní v užším měřítku by mohla
pomoci Plzenci stát se jakousi odpočinkovou zónou nejen pro nás, Plzeňany, ale i ve
spolupráci s Bohemia sektem a s místními
pohostinstvími pro turisty. Měli bychom
mít jasnou strategii, jasnou vizuální podobu města a realizovat ji. Pomáhejme udržet
prostředí města čisté a kulturní. Važme si
obou škol - Základní umělecké školy i školy základní, zvyšujme u našich dětí vzdělá-

UPOZORNĚNÍ VODÁRNY ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY
1. Zákazník požádá o připojení na vodovodní nebo kanalizační síť pro veřejnou potřebu. Veškeré žádosti podává zákazník pracovníkovi Zákaznického centra společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
2. Zákazník obdrží formulář „Žádost o vodovodní přípojku“ nebo „Žádost o kanalizační přípojku“ a je požádán o jeho vyplnění. Je
nutné, aby již v tomto okamžiku bylo dobře
a přehledně identifikováno místo stavby pro
další šetření (nejlépe situace 1:2000 s vyznačením objektu). Při této návštěvě podepíše
majitel připojované nemovitosti „Smlouvu o
podmínkách přípravy a realizace přípojky“.
3. VODÁRNA PLZEŇ a.s. zajistí zpracování „Blanketu o sdělení vodovodních nebo
kanalizačních údajů“ jako podklad pro projektanta ke zpracování projektu přípojky.
4. Po zpracování Blanketu je zákazník
pracovníkem zákaznického centra vyzván k
jeho vyzvednutí. Blanket je zákazníkovi předán po uhrazení poplatku (dle platného ceníku služeb). Zákazník si může vyzvednout
Blanket osobně, případně mu může být, společně s daňovým dokladem, zaslán Českou
poštou.
5. Zákazník převezme blanket včetně žádosti a zajistí si zpracování projektové dokumentace přípojky. Zpracovaný projekt předá
zákazník k vyjádření do Zákaznického centra.
6. Pokud projekt obsahuje veškeré náležitosti, VODÁRNA PLZEŇ a.s. se do 30. dnů
k předloženému projektu přípojky vyjádří.
7. Vyjádření obdrží zákazník prostřednictvím České pošty, případně si jej vyzvedne

ní a povědomí o historickém dědictví našeho města, podporujme kulturně-historické
aktivity (oprava varhan, propagační tiskoviny…). Mám částečně rozpracovanou
publikaci Civilní stavby Starého Plzence o
jejich historii a rodinách, které v nich žili.
Rád bych ji vydal, pokud se na ni seženou
peníze.
S tím souvisí nutnost získat pro Plzenec
a Sedlec peníze z grantů na zkulturnění života ve městě. Možná by pomohlo vytvořit
post ekonoma města, který by odborným
pohledem řešil ekonomiku chování města
(PRONAP, bytové družstvo, průmyslová
zóna…). Měli bychom podporovat sportovní dění ve městě (motivovat mládež ke
sportu ikonami je geniální nápad - J. Železný, B. Špotáková, F. Jícha…), oddíly hasičů, vybudovat odpočinkové zóny. Město se
musí zajímat o staré a sociálně slabší lidi a
pomáhat jim třeba vytvořením pracovních
míst při udržování čistoty ve městě a okolí,
při udržování městského majetku. Snažme
se žít v pěkném a zdravém prostředí. Bojuj-

me proti černým skládkám, vyřešme odvoz
bioodpadu.
Je toho ještě mnoho, o čem by se dalo
psát (hospoda na Radyni, zlepšení dopravy,
větší bezpečnost na silnicích…). Máme ale
na co navazovat – vždyť naše město vypadá přeci jenom rok od roku lépe. Jen mám
pocit, že nám někdy ubývá schopnost se
domluvit. A přitom tu žijí šikovní lidé (bez
ohledu na politickou příslušnost), které jen
zbývá najít a motivovat. Není to jednoduchá práce, ale ta radost, když se to podaří!
Za pár dní budou volby. Držme si navzájem palce, ať zvolíme do vedení města
lidi, kteří mají opravdu chuť a i možnosti
posunout život v našem městě zase o kousek k lepšímu. A pomáhejme jim. Vždyť
tím pomáháme vlastně sami sobě.
Pojďme společně měnit naše město v
místo, kam se budeme rádi vracet.
Já vidím budoucnost optimisticky.

osobně. Je-li vyjádření kladné, požádá o vydání územního souhlasu nebo stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu.
8. Po vydání územního souhlasu nebo
stavebního povolení předá zákazník v Zákaznickém centru: projekt přípojky, originál žádosti o vodovodní nebo kanalizační
přípojku, kopii vodovodního nebo kanalizačního blanketu, kopii technického vyjádření, kopii územního souhlasu nebo stavebního povolení. Pracovník Zákaznického
centra uzavře se zákazníkem kupní smlouvu
na dodávku vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu. Aktualizace stávající kupní smlouvy
na odběr vody z vodovodu - rozšíření o vypouštění odpadních vod do kanalizace se provádí současně s rozhodnutím o předčasném
užívání stavby kanalizace (návrh smlouvy

zasílá VODÁRNA PLZEŇ a.s.).
Zákazník obdrží kontakt na příslušný provoz, se kterým si dohodne termín realizace
nebo kontroly přípojky (pro kontrolu musí
mít VODÁRNA PLZEŇ a.s. k dispozici
alespoň projekt přípojky s vyjádřením).
vyjádřením).
9. Příslušný provoz, který přípojku realizuje nebo kontroluje, potvrdí správnost a
úplnost stavby přípojky na protokolu, který
je potvrzen zákazníkem. Zákaznický útvar
VODÁRNY PLZEŇ a.s. zajistí aktivaci fakturace vodného, popř. stočného v Zákaznickém informačním systému. Projekt je uložen
v archivu provozovatele.
Kontakt:
Zákaznické centrum VODÁRNY PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, Plzeň
Tel. 377 413 222

Mgr. Petr Vrobel

MĚSTO STARÝ PLZENEC,
Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
odbor finanční a majetkoprávní
zveřejňuje

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

pracovat ve Váš prospěch
vést neustálý dialog s Vámi
přijímat rozhodnutí a nést za ně odpovědnost
hledat s Vámi shodu při řešení konkrétních problémů ve Váš prospěch
Vážení spoluobčané,
místní organizace ČSSD působí ve Starém Plzenci s menšími či většími úspěchy po celou dobu naší novodobé historie. Nejsme účelově založené sdružení, máme svůj program, ideu a vizi. Chceme Vás oslovit s naším programem, který
budete mít v tištěné podobě k dispozici. Člen naší strany v tomto volebním období zastává funkci místostarosty. Za jeho
působení byl odveden velký kus poctivé práce, která je ve Starém Plzenci vidět. Chtěli bychom v této práci pokračovat,
neslibujeme nemožné a neporovnáváme nesrovnatelné. Využijeme zkušenosti, kontakty, připravené projekty a záměry
vedoucí k dalšímu zvelebení Starého Plzence a zkvalitnění života v něm pro Vás - občany a voliče.
Velká politika do obce nepatří. Pokud je myšlenka ku prospěchu věci, je potřeba ji podpořit a na to jsme v dalším
volebním období připraveni.
Ing. Jan Metlický
předseda MO ČSSD

SDRUŽENÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Vážení spoluobčané,
do komunálních voleb 2014 vstupujeme jako sdružení nezávislých kandidátů
pod hlavičkou hnutí starostové a nezávislí. Kandidujeme proto, že nám záleží
na zvelebování místa, které je naším domovem.
Jsme demokraticky smýšlející občané, všichni bez politické příslušnosti. Rádi bychom svými
znalostmi a zkušenostmi přispěli k rozvoji našeho města. Aktivně pracujeme jak v dělnických
profesích, tak v oblasti stavebnictví, architektury, historie, práva, ekonomie, vzdělávání, sportu,
práci s mládeží a spolkové činnosti.
Chceme navázat na započatou práci, sázíme na zdravý rozum, neutíkáme před problémy. Naše návrhy jsou věcné a realistické
vycházející z Vize rozvoje města. Jasně říkáme, co chceme a kde na to vezmeme.
Naší prioritou je vytvořit podmínky pro další zvelebení města, efektivní propagaci města jako významného historického místa,
aktivní život rodin s dětmi, kvalitní zázemí pro vzdělávání, sport, kulturu a volný čas, důstojné naplnění života seniorů.
Shodujeme se v tom, že komunální politika nemá nic společného s politikařením, ale musí reflektovat skutečné potřeby občanů.
Jsme připraveni spolupracovat s jednotlivci, se stranami i sdruženími ve městě a propojením společných ekonomických, sociálních a ekologických záměrů tak společně přispět k rozvoji našeho města.
Naše záměry jsou rozpracovány do volebního programu, který Vám bude doručen do schránek.
KANDIDÁTNÍ LISTINA č. 5 - SDRUŽENÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ: Bc. Vlasta Doláková, Ing. Jan Meduna,
Mgr. Denisa Brejchová, Mgr. Marcela Bardounová, Ing. arch. Pavla Burešová, Bc. Jaroslava Lencová, DiS , Bc. Lukáš Ulč,
Pavel Kesl, Mgr. et Bc. Hana Stýblová, Ivo Hruška, Pavel Rejšek, Ing. Milan Šedivec, Mgr. Marcela Šimonovská, Milan Bláha,
Jaroslav Holeček, Radek Seman, František Rotenborn.
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DOKÁŽEME SE
DOMLUVIT
Zářijové číslo RL bylo už prakticky
předvolební a nejinak je tomu určitě
i nyní. Já osobně i ostatní z naší kandidátky číslo 7 chceme uspět v komunálních volbách. Nebudeme však
pomlouvat ostatní kandidáty ani Vám
slibovat vzdušné zámky. S Radkem
Hrochem a paní Věrou Chrastilovou

ZASE TY ODPADY
– CHOVEJME SE
ZODPOVĚDNĚ
Chtěli jsme občanům usnadnit třídění

Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad
ve Smetanově ulici (u benzínové čerpací
stanice).
Foto: Helena Šašková

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ŘÍJEN 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:
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sedíme 8 let ve finančním výboru a
známe přesně finanční možnosti našeho města. Ostatní jsou aktivní sportovci, hasiči, hudebníci, živnostníci a
patrioti, kteří mají chuť pracovat pro
Starý Plzenec a Sedlec. Jsme hrdí na
to, co se povedlo v posledních letech
a neuhneme při řešení problémů ve
školství, Pronapu nebo rozpočtu města. Dokázali jsme spolu vždy komunikovat ve finančním výboru, domluvili

jsme se na kandidátce pro nynější volby, dokážeme spolupracovat s ostatními zvolenými zastupiteli. Sedlec a
Starý Plzenec nesmí být „radní bojiště“, ale místo kde se na radnici komunikuje a pracuje. Za nás mluví naše
práce, ale rozhodnout musíte Vy.
Za členy finančního výboru a volebního sdružení Nestraníků s KDU-ČSL a ODS
Ing. Pavel Hrouda

odpadů a též bylo naším přáním, aby zmizel nepořádek u přeplněných kontejnerů na
separovaný odpad rozmístěných v ulicích
města. Proto byla vytipována stanoviště,
kam byly přidány potřebné kontejnery. Dokonce jsme na několika místech ve městě
přidali celé trojkombinace kontejnerů, aby
to naši občané měli blíže a mohli třídit využitelné složky z komunálního odpadu – papír, plasty, sklo a nápojové kartony.
Kontejnery na tříděný odpad jsou skutečně určeny pouze na vytříděný odpad a
nelze tam likvidovat jiné odpady, protože
jejich následné vybírání z dále využitelného odpadu zvyšuje náklady nám všem. Zdá
se to nepochopitelné, ale fotografie snad
mluví za vše. Tak takhle opravdu ne!!!
Po městě jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad, u domu má každý
svou popelnici, kam patří pouze směsný komunální odpad, který nelze dál

využít. Ostatní odpad mohou občané
našeho města odvést zdarma (kromě stavební suti a pneumatik - ty jsou pro všechny zpoplatněné) do sběrného dvora. Ale
samozřejmě i kapacita sběrného dvora je
omezená. Proto platí, že občan města může
přivézt v jeden provozní den do sběrného
dvora 1 vozík za osobní automobil. V případě, když někdo vyklízí celou chalupu,
nebo vyřeže živý plot z rozlehlé zahrady,
je možné za poplatek objednat přímo u odpadové firmy (kontakty na požádání rádi
sdělíme) přistavení kontejneru podle vašeho požadavku.
Prosím mějte na paměti, že neukáznění občané vytahují peníze i z Vaší kapsy!
Město pak musí vynakládat větší peníze na
likvidaci odpadů, které by jinak mohlo použít na jiné účely.
Děkujeme za pochopení.
Za životní prostředí Helena Šašková

Ve čtvrtek 9. října a v pondělí 13. října
dopoledne je knihovna uzavřena.
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

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.

HRAD RADYNĚ
Otevřeno: víkendy a 28.10.
od 10:00 h do 17:00 h
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Skupinové prohlídky do konce října (min.
6 osob) mimo otevírací dobu po objednání
na tel.: 377 183 662, 377 183 659.

11. října 2014 (sobota)
STARÝ PSI
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
pokračování na str. 12
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pokračování ze str. 11
19. října 2014 (neděle)
ROMAN JANÁL
koncert jednoho z nejlepších českých
barytonistů
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: od 18:00 h do 19:30 h
benefiční koncert pro staroplzenecké

varhany
Pořadatel: o.s. Staroplzenecké varhany a
Římskokatolická farnost Starý Plzenec
HASIČSKÉ MUZEUM V SEDLCI
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v
průběhu celého roku.

SPOLEČNÁ RYBOVA MŠE
VE STARÉM PLZENCI
Vážení zpěváci a hudebníci plzenečtí,
začíná být dobrou tradicí, že otevíráme ve Starém
Plzenci sváteční období Vánoc z vlastních zdrojů připravenou Českou mší vánoční J. J. Ryby. Již podvakrát jsme prožili krásné chvíle přípravy i společného
provedení nám všem blízké hudby. Chceme vám letos
opět nabídnout tuto možnost spojení hlasů a instrumentů všech plzeneckých i přespolních zájemců a nachystat společné sváteční muzicírování na neděli 21.
prosince 2014 od 18 hodin do kostela Narození P.
Marie na Malé Straně.
Straně.
Nácviky pěveckého sboru, do kterého jste všichni
zváni, se budou konat podle domluvy od začátku prosince, loni jsme se scházeli vždy ve čtvrtek večer v
Základní umělecké škole. Pokud budete mít zájem připojit svůj hlas či nástroj, prosíme, přihlaste se u organizátorů této akce, u paní Zdeňky Ledvinové (tel. 603
847 266), nebo u pana Miloslava Esterleho (tel. 736
768 514). Výtěžek koncertu bude věnován na dostavbu varhanního nástroje ve staroplzeneckém kostele.
Miloslav Esterle

Kontakt: František Chrastil,
tel.: 606 608 187
1. listopadu 2014 (sobota)
PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h

BARYTONISTA
ROMAN JANÁL
PODPOŘÍ SVÝM ZPĚVEM
PROJEKT DOSTAVBY
STAROPLZENECKÝCH
VARHAN
Přední český barytonista Roman
Janál prožil část svých studentských
let v Plzni, kde absolvoval konzervatoř v oboru hra na housle. Současně
se již věnoval zpěvu na ZUŠ pod vedením staroplzenecké rodačky paní
Ludmily Kotnauerové. V roce 1985
byl přijat do pěveckého oddělení
Hudební akademie v Sofii. Po ukončení studií spolupracoval s předními
operními scénami, kde vytvořil řadu
pozoruhodných rolí českého i světového repertoáru. Z nejznámějších
možno jmenovat Dona Giovanniho
ze stejnojmenné opery W. A. Mozarta, Figara v Rossiniho Lazebníku

sevillském či Germonta v Pucciniho
opeře La Traviata. V roce 1997 se
stal sólistou pražského Národního
divadla. Roman Janál je držitelem
Ceny Thalie (1999), vystupuje na
různých domácích i zahraničních
festivalech, spolupracuje s předními
hudebními tělesy v České republice
i cizině. Věnuje se též pedagogické
činnosti na pražské AMU. Při svém
všestranném pracovním vytížení si
také ochotně nachází čas pro různé
benefiční aktivity.
Romana Janála doprovodí a sólovými varhanními skladbami koncert
obohatí staroplzeneckému publiku
již známý varhaník, organolog a propagátor varhanní hudby Jan Esterle.
Koncert se uskuteční v kostele
Narození Panny Marie ve Starém Plzenci 19. října 2014 od 18 hodin.
Zdeňka Ledvinová
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28.10.2014 PLZEŇSKÉ OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY
Při příležitosti 96. narozenin vzniku republiky Plzeň otevře brány více než dvaceti turistických cílů, které budou zpřístupněné za
symbolických 28 Kč nebo zcela zdarma. Celý den bude ve městě probíhat kulturní program, určitě zaujme koncert skupiny Burma
Jones v původní sestavě. Oslavy zakončí již tradiční slavnostní shromáždění, Průvod světel a slavnostní ohňostroj.
Více informací o programu najdete na www.plzen.eu.

ZŠ Sedlec
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
V ZŠ SEDLEC
Prvního září přivítala naše škola 14 nových prvňáčků. Nejen na ně, ale i na všechny ostatní žáky školy, žáčky MŠ i jejich
rodiče čekalo překvapení v podobě nového
přechodu pro chodce přímo před školou.
Slavnostní zahájení školního roku 201415 proběhlo v tělocvičně školy. Prvňáčci
zde byli jmenovitě přivítáni a každý z nich
dostal kornout s drobnými dárečky. Pak
se všichni žáci v doprovodu svých učitelů
odebrali do jednotlivých tříd. V letošním
roce bude školu navštěvovat celkem 60
dětí.
Hned v prvním školním týdnu celá škola vyrazila do nejbližšího okolí, aby se děti

seznámily s pravidly bezpečnosti při přecházení vozovky cestou do školy. V blízkém lese na děti čekala soutěž – družstva
hledala obrázky zvířat a dopravní značky
přímo mezi stromy v lese. Hodnotily se nejen znalosti, ale i rychlost. Nechybělo ani
stavění domečků z přírodnin a hledání hub.
Helena Malá

Zahájení školního roku.
Foto: archiv ZŠ Sedlec

MŠ Sedlec
Záááří, záááří, na léto jde stáááří... ale na
nás děti zatím ještě ne!!! Proto s novým školkovým rokem vstupujeme opět do známých
prostor a všechny paní učitelky se na nás
usmívají. Jistě si přes prázdniny dobře odpočinuly, stejně jako my. Tento rok se nás tady
sešlo na dvacet předškolních mazáků a přišlo
několik nových dětiček. To jsme zvědavé,
co si pro nás paní učitelky přichystaly… No
to je bomba, budeme mít angličtinu dvakrát
týdně během dopoledního programu. Ještě
tam prý bude nějaký Stýf, sice jen virtuálně
(co to asi znamená? že by to byl virtuóz?) a
jeho vrána Megí. Taky začneme opět s plaváním. Musíme to natrénovat na léto, aby se nikdo z nás neutopil. S Ivčou si budeme patlat,
matlat a prostě užívat keramiku, malování
a jiné tvoření a s Péťou si budeme zpívat a
zkoušet první tóny na dřevěnou píšťalku. Tak
hurááá do toho…
Petra Koňaříková
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ZŠ Starý Plzenec
SPORTOVCI, DĚKUJEME
V uplynulém školním roce se naše
ZŠ Starý Plzenec opět zapojila do soutěže všech plzeňských škol ve sportovních
soutěžích pořádaných AŠSK (Asociace
školních sportovních klubů). Od září do
června jsme se zúčastňovali téměř všech
soutěží. Tradičně nejlepších výsledků
jsme dosáhli ve šplhu, basketbalu, házené,
atletice a aquatlonu. Stále více o sobě dávali vědět ve výsledkových listinách naši
nejmenší sportovci z I. stupně.

Naše úspěšné sportovkyně.

Děkujeme všem našim sportovcům,
kteří naši školu reprezentovali, za překrásné celkové 5. místo v celkovém hodnocení. Je to obrovský úspěch mezi 42 plzeňskými školami. Za sebou jsme nechali
i školy, které mají rozšířenou výuku tělesné výchovy. Ovoce nese i výuka sportovní
výchovy, kterou si mohou žáci již od 2.
třídy vybrat jako nepovinný a od 6. třídy
jako volitelný předmět.
Již poslední zářijový týden vstupujeme
do dalšího ročníku školního sportování a
věříme, že opět o naší škole budeme ve
výsledkových listinách dávat vědět.
Mgr. Irena
Holoubková

ZŠ Starý Plzenec
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
NA ZŠ STARÝ PLZENEC
Tak už nám to začalo, 1. září začal
nový školní rok 2014/2015. Nejvíce se
jistě těšili naši noví prvňáčci. Přišlo jich
tolik, že jsme museli otevřít dvě první
třídy. Třídními učiteli jsou paní učitelka
Mgr. Jana Khaurová a pan učitel Mgr,
Jan Kotiš. Slavnostní zahájení proběhlo
v aule za přítomností paní starostky Bc.
Vlasty Dolákové a ředitele školy PaedDr.
Martina Štekla. Žáci prvních tříd pak dostali mnoho dárků a drobných učebních
pomůcek. Na darech se podílela i firma
KS-Europe, s.r.o. Šťáhlavy. Byly otevřeny i dvě šesté třídy, a celkový počet tříd
se tak zvýšil na 13.
Foto: archiv školy

Foto: Mgr. Irena Holoubková

ZŠ Starý Plzenec
NÁVŠTĚVA DOZP
„NOVÁČEK“
V minulém školním roce jsme prožili několik krásných květnových dnů na
školním výletě v okolí Kašperských Hor.
Byli jsme ubytováni v Rekreačním a rekondičním středisku Holeček. Zde jsme
se setkali s obyvateli Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“.
Během několika společných dní jsme pochopili, že i děti s mentální retardací mají
srdce na správném místě a dokáží se bavit
jako ostatní. Měli jsme obrovskou radost,
když pan učitel zjistil, že 16. září je u nich
v Domově Den otevřených dveří. V 9 hodin jsme zvonili u dveří jejich Domova v
Rabštejnské ulici v Plzni. Přivítaly nás dvě
pracovnice a s velkou ochotou nás provázely celým zařízením. My jsme se ale nejvíc těšili na známé tváře. To setkání bylo
opět nezapomenutelné. Většina z dětí si nás
pamatovala a řada z nich si vzpomněla i na

V září jsme navštívili kamarády v DOZP Nováček.
naše jména. Z našich drobných dárků měli
všichni upřímnou radost. Pár hodin uteklo
jako voda a my jsme se museli rozloučit.
Z naší návštěvy byli jistě potěšeni, vždyť
jsme byli jedinou školou, která se za 14 let
existence Domova přišla na naše kamarády
podívat. Snad náš krátký pobyt aspoň tro-

Foto: archiv ZŠ

chu zpestřil jejich život. My jsme sice odcházeli se slzami v očích, ale už se těšíme
na další setkání.
Bára Matoušková, Anička Smičková
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KAM S NÍM
(S TÍM VYSNĚNÝM
STROMEM)
Odvážím se předpokládat,
že laskavý čtenář se od přečtení našeho minulého příspěvku
zamyslel, chytil za nos a ještě
na podzim chce stihnout vysadit na své zahradě pořádný strom, který odkáže příštím generacím. Jak vybrat vhodný
druh?
Za prvé klimatické a půdní podmínky:
v Plzenci a okolí převažuje těžší jílovitá
půda, srážky a teplota jsou průměrné – výběr je poměrně široký, ale výrazně teplomilné dřeviny se k použití nehodí.
Za druhé charakter zahrady a jejího okolí – čím přírodnější a blíže volné krajině,
tím větší přednost dáváme dlouhověkým
domácím dřevinám. Typickými zástupci
jsou buk, dub zimní, javor mléč, borovice,
lípy, jilmy, jasan a na teplejších stanovištích i javor babyka. Volit lze i mezi menšími kultivary, ale upřednostňujeme koruny s
přirozeným habitem.
V běžné zástavbě si můžeme dovolit
větší volnost v použití „exotů“, ale i zde by

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
MILÍ ČTENÁŘI,
léto uteklo jako
voda, přichází podzim,
a co nevidět bude zima
a my se již začneme
připravovat na příští
rok. Než k tomu však
dojde, chci vás informovat o několika již
proběhlých akcích, které naše sdružení připravilo pro své členy, a také o těch, které
nás ještě letos čekají.
V červnu naši členové navštívili miniatury v parku Bohemia v Mariánských
Lázních, prošli jsme si kolonádu a poseděli u zpívající fontány. Tohoto zájezdu se

Jaroslava Patočková a Josef Korčák se
členy folklórní skupiny Máj.
Foto: Klára Špirková
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dominantní strom v zahradě měl působit
přirozeně. Barevné a tvarové zajímavosti
uplatníme raději u menších dřevin.
Otázka velikosti: výsledná velikost stromu musí být adekvátní rozměrům zahrady
a domu. Malý strom na velké zahradě vedle velkého domu nikdy nebude plnit roli
srdce zahrady. Promýšlíme, aby strom v
budoucnu nepřekážel – sítím nadzemním
i podzemním, komunikacím, sousedům.
Stromy vyšší než tři metry sázíme od plotu
také tři metry. „Opravdový“ strom jako je
třeba ořešák, neřkuli třeba lípa, vysadíme
dál – nedohodneme-li se se sousedem jinak. A to by bylo nejlepší; většina našich
zahrad je malá na pořádné stromy – proč
nerozprostřít jeden strom na dvě zahrady.
Tento „hlavní“ strom umisťujeme v zahradě vždy jako solitéru, do trávníku, louky, nízkého trvalkového záhonu. Okolí této
dominanty by mělo její význam jen podtrhnout a ne mu konkurovat.
Za další – způsob výsadby: pořádný
strom roste dlouho a místo pro něj určené
je tak po desetiletí prázdné. Toho se dá ale
využít k dočasným výsadbám různých porostů – např. založíme „les“ a ten budeme
postupně prořeďovat, až zbude ten jeden

vybraný strom. Použít můžeme tzv. pionýrské dřeviny (bříza, jeřáb ptačí či osika),
které vytvoří pro kosterní strom příhodnější podmínky – přistíní jej, jejich listí lépe
pokryje půdu a spolu s kořeny vylepší půdní podmínky. Pozor jen na přílišnou konkurenci.
Způsob zapěstování sazenice: někdy se
více hodí strom s vysoko založenou korunou, někdy zavětvený až k zemi.
Na závěr několik typů na zajímavé menší stromy do menších zahrad: sladkoplodý
jeřáb ptačí, hloh Lavalleův, mišpule, javor
ginala, moruše bílá. Jehličnany pomíjíme –
ty se na roli onoho zásadního stromu spíše
nehodí. Naopak se hodí ovocné stromy na
semenáči a zapěstované jako vysokokmen.
Velmi zdobné je třeba české národní jablko
‚Panenské‘.
Vzhůru do sázení!
A pište nám, posílejte fotografie. Budeme rádi.
Kateřina Karasová, o.s. Kvetoucí stromy.

zúčastnily plné dva autobusy. Počasí nám
přálo a domnívám se, že se všem výlet líbil. V červenci jsme si pro velký úspěch v
loňském roce zopakovali výlet lodí. Tento výlet předčil veškerá očekávání, neboť
plavba lodí byla tentokrát mnohem delší a
dopluli jsme až k soutoku Vltavy s Berounkou. Byla to velice krásná plavba doplněná
poutavým výkladem paní profesorky Bauerové z Prahy, která byla naší průvodkyní i
v loňském roce. Odpoledne jsme navštívili
Nižborskou sklárnu a přesvědčili se, že i v
současné době se foukané sklo vyrábí tak,
jak to známe ze seriálu Synové a dcery Jakuba skláře. Dostali jsme malou pozornost
ve formě malého skleněného ptáčka. Tento výlet byl nezapomenutelným zážitkem
pro všech 108 zúčastněných. V srpnu jsme
měli prázdniny a dovolenou, abychom načerpali plno sil na zbytek akcí. V září se
konala již potřetí klobouková zábava. Jako
vždy jsme viděli plno krásných a nápaditých klobouků. Malou odměnu dostali za
první místo manželé Šestákovi ze Šťáhlav
a za druhé místo p. Hajšman a pí Voráčková z Losiné. Dále byl ohodnocen celý stůl
pod vedením p. Korčáka, neboť zde mělo
na hlavě klobouk všech 10 lidí, kteří zde
seděli. Krásným vystoupením nám zábavu
zpříjemnila folklórní skupina Máj z Blatnice. Jejich téměř hodinové vystoupení plné

písniček a tanců všechny pohltilo a v závěru tanečníci a tanečnice vzali dokola i naše
publikum. Celý soubor měl na sobě krásné
chotěšovské kroje. Tyto kroje pro skupinu
Máj sponzoruje ,,Nadace ČEZ“. Celý večer
nám k poslechu zpíval a hrál pan Žákovec
a paní Volínová. Zábava byla v Losiné a
vzornou obsluhu, pití a jídlo zajistil nový
vedoucí restaurace pan Větrovský. Do budoucna připravuje i dechovková nedělní
odpoledne, a tak se určitě rádi zúčastníme.
V lednu to bude dechovka Babouci. Zároveň je třeba poděkovat starostovi panu
Černému, který nám jako každoročně bezplatně poskytl sál.
V říjnu navštívíme v Hořovicích Cibulový jarmark a pojedeme do Biskoupek.
Na listopad je připravený již 7. ročník Staroplzenecké vařečky. Tentokrát na téma
,,Rolády“. Je úplně jedno, jestli budou slané, sladké, sýrové, masové, prostě rolády.
Proto chci pozvat všechny kuchařky a kuchaře, kteří by s námi chtěli soutěžit, aby
přišli. Nemusí být naši členové, rádi vás
mezi sebou přivítáme. Porota vyhodnotí
nechutnější a nejhezčí roládu, kterou přinesete. Diváci vyberou taktéž nejlepší a na
závěr všechno společně sníme. Tato akce
se koná v Music Clubu u pana Šilhánka
na náměstí. V prosinci si zatancujeme na
pokračování na str. 15

Celý článek a fotogalerie na
stromyproplzenec.blogspot.cz.
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pokračování ze str. 14
tradiční Mikulášské zábavě ve Chválenicích, vyměníme si dárky a možná přijde i
Mikuláš s čertem jako každý rok.
Jak vidíte, i senioři a lidé se zdravotním
postižením se umí dobře bavit. Výbor naší

organizace se snaží všechny tyto akce připravit a je pro nás velkou odměnou, když
se lidé zúčastní a líbí se jim. Pravidelně
informujeme o našich akcích prostřednictvím RL, ale i na nástěnkách. Budeme rádi,
když nás i Vy ostatní podpoříte a některých

akcí se zúčastníte. Těšíme se nejen na naše
členy a příznivce, ale i na vás ostatní.

HOLOPLÁŇ ?

Takový osud, bohužel, potkal i dva stromečky, které jsme si zasadili pro radost
před dům a měli radost, jak prospívají, sazeničky piplané, dětmi hlídané a zalévané,
pracovníky údržby města ohleduplně obsekávané. Po poslední údržbě po nich nezbyly ani kůly, kterými byly označeny.
V celkovém kontextu dvě maličké rostlinky asi mnoho neznamenají. Jen jejich
zmar posiluje pocit, že snažit se vylepšit
prostředí kolem nás je práce marná a úpl-

ně zbytečná. Že budeme nadále zavírat oči
před podivně usychajícími stromy, před zahlazovanými pařezy a dělat, že se vlastně
zas tak nic moc neděje, vždyť jde jen o trochu dřeva a fůru obtížného lupení.
Spoluobčané, vzbuďme se namísto kácení původních druhů a sázení zabijáckých
tújí, vysaďme každý jeden strom a starejme
se o něj. On nám to vrátí.
Jitka Dvořáková

„Firma přátelská k rodině“, který uděluje
Grafia, organizátor veletrhu práce a vzdělávání „Klíč k příležitostem“.
Byli jsme všichni potěšeni milým uvítáním a skvěle naladěni jsme vyrazili na cestu. Cílem výletu bylo Muzeum čokolády v
Táboře, kam jsme také vedeni vedoucím
zájezdu, panem Vladimírem Skalou, brzy
dorazili. Po prohlídce Muzea, ochutnávce
výrobků a zakoupení dárků svým blízkým
jsme vyrazili na prohlídku náměstí.
Po prohlídce jsme společně poobědva-

li; zdatní členové výpravy pak vyrazili do
táborského podzemí a někteří zvládli i pohled na město z vyhlídkové věže Kotnov.
Počasí nám přálo a tak jsme si výlet skutečně užili. Již nyní se těšíme na společné
setkání v roce 2015. Chtěli bychom vedení
společnosti Bohemia Sekt poděkovat za to,
že na svoje bývalé zaměstnance nezapomíná a každým rokem jim umožní společné
setkání.
Jménem účastníků zájezdu
Miluše Chrastilová a Marie Šimková

poslepu projít pocitový chodníček, kde se
pomocí chodidel rozpoznávají rozmanité
přírodní materiály. Večer jsme strávili sice
u malého ohýnku, zato ve velikém houfu
kamarádů. Celá akce takto ale neskončila.
Druhý den, po přespání v místních klubovnách, program plný objevů pokračoval
až do odpoledního závěrečného pikniku.

NÁVŠTĚVA SVÍČKÁRNY

Svět se skládá z drobností i maličkostí,
jako jsou živé rostliny, budoucí stromy:
dárci kyslíku a stínu. Svět se ale bohužel
skládá i ze škodičů a ničitelů, kterým je každá zelená větvička a jehlička trnem v oku
a botě, a mají jedinou snahu vše, co by se
mohlo v budoucnu vyvýšit nad jejich pidiego, okamžitě zničit, zarovnat s ostatním
povrchem a nechat zmizet.

PODĚKOVÁNÍ
Ve čtvrtek 18. září připravila společnost
Bohemia Sekt Starý Plzenec pro své bývalé zaměstnance poznávací zájezd do města
Tábora.
Před odjezdem nás přišel přivítat a popřát nám šťastnou cestu zástupce vedení
společnosti pan Josef Švéda a paní Eva
Korandová. Pan Švéda nás v krátkosti seznámil s novinkami ve výrobě a také s tím,
že společnost získala v letošním roce titul

VÍKEND PLNÝ OBJEVŮ
Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik členů má žížalí rodinka nebo proč si
vlastně nerozumí hruška s tújí? Už jste
si zkoušeli vytvořit vlastní duhu či experimentovat při výrobě limonád? Nejen
děti z našeho oddílu a střediska, ale také
z veřejnosti měly možnost tohle všechno a spoustu jiného zjistit a zažít díky
Víkendu plného objevů. Akce proběhla
první zářijový víkend v Českém údolí v
Plzni. Společně jsme zkolaudovali nově
vzniklou naučnou stezku „Skautské údolí“, měli jsme možnost si popovídat s
environmentálními odborníky z Envicu,
zhlédnout výstavu fotografií z letošních
skautských táborů nebo jen posedět ve
Střelené kavárně. Děti využívaly blízkost
hřiště s prolézačkami, také se u studánky
mohly potkat s místním vodníkem nebo si

Při návštěvě litické svíčkárny.

Za výbor OSZP Staroplzenecko
Jaroslava Patočková

Náš oddíl ještě využil blízkosti Litic.
Vydali jsme se s dětmi navštívit místní
svíčkárnu, kde jsme měli nejen možnost
si sami svíčky ozdobit, ale také si vyrobit
voskovky, namíchat koupelové soli a vykrojit si veselé mýdlíčko z parafínu.
Jaroslava Lencová

Foto: Jaroslava Lencová
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RADOUŠOVY HRY 2014
NA HRADU RADYNI
Občanské sdružení Hůrka a Radyně,
společnost pro zvelebování kulturních a
historických památek, pořádá ve Starém
Plzenci řadu akcí, na něž zve občany nejen
Starého Plzence. Ve spolupráci s K-Centrem, baráčníky, invalidy, hasiči, myslivci,
se ZŠ i ZUŠ a dalšími místními organizacemi připravují členové OSHR bohatý
program i na hradu Radyni. Poděkování za
úspěšný průběh 9. ročníku Radoušových
her 20. 9. 2014 si zvláště letos zaslouží:
Občanské sdružení Hůrka a Radyně, Město
Starý Plzenec, Pionýrská skupina Šťáhlavy, Základní škola Starý Plzenec, Rodinné
centrum Dráček, Český svaz žen Starý Plzenec, KSČM Starý Plzenec, Sbor dobrovolných hasičů Starý Plzenec, Vlastenecko
dobročinná obec baráčníků.
Také v sobotu návštěvníci zažili poutavé
odpoledne. Tématem opět zůstaly hlavně
pověsti o hradu Radyni a jeho v dávných
dobách obávaném vládci. To již v současnosti ovšem neplatí. Radouš i letos přátelsky přivítal děti i jejich rodiče a se svojí
početnou družinou lesních skřítků, čertů,
divoženek, víl a čarodějnic jim připravil
mnoho příjemně zábavných okamžiků.
Nechyběl ani bohatý doprovodný program.
Výtvarné dílny, lov jelenů a medvěda, hudba a tanec. Krásné úvodní vystoupení dětí
ze ZŠ ve Starém Plzenci potěšilo všechny
přítomné, na stanovištích s chutí děti plnily náročné úkoly a dokonce se dozvěděly i
něco o historii a výrobě středověké obuvi.
I přes občasný déšť mnozí vydrželi a domů
si odnesli mnoho nových zkušeností a zážitků.
Kromě Radoušových her se návštěvníci

I přes nepřízeň počasí si na samotný závěr počkalo mnoho návštěvníků. Na snímku je
ukázka dvorských gotických tanců.
Foto: Eva Suttnerová
mohou dobře pobavit i poučit také o Vánocích. 25. a 26. 12. provází po královském
hradu se svojí družinou Karel IV. a 1. 1.
ve 14 hodin se na protějším vrchu ozývají
zpěvy v románské rotundě sv. Petra a Pavla. Jste srdečně zváni na všechny akce Občanského sdružení Hůrka a Radyně.
Přijměte pozvání na 9. ročník Radoušových her 2014 - https://www.youtube.
com/watch?v=V9sQ37Kvo7M (kanál Artrelax577).
Eva Suttnerová
Dnešního Radouše děti milují.
Foto: Eva Suttnerová

BALADA O RADOUŠOVI NA HRADU RADYNI
Občanské sdružení Hůrka a Radyně,
společnost pro zvelebování kulturních a
historických památek ve Starém Plzenci,
připravilo pro návštěvníky hradu Radyně
představení o bájném rytíři Radoušovi. V
uměleckém provedení Přemysla Kubišty, Jitky Kubištové, Milana B. Karpíška a
Petra Vrobela se diváci přenesli do příběhů
pána hradu přímo ve zdech Radyně. Působivé obrazy akademického malíře Vladimíra Havlice umocnily celé představení.
Občanské sdružení Hůrka a Radyně (OSHR) se stará nejen o úpravy okolí
vzácných historických památek ve městě,
ale také připravuje pro zájemce o historii
poutavé akce, kdy i zábavnou formou se

mohou účastníci mnohé zajímavosti dozvědět. Pořádání pracovních i kulturních
setkání převážně ve Starém Plzenci rozhodně vede ke sbližování občanů a pomáhá
rozvoji města a vzájemných vztahů mezi
obyvateli. Možná právě i proto přijíždějí do
Starého Plzence za příjemnými kulturními
zážitky i lidé z jiných měst a obcí. Zvláště v současné době je velmi důležité, aby
lidé nacházeli k sobě cestu a podporovali
všechny aktivity, jež k tomuto cíli vedou.
K péči o kulturní dědictví patří rozhodně
rozvoj důstojných a přátelských vztahů. A
to se Občanskému sdružení Hůrka a Radyně daří naplňovat. Děkujeme.
Eva Suttnerová

Snímkem se vracíme k Baladě o Radoušovi
na Radyni v podání Jitky a Přemysla Kubištových, Milana Benedikta Karpíška
a Petra Vrobela.
Foto: Eva Suttnerová
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STARÝ PLZENEC
V ROCE 1916
Ještě spor o elektrárnu: Dne 25.
února zastavil inženýr Kašpárek opět
osvětlování města a veškeré kroky
městské rady u vojenského velitelství a
okresního hejtmanství zůstaly bez výsledku. Obec nemohla elektrárnu převzíti, protože připojení k Darové nebylo
dosud provedeno, a Kašpárek se zavázal až do připojení k Darové osvětlovati
město zdarma, a teď svému závazku nedostál. Obec byla by musela pořizovati
opět osvětlování petrolejem a zakročiti
proti Kašpárkovi. Poněvadž však na něm
nebylo co bráti a nastaly zatím jasné
noci březnové, upustila obec ode všech
kroků. Požádala zato zemskou správní
komisi za vyslání znalce, který by vyřešil některé závažné elektrotechnické
okolnosti pro připojení zdejší elektrické
sítě na síť přespolní elektrárny v Darové, což zemská správní komise přislíbila
za náhradu 35 K za každý pracovní den.
Rozhodnutí o názvu obce: Intimátem z 16. února 1916 sdělilo okresní
hejtmanství, že Ministerstvo vnitra výnosem z 26. ledna 1916 č. 406 nevyhovělo žádosti zdejší obce na užívání názvu „Stará Plzeň“, jelikož prý pro tuto
změnu nestává dostatečných důvodů.
Ministerstvo tedy pohlíželo na tuto záležitost jako na žádost o milost, přehlédnuvši, že obec v žádosti dožadovala se
jen svého práva, nabízejíc se dokázati
je historickými dokumenty. Podala tedy
obec prostřednictvím dra Sedláčka , advokáta v Plzni, stížnost proti výnosu ministerstva k vrchnímu správnímu soudu
ve Vídni.
Výpůjčka na školu měšťanskou:
Protože obec platí spořitelně města Rokycan 6 % ze zápůjčky a bez amortisace, není naděje, že by tento dluh někdy
byl umořen, usneslo se obecní zastupitelstvo vypůjčiti si u některého jiného peněžního ústavu 250.000 K, avšak

s amortisací. Výpůjčka byla učiněna u
Zemské banky v Praze, a sice na 4,5 %;
z vypůjčeného obnosu byl splacen dluh
150.000 K městské spořitelně v Rokycanech, inženýru Kašpárkovi kupní cena
za elektrárnu, s nímž zatím úmluva a
připojení k Darové dojednány, pak kupní cena paní Novákové za pozemek ku
stavbě měšťanské školy a tím také byl
obnos zápůjčky vyčerpán.
Konečná úprava osvětlování: V
červnu konečně upravena záležitost
osvětlování definitivně. Na základě smlouvy, kterou zhotovila zemská
správní komise, měl inženýr Kašpárek
dostati 100.000 K ve dvou lhůtách, elektrárna bude odebírati proud z Darové,
bude zavedeno osvětlení Vilové Čtvrti,
obě sítě, ve Vilové Čtvrti i ve městě,
opraveny dle dobrozdání zemské správní komise, nepotřebné stroje v elektrárně se prodají a při převzetí přezkoumání
bezvadného fungování bude přítomen
znalec zemské správní komise z Prahy.
Když došla městské rady smlouva podepsaná hrabětem ze Šternbergu, usnešeno, aby elektrárna nesla název „Městská
elektrárna v Plzenci“. K vedení jejímu
ustanoven pan Jaroslav Tolar.
Změna na trůně: V prosinci zemřel
císař František Josef a nastoupil po něm
jeho synovec Karel František Josef,
jenž přijal jméno Karel I. Naděje, že s
nastoupením nového panovníka bude
ukončena válka, se nesplnila, neboť
zhoubná válka zuří se zdvojenou vraždychtivostí dál.
Půjčky: Obec dluží se opět 76.000 K
na výlohy s převzetím elektrárny a současně je nucena opětovaně upisovati na
půjčky válečné.
Poměry válečné: Nové a nové státy
zasáhly do války, čímž stalo se, že se
bojovalo asi na deseti frontách. Také
severoamerické soustátí zasáhlo do války, protože německé ponorky potápěly
americké lodi vezoucí do Evropy životní a válečné potřeby. Zasažení Ameriky

bylo základem k osamostatnění našeho
státu, o němž později rozhodl president
Wilson. Národní rada v Rusku zasazovala se také o naši samostatnost tím, že
se v Rusku utvořily dobrovolnické sbory z Čechů tam usedlých a z těch, kteří
přeběhli nebo byli zajati. Zatímco na
frontu z vyčerpaného Rakouska posílají se už i 17letí jinoši a 50letí muži,
stoupá nedostatek potravin. Vláda zavedla zvláštní způsob získávání zásob
pro vojsko. Okresní komisaři ustanovili zvláštní komisaře v obcích, většinou
učitele, kteří za pomoci vojáků k službě
na frontě neschopných a pomocí četníků rekvirovali obilí po domech a hledali
ukryté zásoby. V té době povstaly dva
nové významy „keťasování“, totiž prodávání životních potřeb za lichvářské
ceny, a tzv. „sekota“, to jest putování po
vesnicích a mlýnech, aby se za úžasné
ceny sehnala trocha potravin. Všecky
potraviny vydávaly se na lístky a bylo
přísně předepsáno, mnoho-li kdo smí
snísti. Byly vydávány chlebenky, moučenky, tučenky, poukázky na cukr, na
petrolej atd. Nedostatek životních potřeb zmáhal se rychle, s ním rozmáhala
se lichva. Většina potravin nahražována náhražkami. Místo tabáku prodával
erár chmel; do mouky mlely se kaštany
jírovce, kukuřičné palice, ba i smrkové
dřevo, protože kterýsi německý učenec
tvrdil, že obsahuje také živiny; na čaj
pro vojsko sbíraly školní děti lupení ostružiníku, které se muselo odevzdávati.
A zatím co strádali naši lidé na frontě i
doma nedostatkem všech životních potřeb, pořádali vyšší důstojníci na frontě
hostiny. Ztráty na lidech byly na bojištích úžasné, ale také v zázemí stoupala
úmrtnost, hlavně mezi dětmi, následkem
nedostatečné výživy.
ZE STAROPLZENECKÉ KRONIKY BEDŘICHA MORAVCE
vypsala Věra Fenclová
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TENISTÉ Z SK SPORTTEAM
DOLI STARÝ PLZENEC
SE UMÍSTILI NA 3. MÍSTĚ
V SOUTĚŽI DRUŽSTEV
PLZEŇSKÉHO
A KARLOVARSKÉHO KRAJE
Oblastní finále soutěže družstev pořádá
pravidelně každým rokem Západočeský
tenisový svaz pro vítěze okresních soutěží neregistrovaných hráčů z Plzeňského a Karlovarského kraje. Tenisté z SK
SPORTteam DOLI Starý Plzenec se tohoto
turnaje účastní od roku 2007 každým rokem s výjimkou loňského ročníku a dosáhli
zde několika velmi pěkných výsledků včetně celkového vítězství v roce 2008. Také
letos jsme přivezli z Plané u Mariánských
Lázní, kde se konalo letošní finále, medaili,
a to bronzové hodnoty.
Soutěž se uskutečnila v sobotu 6. září a
bohužel jsme se jí mohli zúčastnit pouze
v tříčlenném složení, neboť ostatní hráči
měli v ten den jiné povinnosti. Ve čtvrtfinále nám los přisoudil Baník Stříbro, nad
kterým jsme zvítězili 2 : 0, když body ve
dvouhrách získali Tomáš Doležel a Martin Hrabák. V semifinále jsme narazili na
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velmi silný tým Loko
Karlovy Vary a tento zápas byl označen
předčasným
finále.
T. Doležel sice uhrál
první bod, další dva
zápasy ale skončily
úspěchem soupeře. V
zápase o třetí místo s
GOAL Nýrsko se po
dohodě hrála pouze
čtyřhra. Tu Tomáš Doležel s Vláďou Váchalem přesvědčivě vyhráli, a zasloužili se tak o Vyhlášení hlavní soutěže, vítěz Vláďa Váchal i se svými ratolestzisk bronzové medaile. mi zcela vlevo.
Foto: archiv
Vítězem se stali hráči
jedenácti párů 13. září. Hrálo se stejně jako
z Karlových Varů, kteří ve finále přehráli dvouhry na kurtech ve Starém Plzenci a zeSpartak Horní Slavkov snadno 2 : 0.
jména Sedlci, kde se uskutečnily všechny
finálové zápasy. Zvítězili největší favoriti,
JUBILEJNÍ X. ROČNÍK
obhájci putovního poháru Tomáš Doležel –
Standa Havlíček z SK SPORTteam DOLI.
TENISOVÉHO TURNAJE
Turnaje se uskutečnily za přispění firem
PRO NEREGISTROVANÉ
Bohemia Sekt, Bohemia Chips a Henkel –
HRÁČE ROTUNDA CUP
Loctite a byly podporovány Českým svazem rekreačního sportu. Poděkování patří
TO TJ Spartak Sedlec a SK SPORTteam
také Mírovi Matějovskému za přípravu turDOLI Starý Plzenec spolupořádali již X.
najů a zejména kvalitních klobás.
ročník tenisového turnaje pro neregistrovaVýsledky
né hráče tenisu. Souhlavní soutěž
těž byla opět rozděle1. Vláďa Váchal
na do dvou víkendů,
2. Michal Štrauch
nejdříve
proběhla
3. Milan Doležel
soutěž ve dvouhrách.
3. Martin Váchal
V pátek 22. srpna sehráli svůj turnaj muži
kat. nad 50 let
v kat. nad 50 let a dru1. Milan Kraft
hý den se hrála hlavní
2. Standa Havlíček
soutěž bez omezení
3. Milan Doležel
věku. Obou turnajů
se zúčastnilo čtyřiačtyřhra
dvacet hráčů a potě1. Tomáš Doležel – Standa Havlíček
šila zejména vysoká
2. Michal Brožík – Milan Doležel
účast seniorů, proto
3. Petr Havránek – Luboš Němec
se museli jejich finálové zápasy sehrát až
Hráči SK SPORTteam DOLI Starý Plv sobotu. Hlavní souzenec se úspěšně účastní také ostatních
těže se nezúčastnili
turnajů, pořádaných jinými kluby. Tomáš
loňští finalisté, a tak
Doležel zvítězil ve čtyřhře v Kaznějově s
se naskytla příležitost
Lubošem Němcem a zejména pak s Borpro další hráče, ktekem Včalou vyhráli velmi kvalitně obsazerou využil zejména
ný otevřený turnaj v Nové Vsi u Dobřan.
Vláďa Váchal z SK
Na tomto turnaji přehráli všechny hráče,
SPORTteam DOLI,
kteří hrají krajské registrované soutěže.
vítězem
seniorské
Turnaj dvouher ve Šťáhlavech vyhrál vítěz
soutěže se stal Milan
„Rotundy“ Vláďa Váchal, na druhém místě
Kraft z Letkova.
se umístil Michal Brožík.
Soutěž ve čtyřhře
Milan Doležel
se odehrála za účasti
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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

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

AKCE
od úterý do čtvrtka SLEVA 50% na bowling
Dále nabízíme pořádání rodinných oslav, firemních porad, školních srazů, turnajů a dalších akcí.
Provozní doba:
úterý – čtvrtek 17–21:00
pátek – sobota 17–22:00
Pro větší skupiny lidí je možno otevřít i mimo provozní dobu.
Objednávky: 777 800 388 (i SMS), bowlingplzenec@volny.cz
www.bowlingplzenec.cz
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Zavedený výrobce nábytkových polotovarů

DROBNÁ INZERCE

PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
přijme

◙ Prodám levně přívěsný vozík
za osobní automobil.
Tel.: 603 255 492.

DĚLNÍKY DO VÝROBY
NÁBYTKOVÝCH POLOTOVARŮ

◙ Pronajmu polovinu RD s
vlastním vchodem ve St. Plzenci. Tel.: 603 169 864.

• dvousměnný provoz
• práce vhodná pro muže
• na plný úvazek
• nástup možný ihned

◙ Sháním pronájem menšího
bytu nebo samostatné místnosti
v rodinném domku.
Tel.: 721 711 460.

Požadujeme:
► vyučen, nejlépe v oboru truhlář
► manuální zručnost, zodpovědnost
____________________________________
Informace:
PRONAP s.r.o.
Jiráskova 1142
personální oddělení – pí. Štěchová
tel.: 377 923 311 – 312
e-mail: info@pronap.eu

◙ Prodám ibišek zahradní a
levanduli. Tel.: 606 487 544.
◙ Prodám dětský přebalovací
pult s vaničkou, na kolečkách,
typ Cam Nuvola Col.,
PC 2.700Kč – nová přebal.
podložka,
1.050 Kč. Tel.: 604 489 824.

◙ Daruji do dobrých rukou
4letého sibiřského kocoura,
je vykastrovaný, milý, hravý,
čistotný, nesnese se s jinými
zvířaty. Tel.: 722 196 502
nebo 775 235 150.

◙ Nabízím chlapecké oblečení
na 0-2 roky, hračky a kojenecké
potřeby (váha, křesílko atd.).
Bližší info na tel. 730 580 097.

◙ Prodám 12 m2 žulových leštěných desek (60 cm x 40 cm x
3 cm), dále 2 m2 dlažby – hnědá
kůže, shrnovací dveře (190 cm x
220 cm). Tel.: 728 996 134.

◙ Nabízím

◙ Prodám student. pokoj, 2 r.
st., skříň má výsuv na kalhoty,
psací stůl má průtah na kabely,
postel vč. roštu a pruž. matrace.
PC 22.000 Kč NC 12.500 Kč.
Tel.: 736 502 358.
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

◙ Zdarma poradenská činnost
v soc. oblasti. Tel.: 775 393 133
(17:00 h – 19:00 h).

◙ Prodám bonbon. šedorůžové
autosedačky - vajíčka po dvojčatech, s boudičkou a návlek. proti
dešti. Jako nové. Cena 590 Kč/
ks. Tel.: 736 502 358.

posečení zahrady.
Tel.: 608 522 111.
◙ Zumba
+ bodyforming + činky.
Každý čtvrtek
od 18 hod
v tělocvičně ZŠ Sedlec.
Hanka 604 341 244

Inzerujte
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
SLUŽBY PRO VÁS 24 HODIN DENNĚ
- pečovatelské služby, nákupy až do domu
- hlídání dětí, handicapovaných i seniorů
- úklidové služby pro domácnost i firmy
- doprava – osobní, dodávková přeprava
- osobní asistence při zajištění chodu
Vaší domácnosti, podnikání, vyřizování
úředních záležitostí, aj.

Informace na tel.: 775 393 133
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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

KREATIVNÍ KURZY
Kreativně strávené odpoledne
při šálku kávy.

Papírnictví „ Na Růžku“
Starý Plzenec, Masarykovo nám. 52
11.10. FIMO - korálky a šperky
12.10. TWIST ART - květinová dekorace
08.11. ORIGAMI - šperk
09.11. ORIGAMI - dekorace
Kurzy pro začátečníky
i mírně pokročilé.
Začátky v 15 hodin.
www.papirnictvinaruzku.freepage.cz
papirnictvi.naruzku@seznam.cz

tel.724 874 982
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Rozvoz pizzy
Jídla si vyberte na
www.motopenzion.cz
a volejte 702 334 455.
Objednávku nad 150 Kč
vozíme denně
od 10:00 h do 20:00 h.
K jídlu přivezeme pití,
sladkosti, ale i kuřivo.
Pronájem salonku
a restaurace
na akce ZDARMA.
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Dáváme prostor i těm názorům, se kterými
se neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky
se nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor příspěvku. Redakce si vyhrazuje
možnost krácení příspěvku se souhlasem
autora.

Uzávěrka čísla 11/2014 je 20.10.2014.
Vychází: 03.10.2014
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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