SRPEN 2022

Měsíční zpravodaj • číslo 8 • vydává město Starý Plzenec - redakce K-Centrum, Smetanova 932, Starý Plzenec, telefon: 377 183 662

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
s končícím volebním období je čas na bilancování. Jak zhodnotit uplynulé čtyři roky?
Pokusím se shrnout ty
nejdůležitější počiny.
Mezi nejvýznamnější
patří schválení nového
územního plánu. To
je zásadní dokument
regulující rozvoj města,
dokument, který zajišťuje udržení zeleného
prstence kolem našeho
města,
minimalizuje
zástavbu volné krajiny, soustřeďuje se na řešení urbanistických závad a dostavbu volných proluk, zachování pohledových dominant a vyvážený rozvoj všech částí města.
Nový územní plán umožňuje dořešit
centrum města. Po dlouhých letech hledání
byl z architektonicko urbanistické soutěže
vybrán návrh na dostavbu centra města
obsahující vyvážený poměr soukromých
a veřejných investic. Návrh, který má silný
mandát a dobrý potenciál být realizován.
Důležitými kroky byla spolupráce při
projektování obchvatu Losiné a projektu
zdvoukolejnění železniční tratě. Na stavbu
obchvatu Losiné je vydané územní rozhodnutí. Uspěli jsme s námitkou a požadavkem
na možnost vybudování napojení do Šťáhlav, aby po realizaci nejezdila tranzitní doprava přes naše město. V rámci připomínkování dokumentace na zdvoukolejnění
železniční trati bylo vyhověno požadavku
města na vybudování cyklotrasy v nově
plánovaném podjezdu pod železniční tratí
v Sedlci a vybudování podchodu pro pěší
náhradou za zrušený železniční přejezd
Kollárova-Podskalí, stejně tak požadavku
na likvidaci dešťových vod mimo splaškovou kanalizaci města. V konečném důsledku by realizace těchto projektů měla vést
ke zlepšení dopravní situace v našem městě.
V rámci veřejné dopravy jsme udrželi
četnost spojů MHD i výhody pro seniory.
Významným krokem bylo získání bývalého „panského dvora“ v Riegrově ulici do vlastnictví města, o jehož koupi jsme
se opakovaně snažili. Město tak nákupem
od Plzeňského kraje získalo kontrolu nad
rozlehlým areálem v blízkosti centra měs-

ta. Za objekty a pozemky o výměře 7,5 tis.
m2 zaplatilo město 14,5 mil. Kč (ve čtyřech
plátkách, přičemž poslední splátka bude
uhrazena v příštím roce).
Dalším z významných kroků bylo zavedení participativního rozpočtu jako
důležitého nástroje zapojení občanů
do rozhodování o rozvoji města. V rámci
participativního rozpočtu jsme již realizovali celou řadu návrhů, zejména dětská hřiště a sportoviště. Pro zlepšení komunikace
jsme zavedli platformu „mobilní rozhlas“,
prostřednictvím které dostávají občané
zprávy o dění ve městě. Pokračujeme v distribuci Radyňských listů, které byly vyhodnoceny jako nejpoužívanější komunikační
nástroj, zdarma do každé domácnosti.
Trvale pečujeme o památky, realizujeme náročnou opravu hradu Radyně, tak
aby tato dominanta byla zachována pro další generace. S Národním památkovým ústavem je projednána možnost zastřešení hradu, aby nedocházelo k další degradaci této
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kulturní památky. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu ArcheoDanube pro
lokalitu „Hůrka“, který pomáhá v citlivém
začleňování archeologického dědictví
a jeho zachování pro příští generace, a to
za pomoci archeoparku a podporou tzv. archeoturismu. Máme zpracovanou ucelenou
koncepci rozvoje cestovního ruchu.
Vybudovali jsme s pomocí dotace další
část cyklostezky a připravili projektově další
etapu k propojení s obcí Šťáhlavy. Investovali jsme do oprav dalších místních komunikací (např. část 28. října v úseku Dobrovského-Tomáškova, Nádražní za benzínovou
čerpací stanicí, B. Němcové, Příční, Ovocná,
V Kolonii, Na Potocích, Nad Roklí, Jedlová,
část Havlenovy, …), realizuje se Polní, Spojovací, dokončena bude kompletní rekonstrukce Vrchlického ulice, na kterou jsme
podali žádost o dotaci a uspěli jsme.
Projektově jsme připravili i další významné investice, a to rekonstrukci
Pokračování na str. 2

KELTSKÝ DEN NA RADYNI

Foto: Eva Vlachová
V předhradí hradu Radyně se uskutečnil
23. 7. Keltský den. V keltské vesničce byly
pro návštěvníky připraveny ukázky řemesel z mladší doby železné, dobové stany či
keltská kuchyně. V keramické dílničce si
mohly děti vytvořit své vlastní výrobky. Nechyběly turnaje keltských válečníků a také
tradiční keltsko-římská bitva s prostorem
pro děti. Novinkou letošního keltského dne
bylo představení oslavy keltského svátku
LUGHNASAD s obřadem. Atmosféru dola-

dila keltská kapela Dé Domhnaigh. Ohňová
show zakončila letošní keltský den.
Poděkování patří keltské společnosti Vousův kmen. Děkujeme taktéž společnosti Lubricant za laskavou spolupráci. Příští
rok se těšíme opět na shledanou!
Více fotografií naleznete na facebooku
a ve fotogalerii města Starého Plzence
na www.staryplzenec.cz
Eva Vlachová, K-Centrum
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křižovatkyna Malé Straně Havlíčkova-Raisova-Herejkova vč. nového chodníku a vodovodu v ulici Herejkova. Na tyto projekty
jsou již vydaná stavební povolení. Projekto-

vě je připraven i příjezd od Šťáhlav, konkrétně v úseku Pastýřská – Školní včetně
vybudování nových autobusových zastávek, přechodů a vjezdových ostrůvků, dále
pokračování chodníku v Sedlci v úseku
za mostem při parku k autobusové zastávce
včetně výměny vodovodu. Pro územní rozhodnutí je připravena dokumentace na rekonstrukci Bezručovy ulice včetně kompletní výměny inženýrských sítí.
Vybudovali jsme další vodovody a kanalizace, např. nový vodovod Na Potocích-Střední, Tovární, Dvořákova, Luční, Třebízského nám., část Havlenovy, nový vodovod
a kanalizaci v horní části Radyňské v rámci
výstavby nového chodníku, dále nový vodovod a kanalizaci ve Vrchlického ulici, realizuje se kapacitní propoj z Jungmannovy
ulice pod železniční tratí do Luční. Dále
máme připravenou studii na vybudování
nového vodovodu a kanalizace pro celou
lokalitu Andrejšky.
V uplynulém období jsme rovněž investovali do úsporných opatření. Všechny
školy mají kompletně nové kotelny, nová
okna. Investovali jsme také do nového
úsporného veřejného osvětlení. Vyměnili
jsme nová svítidla v ulicích Pod Tratí, Pastýřská, Příční, Podskalí, Úslavská, Tymákovská, Za Dvorem, Spojovací, Mezi Ploty,
Na Výsluní, Zahradní, Turistická, Polní,
Na Potocích, Lesní, V Mlází, Na Vršku, Nad
Roklí, Strmá, K Jezu, Úvozová, Ovocná, Radyňská, Riegrova, Topolová, Akátová, Lipo-

vá, Štěnovická, Bezručova, Na Klínu, dále
bylo vybudováno kompletní nové veřejné
osvětlení na Malé Straně. Tato úsporná
opatření byla financována převážně z dotačních prostředků Ministerstva průmyslu
a obchodu.
Od března 2020 jsme řešili Covid, byli
jsme postaveni před zcela novou situaci.
Zajistili jsme chod úřadu on-line, jednání
jsme vedli pomocí videokonferencí, pomáhali jsme občanům se zajištěním nákupů,
léků, poskytli jsme občanům roušky, pomáhali jsme s registrací na očkování. Živnostníkům podnikajícím v objektech města
jsme odpustili nájmy, nikoho jsme nenechali na holičkách. Zapojili jsme se i do další pomoci, konkrétně jsme zaslali finanční
pomoc Moravě zasažené tornádem, finanční pomoc jsme zaslali i Ukrajině zasažené
válkou, zajistili jsme ubytování pro ukrajinské matky s dětmi. Po celou dobu finančně
pomáháme spolkům a sportovním organizacím v našem městě i Římskokatolické
farnosti.
Vážení spoluobčané, tento výčet není
úplný, ale je možné si udělat obrázek, že
jsme volební období nepromarnili a nijak
jsme nezaháleli.
Milí spoluobčané, děkuji všem, kteří
nám pomáháte a přeji Vám klidné a příjemně strávené letní dny.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Milí spoluobčané, níže zasílám odpovědi
na některé Vaše otázky:
Jak je to s připojováním na vodovodní
síť?
Dopisem č.j. 2020/04628 ze dne
29.9.2020 jsme byli informováni, že nám
Vodárna Plzeň pozastavuje povolování
nových napojení na veřejný vodovod dolního tlakového pásma. Pro odhalení míst
limitující současnou vodovodní sít města
bylo nutné zpracovat Generel zásobování
města pitnou vodou. Z tohoto Generelu
na základě provedených měření vyplynulo, že k poklesům tlaku dochází zejména
nerovnoměrnými odběry pitné vody společností Bohemia Sekt, která odebírá téměř 70 % kapacity pitné vody. Následně
bylo v Bohemia Sektu provedeno další samostatné kontrolní měření průtoků a tlaků, posouzení denního a nočního cyklu
napouštění na tlakové poměry na vodovodní síti. Na základě vstřícného jednání
se společností Bohemia Sekt byl nastaven
systém odběru pitné vody mimo špičku
tak, aby nedocházelo k velkým tlakovým
výkyvům. Situaci na vodovodní síti vý-

razně zlepší i kapacitní propojení horního
a dolního tlakového pásma pod železniční
tratí mezi ulicemi Jungmannova – Bezručova – Luční, které je již dokončeno
a připraveno na kolaudaci. Po provedení
kontrolního měření by měla být uvolněna
část kapacity pro nová napojení. Další navrhovaná opatření z Generelu, tj. navýšení
dimenze vodovodního řadu ve Smetanově
ulici, propojení vodovodu Malá Strana –
Sedlec a navýšení dimenze přiváděcího
řadu z vodojemu do přerušovací komory
jsou opatření na výhledový stav, tzn. zastavěné plánované plochy dle územního
plánu).
Město má založený fond vodohospodářského majetku, kam si mimo nájemného
převádí další finanční prostředky z vlastního rozpočtu. Od r. 2016 jsme obdrželi
od Vodárny Plzeň, která je provozovatelem
vodohospodářského majetku města na základě koncesní smlouvy, nájemné ve výši
26.439.971 Kč, zpět do vodohospodářského majetku jsme investovali 26.079.494 Kč.
Navíc máme ve fondu VHM cca 20 mil.
Kč. To jsou prostředky připravené na další
obnovu a investice do vodohospodářského
majetku města.

Jak to bude se Smetankou?
Nový územní plán města nabyl účinnosti
1.12.2021. Tento dokument umožní realizovat dostavbu centra města podle vítězného
návrhu Ing. arch. Františka Štáfka z architektonicko urbanistické soutěže. Vítězný
návrh bude rozpracován do podrobností
územní studie, která bude zaregistrována
jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Rada města dne 9.3.2022
schválilapořizovatele územní studie a Magistrát města Plzně v květnu 2022 vypracoval zadání. Nyní je připravena smlouva
s Ing. arch. Štáfkem. Ten provedl soutisk
vítězného návrhu se statickými posudky
ke stavu jednotlivých objektů. Část domů
bude zrekonstruována a část domů nahradí
nová zástavba. Před vlastním odstraněním
bude proveden průzkum stavebním archeologem, stejně tak jako u domu čp. 65.
V nadcházejícím volebním období se může
začít stavět, město má tuto lokalitu přihlášenou v národní databázi brownfieldů s možností využití dotačních prostředků.
A co supermarket – bude nebo nebude?
O výstavbu supermarketu v našem městě
má zájem společnost LIDL. Od původního
Pokračování na str. 3
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návrhu výstavby supermarketu v prostoru
současného „koupaliště“ nakonec LIDL
upustil s odůvodněním na nemožnost přesunutí koupaliště na jiné místo. Někteří
opoziční zastupitelé navrhli umístění supermarketu na pozemcích pod společností
KaV nebo za Sedlcem ve směru na Šťáhlavy. Tyto pozemky jsou v soukromém vlastnictví a vyžadují změnu územního plánu.
Po prověření společnost LIDL vyhodnotila
tyto lokality jako „neperspektivní“ s tím,
že zájem výstavby supermarketu v našem
městě stále trvá a budou prověřovat další
možné varianty.
Kdo navrhl vybudovat v Riegrově ulici
ubytovnu pro uprchlíky?
Na jednání zastupitelstva města
28.3.2022 navrhl Ing. Šimána a Ing. Eret
vybudovat v části budovy čp. 533 v Riegrově ulici v bývalém areálu SÚS byty pro
ukrajinské uprchlíky a požádat o součinnost Plzeňský kraj s tím, že město na tento záměr může čerpat dotaci. Tento záměr
není realizovatelný z několika důvodů.
Město si uvedený objekt koupilo od Plzeňského kraje a část objektu využívá do r.
2024 formou výpůjčky Muzeum Blovice.
Návrh na vybudování bytů pro ukrajinské
uprchlíky v tomto objektu není v souladu
se schváleným územním plánem, nelze
na uvedený záměr v této chvíli čerpat dotace a se záměrem nesouhlasí Plzeňský kraj
ani Muzeum Blovice.
Kdy bude projednána Koncepce dopravy
v jihozápadní části města?
Město zadalo zpracování koncepce
dopravy v JZ části města. Po provede-
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ní průzkumů na analytickou část navázala návrhová část. Koncepce byla navržena
ve variantách a představena na jednání zastupitelstva v únoru 2022. Dokumenty byly
průběžně zveřejněny na webových stránkách
města včetně připomínek občanů (v oddílu
Dokumenty města-Strategické dokumenty).
Všechny připomínky občanů byly posouzeny, roztříděny do okruhů a předány s vyjádřením o přehodnocení některých jednosměrek (např. Jungmannova) a komunikací
(např. v lokalitě pod hřištěm) zpracovateli.
Na základě požadavku obyvatel Máchovy
ulice a zastupitele Ing. Ereta bylo přednostně
realizováno dopravní značení Máchovy ulice, tj. zjednosměrnění od Radyňské po Erbenovu a vyznačena parkovací stání. Veřejné
projednání koncepce dopravy JZ části města bude z důvodu závažných zdravotních
komplikací zpracovatele pravděpodobně
na podzim letošního roku.
Jak to vypadá s přístavbou školy a výstavbou sportovní haly?
Po zpracování všech stupňů projektové
dokumentace jsme získali stavební povolení,
které nabylo právní moci 18.4.2020. Financování tohoto projektu je plánováno s pomocí dotačních prostředků, úvěru a vlastního rozpočtu. Dne 3.6.2020 jsme podali
žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, 146.výzva, výstavba veřejných budov v pasivním energetickém standardu. Na ministerstvo pro místní rozvoj
jsme žádali 27.8.2020 o dotaci samostatně
na výstavbu sportovní haly. Tato žádost nebyla podpořena. Následně jsme 3.9.2020 obdrželi ze Státního fondu životního prostředí
Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí

dotace. Současně jsme 12.10.2020 obdrželi
výzvu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení projektového záměru
na rozšíření kapacity základní školy. Záměr
jsme na MŠMT zaslali 29.10.2020. Dotační program ale MŠMT dosud nevyhlásilo.
K zajištění dalšího financování byl 28.2.2021
připraven návrh výzvy na poskytnutí úvěru.
O získání dotačních prostředků jsme dále
žádali 28.5.2021 do 13.výzvy Národní sportovní agentury na výstavbu sportovní haly.
Dne 4.8.2021 NSA oznámila, že uvedenou
dotační výzvu zrušila a dne 23.8.2021 jsme
schválili výběrové řízení na poskytnutí úvěru, které bylo dokončeno 20.9.2021. NSA
vyhlásila novou výzvu Regiony 21, kam jsme
podali 30.9.2021 novou žádost na výstavbu
sportovní haly. Tato výzva není dosud vyhodnocena. Dne 2.12.2021 bylo zahájeno
výběrové řízení na zhotovitele a na technický dozor. Na základě usnesení zastupitelstva
města byla 31.1.2022 podepsána úvěrová
smlouva s Komerční bankou na úvěr ve výši
100 mil. Kč. Město na tento úvěr neručí
žádným majetkem, za rezervaci prostředků město neplatí žádné poplatky. Výběrové
řízení na technický dozor bylo z důvodu
možného chybného posouzení nabídek
hodnotící komisí a zajištění právní jistoty
2.2.2022 zrušeno. Nabídky ve výběrovém
řízení na zhotovitele přesáhli limit pro podlimitní zakázku a to bylo 31.3.2022 zrušeno.
Dne 6.6.2022 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele, kde nyní probíhá
posouzení nabídek. O dalším postupu Vás
budu informovat.
Vlasta Doláková, starostka

EKOLOGIE
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ --ZMĚNA !!!
Nový způsob ukládání
vytříděných nápojových kartonů
Na základě sdělení svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. upozorňujeme, že se nápojové kartony (krabice od mléka, džusů,
vína) nově ukládají
do kontejnerů na plasty, nikoli do kontejnerů
na papír jak tomu bylo
doposud.
Kontejnery na plasty budou průběžně doplněny informativním
polepem.
Helena Šašková
odbor ŽP
zdroj: EKO-KOM, a.s.
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JAK SE MĚNIL STARÝ PLZENEC
RADYNĚ SE ROZPADÁ, CO S TÍM?
Starý Plzenec je vlastníkem hradu Radyně
od r. 1920. Prezentujeme se jako historické
město a máme na svém území velmi cenné
památky. Které město se může pochlubit,
že je vlastníkem národní kulturní památky
či kulturní památky. Hůrka, resp. Slovanské
hradiště Hůrka je registrována jako národní
kulturní památka. Hrad Radyně je památkou
kulturní. Údržba těchto památek ale něco
stojí. Město o tyto památky průběžně pečuje, zub času ale stále pracuje. Na zimu r. 2017
z východní věže odpadlo zdivo o průměru
3 m. Hrad Radyni totiž tvoří vícevrstvé stěny, a právě vnější vrstva se povětrnostními
vlivy odloupla. Koruna zdi hradu není nijak
ochráněna a dochází k zatékání vody do zdiva, která v zimním období mrzne a způsobuje trhliny ve vnější části zdiva. Nejprve byla
horolezeckou technikou opravena část, kde
zdivo odpadlo, byla nanesena speciální hyd-

Hrad Radyně - havárie východního štítu
Předběžně byl schválen Národním památkovým ústavem záměr zastřešení hradu, obdobně jako např. hrad Helfštýn. Na realizaci
je pak možné čerpat prostředky z evropských
fondů. Je naší povinností zanechat památky pro budoucí generace.
Vlasta Doláková, starostka

Hrad Radyně - oprava zdiva

rofobní omítka, která zabrání dalšímu opadávání kamenů. Celý hrad byl potom podrobně
prozkoumán 3D technologií, kde byly zjištěny mikrotrhliny v celém obvodovém plášti.
Renomovaný plzeňský architekt Jan Soukup
zpracoval se svým týmem projekt na opravu
hradu. Projekt byl schválen Národním památkovým ústavem (NPÚ) a poté jsme podali žádost o dotaci do Programu záchrany
architektonického dědictví. PZAD je dotační
titul Ministerstva kultury ČR, kterým je podporována obnova nejvýznamnějších architektonických památek v České republice. Realizace byla rozdělena na etapy, generální oprava
hradu byla zahájena na jaře 2019 a každý rok
se realizuje etapa zahrnující část obvodového
pláště po celé výšce zdiva. Znamená to, že
každý rok musíme podávat žádost o dotaci
do PZAD na příslušnou etapu. Doposud jsme
za opravu hradu Radyně uhradili 7,6 mil. Kč,
z toho z dotace cca 3 mil. Kč.

Hrad Radyně - oprava koruny zdiva

Hrad Radyně - trhliny zdiva

Hrad Radyně - oprava severní stěny

Hrad Helfštýn - inspirace
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SERIÁL
PŘÍBĚH STRÁŽMISTRA
JEŽKA
Vrchní strážmistr staroplzenecké četnické
stanice František Vondráček popisuje ve svých
pamětech tragický příběh svého kolegy takto:
„Velitelem četnické stanice v Sedlci… byl vrchní strážmistr Josef Ježek. Byl ženatý, dětí však
neměl, bydlel se svou manželkou Marií v domě
č. p. 628 ve Starém Plzenci, kterýžto domek
rovněž sousedí s obcí Sedlec, kde vykonával
službu.“ Dále zdůrazňuje, že právě Ježek poskytoval úkryt dvěma odbojovým pracovní-

kům: Mirkovi Novotnému (krycí jméno Oldík)1) a Vítězslavu Dvořákovi (krycí jméno
Čeněk)2). Oba svou přenosnou vysílačkou
často vysílali zprávy: buď z jeho domu, nebo
ze Sedlce z domu jistého Houdka.
Naneštěstí byli oba vyzrazeni jedním z parašutistů ze skupiny Out Distance, zrádcem
Čurdou. (Měl hlavní podíl na odhalení parašutistů výsadku Antropoid, kteří provedli
atentát na Heydricha.) Ten patrně znal všech-

ny spojky výsadku, protože v Plzni byla provedena domovní prohlídka u jistého MUC
Rusého 3). Tam gestapáci nalezli nejen usvědčující materiál, ale i stopu, vedoucí k Josefu
Ježkovi.
Ježek vždy z opatrnosti zamykal vrátka
svého domku. Dne 4. července 1942 někdo
zvonil: vyhlédl ven z verandy a spatřil na silnici auto a u něj několik mužů. „Jako zkušený
četník … s určitostí předpokládal, že se jedná
o gestapo, že věc je prozrazena… proto odešel
ihned do svého bytu, kde spolkl rychle dvě otrávené pilulky, z nichž jedna patřila jemu a druhé
manželce.
Manželka šla otevříti vrátka a gestapáci vešli do domku a do bytu. Manželku zatím nechali na chodbě – patně oba chtěli vyslýchat zvlášť
– a Ježka vyslýchali v kuchyni.
V krátké době na to volali manželku, aby šla
ihned do kuchyně, že manželovi se udělalo ne-

volno. V tu dobu patrně požité pilulky již počaly
působiti a Ježek v krátké době na to zemřel…“
Při domovní prohlídce se nenašlo nic
podezřelého. Gestapo však šlo najisto, a tak
místní četnická stanice dostala příkaz postavit
k domku hlídku. Ta měla za úkol spolu s německými četníky pozorovat okolí a okamžitě

zadržet každou podezřelou osobu, která by se
potulovala kolem domu nebo se do něj snažila
vejít. Hlídali, skryti na verandě, asi deset dní,
ale bez výsledku. Zatkli při tom nějakého mládence z Božkova: pak však zjistili, že tam jen
čekal na své děvče, a zase ho propustili.
„Manželka Ježka, Marie Ježková, byla zatčena dne 18. srpna 1942 a vězněna až do konce
války v Drážďanech, odkud se vrátila přirozeně
s podlomeným zdravím.“…dodává Fr. Vondráček.
P.S.: Dům č. p. 628 stojí dodnes. Po válce
na něj byla umístěna pamětní deska s fotografií Josefa Ježka. Po přestavbě se nyní nachází
ve dvoře domu na pietním místě, které je nynějšími majiteli s úctou udržováno.
Poznámky:
1) Ukrývání Mirka Novotného potvrzuje
i pamětník Jaroslav Hrubý slovy: „Strážmistr
Ježek jednou požádal moji matku, majitelku
koloniálu, aby mu tajně schovávala brambory. Prý mu přijel bratranec Mirek z Moravy.
Po atentátu se pak strašně bála, aby se to neprozradilo…“
2) JUC Vítězslav Dvořák - Adler (19101944) byl jedním z vedoucích představitelů
Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD).
Pracoval jako právní úředník v Praze,
na svém úřadě se mu podařilo vytvořit ilegální
organizaci, distribuující
ilegální časopisy „V boj“
a „Kapitán Nemo“. Spolupracoval také s parašutisty. Na konci roku
1941 byl nucen uchýlit se do ilegality a přesu-

nout se do Plzně, kde se opět zapojil do odboje,
do práce v ilegální skupině „Vašek-Čeněk“. Při
plánovaném leteckém útoku Angličanů na Škodovku v noci na 26. dubna 1942 ve snaze zabránit obětem na životech civilních zaměstnanců
se svými spolupracovníky vyřadili z provozu
letecké sirény a varovali zaměstnance. Akce
však skončila absolutním neúspěchem – ani
jedna z bomb Škodovku nezasáhla. Osudnou
se mu stala 30. června 1942 cesta do Prahy,
kde měl vyzvednout na smíchovském nádraží
v úschovně novou náhradní radiostanici. Byl
však sledován gestapem a zatčen před Národním divadlem, následný surový výslech nevydržel a mluvil. Na základě jeho vynucených výpovědí proběhla pak první vlna zatýkání v Plzni
i v Praze, byly prozrazeny dvě ilegální vysílačky.
Plzeňské gestapo provedlo následně 5. srpna
1942 hromadný zátah na členy plzeňského odboje a pozatýkalo 85 lidí. Kromě strážmistra
Ježka při něm spáchalo sebevraždu dalších pět
odbojářů, zachránila se jen mizivá část z nich.
Byl popraven na Pankráci 20. října 1944
spolu s MUC Václavem Rusým.
3) MUC Václav Rusý (1911 Plzeň – 1944)
Tento bývalý student medicíny se stal hlavním
organizátorem ilegální organizace ÚVOD v Západních Čechách. Od r.
1940 se skrýval v Praze, později na Moravě
a nakonec na Plzeňsku
a spolupracoval s ilegální skupinou kolem
JUDr. Josefa Moulise
z Rokycan. Při zatýkání
této skupiny unikl a podařilo se mu vybudovat novou ilegální skupinu, později nazvanou „Vašek-Čeněk.“. Pomáhal
opatřovat ilegální byty a úkryty hledaným odbojářům. Nedostatečně však dodržoval zásady
konspirace, což se mu později vymstilo. 3. července odjel z Plzně do Prahy, aby zjistil, proč se
nevrací V. Dvořák s radiostanicí (nevěděl o jeho
zatčení). Nevšiml si, že je při odjezdu z Prahy
sledován gestapem, byl pak bleskurychle zatčen
u východu z plzeňského nádraží, takže nestačil
použít zbraň. Byl velmi krutě mučen v Petschově paláci, takže prozradil svoji schůzku v Praze s radiotelegrafistou Františkem Peltánem
a JUDr. Rudolfem Marešem. Oba byli – obklíčeni gestapem – následně při přestřelce těžce raněni. Peltán svým zraněním v nemocnici
podlehl, Mareš byl pak vězněn, týrán a nakonec
popraven spolu s Rusým a Dvořákem.
Anna Velichová
Prameny:
Vondráček, Fr.: Okupace 1939 – 1945 (strojopis)
www.wikipedia.cz
rozhovor s Jaroslavem Hrubým 1. 6.2022
Vyobrazení:
foto domu strážmistra Ježka a pamětního koutku – Vladimír Sedlák
foto portrétu – Jaroslav Vogeltanz
www.wikipedia.cz
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O DĚDEČKOVĚ
REVOLVERU
Již od začátku existence protektorátu
Böhmen und Mähren bylo přísně zakázáno civilistům (kteří nebyli říšskými státními
příslušníky) držení zbraní. Dokonce majitelé nemovitostí byli zodpovědni i za to, že se
na jejich pozemku žádné zbraně nenacházejí.(Ze zákazu byli vyňati pouze myslivci,
výrobci zbraní a obchodníci s nimi s povolením). Obyvatelstvu bylo nařízeno odevzdat
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také otevřeli almaru a uviděli z novin vystřiženou a přišpendlenou mapu bojů ve Francii,
Jugoslávii a v Řecku. Táta ji tam dal, aby měl
přehled o válečném dění. „Gut, sehr gut,“ děli
Němci a jeden z nich mně dokonce poplácal
po rameni. Šel jsem s nimi i na půdu, kde píchali bodáky na flintách do sena, přičemž vyplašili naši kočku, která si tam hověla. Smáli
se, zato já byl celý vykulený.
Když odešli, dostal děda od maminky co
proto. Hubovala, že nás všechny mohl přivést
do neštěstí. „ Hned jak se setmí, hodíš krabici za tím zatraceným revolverem do řeky!“
Děda bez mrknutí oka poslechl. Jó, kdepak

dědův revolver, na Ádu Hitlera platilo něco
mnohem většího.“
Jaroslav Hrubý a Anna Velichová
Poznámka:
Neexistuje celková evidence poprav kvůli nelegálnímu držení zbraně, ale na území protektorátu se do konce války jednalo o stovky
osob (často v souvislosti s jinými činy).
Literatura:
• www.wikipedie,cz
• Svědectví pamětníků druhé světové války
(red. Josef Kejha), Krajský úřad plzeňského
kraje 2010
Foto: (ze sbírky Františka Ulče)

KULTURA
nepovolené zbraně do určité lhůty. Zpočátku
za neoprávněné držení zbraní hrozilo až pět
let káznice, od roku 1940 pak za to byl trest
smrti.
Následující příběh o ukrývání starého revolveru je sice úsměvný, jeho protagonistům
však šlo o krk. Vypráví Jaroslav Hrubý: „Můj
děda Vávra z matčiny strany koupil někdy
ve třicátých letech, když nám Hitler začal vyhrožovat, revolver. Musela to být nějaká větší
ráže, neboť jako malý hošík jsem ten těžký
kvér musel zvedat oběma rukama. Děda revolver a krabici na náboje schoval do almary pod svatební košile a myslel jsi, že je tam
zvídavý vnuk neodhalí. Omyl, však jsem se
s ním pochlubil i kamarádům. Ještě že nebyl nabitý…V roce 1941 jednou ráno zavítal
k nám do matčina obchodu se smíšeným zbožím velitel místní četnické stanice Vondráček
a zvěstoval, že dnes bude v Plzenci šťára, že
budou němečtí vojáci hledat po chalupách
zbraně. S naším revolverem nastala patálie.
Děda s kvérem nejprve běhal po baráku, pak
ze sklepa na půdu, pak lítal i po dvorečku
na zahradě. Také zbraň šoupl dírou v plotě
sousedovi do rybízu, ale pak si to rozmyslel
a uháněl s revolverem k jezu. Zatím maminka zjistila, že děda zapomněl v almaře
krabici s náboji. Nenapadlo jí nic jiného než
krabici zahrabat do posledního pytle rozinek
– další byl až po válce. To už vojáci šumovali
po místních usedlostech. Když pak vstoupili
do našeho krámu, právě rozechvěle obsluhovala několik místních „kunčaftů“, což byl její
výraz pro zákazníky. Díky česko-rakouské
výchově uměla docela slušně německy, a tak
se vojáků optala, čím může posloužit. Na dotaz, zda máme nějaké zbraně, maminka
přisvědčila a donesla ukázat moji dětskou
flintičku – špuntovku. Vojáci to vzali jako
dobrý žert, zasmáli se a kopli do sebe nabízenou štamprličku dědova šnapsu z trnek.
Napjatá atmosféra se tím uvolnila a vojáci
začali prohlížet dům. Sem tam se rozhlíželi,

Středověký den na Radyni
21.08.2022
Program:
13:00
13.15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Zahájení - výstřel z děla
Dobová kapela
Šermířské vystoupení
Ponožková dobývání hradu
(bitva pro děti)
Dobová kapela
Šermířské vystoupení
Závěr

Středověký tábor s vybavením
Doprovodný program – soutěže:
- hod sekyrami
- zkoušení zbrojí a zbraní
- boj na kladině
- střelba na rytíře
- ukázky středověkých řemesel
Vstupné:

plné

120 Kč, snížené 90 Kč

(platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)

Pořádá město Starý Plzenec
Účinkují Rytíři Koruny České, z.s.
Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060. Změna programu vyhrazena.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.
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HLASUJTE PRO INFOCETRUM VE STARÉM PLZENCI
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zahájení

14:10

loutkové divadlo Špalíček

15:15

kapela RAAVA

16:15

divadlo Histrio

17:15

kapela RAAVA

18:00

závěr

Ukázky středověkých řemesel
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* jízda s kolomazí, hledání medailonku, lov jelena a medvěda,
boj se strašidly,


 

 



* otevírání pokladů, Radoušovo putování
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Na každého dětského účastníka čeká Radoušova odměna !!
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Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč
(platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)

%XVEOGITVSHÝXMWO£OEG¯LVEHŮěIX¯^OSZ¿OSPSXSÏ
.EVQEVOWREF¯HOSYVS^QERMX«LSSFÏIVWXZIR¯EHEPģ¯LSWSVXMQIRXY

Hry a soutěže dle pověstí o Radoušovi (po celé odpoledne):
* pohádkový les s oživlým pánem hradu Radyně Radoušem,
kouzelní skřítkové a pohádkové bytosti ,

Pořádá město Starý Plzenec ve spolupráci s Občanským spolkem
Hůrka a Radyně.
Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům
města Starého Plzence.
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RADYNĚ JE
NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍM
CÍLEM PRÁZDNINOVÉ
ŠTAFETY

Radyňské listy - srpen 2022
„Zajímavá místa v celé České republice jsou
v současné době díky posledním dvěma letům
cílem mnoha lidí. Proto v letošním ročníku
Prázdninové štafety přibyla ta méně známá
místa v Plzeňském kraji. Jde i o málo navštěvované naučné stezky, rozhledny či poutavé přírodní útvary. Zmínil bych například Naučnou

stezku a historický most v Bělé nad Radbuzou,
Šumavský orloj na Hojsově stráži nebo Vyhlídku Kozí Bouda u Zábělé. A co je určitě zajímavé,
více než polovina letošních míst je bez vstupného,“ říká radní pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Libor Picka.
Alois Žižka, spolek Dobroslav

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno 06.08.2022 od 13:00 do 16:00h.
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou
první sobotu v měsíci od května do září
od 13:00 h do 16:00 h. Skupinové prohlídky
(min. 6 osob) mimo otevírací dobu po objednání na tel.: 377 183 662, 377 183 659.
www.rotunda-hurka.cz

21. srpna 2022
Středověký den na Radyni
Místo: Předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 18:00 h

Letošní velké soutěžní putování po turistických zajímavostech Plzeňského kraje PRÁZDNINOVÁ ŠTAFETA 2022 je v polovině. Zatím
nejnavštěvovanějším z padesáti turistických
cílů v regionu je hrad Radyně. Jen v rámci
Štafety na něj za první měsíc – od 21. června
do 20. července – zavítalo 305 dětí, které splnily podmínku a zaslaly svou fotografii z místa
na soutěžní web. A protože je to putování pro
celé rodiny, musíme počet vynásobit nejméně
číslem TŘI. Skoro tisícovka návštěvníků na Radyni v rámci jedné soutěže svědčí o tom, že nad
Starým Plzencem máme opravdu zajímavý turistický cíl.
Prázdninová štafeta se letos koná už podevatenácté a opět nabízí padesát turistických
cílů v Plzeňském kraji i s ochutnávkou krajů sousedních. Pro zařazení do losování stačí v určeném období od 21. června do konce
prázdnin navštívit alespoň 15 míst z uvedené
padesátky. Pak se stačí registrovat na http://
stafeta.plzensky-kraj.cz/ a hrát o zajímavé ceny.
Akce se koná pod záštitou radního Plzeňského kraje Libora Picky a náměstkyně primátora
města Plzně Elišky Bartákové.

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ SRPEN 2022
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:
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St 0
8:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
So, Ne a svátky
09:00 – 15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
O prázdninách otevřeno pro veřejnost:
Po
9:00-12:00
13:00-17:00 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt, Pá - zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 h
do 18:00 h.
Komentované skupinové je možné objednat
na tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz

DINOSVĚT
Výstava žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ St. Plzenec
Staroplzenecká galerie
Výstava potrvá do 21. září 2022.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 5. června 2022 oslavil
významné životní jubileum – 85 let
pan Karel Mastný
Do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody přejí
manželka Růžena, synové Karel a Pavel,
vnuci Pavel a Jan, příbuzenstvo
a přátelé z turistiky.
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řízení této veřejné zakázky v souvislosti
s případnými dotazy účastníků a rozhodováním o změnách členů komise pro
hodnocení a posouzení nabídek a jejich
náhradníků.

19. schůze – 1. června 2022

Rada města
■ souhlasila s

návrhem rozpočtového
opatření č. 4/2022 v upraveném znění
předloženého návrhu a uložila předložit
ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2022
v upraveném znění předloženého návrhu
na nejbližší jednání ZM;
■ vzala na vědomí Rozbor hospodaření
1-4/2022 a uložila předložit Rozbor hospodaření 1-4/2022 zastupitelstvu města k projednání;
■ schválila znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města Starý Plzenec
na roky 2023-2027 v předloženém znění
a uložila zveřejnit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Starý Plzenec
na roky 2023-2027 po zákonnou dobu
a předložit ho ke schválení ZM;
■ vzala na vědomí Účetní závěrku města za rok 2021 a uložila předložit Účetní
závěrku města za rok 2021 zastupitelstvu
města ke schválení;
■ vzala na vědomí návrh Závěrečného
účtu hospodaření za rok 2021 a uložila zveřejnit návrh Závěrečného účtu hospodaření
za rok 2021 na úřední desce v předloženém
znění a předložit návrh Závěrečného účtu
hospodaření za rok 2021 zastupitelstvu
města;
■ schválila uzavření příkazní smlouvy se
společností Bohemia projekt plus s.r.o., IČ
05360781, se sídlem Mírové nám. 3097/37,
400 01 Ústí nad Labem, na provedení nového zadávacího řízení na zhotovitele projektu „Přístavba základní školy a novostavba
sportovní haly“ v upraveném znění předloženého návrhu;
■ rozhodla v návaznosti na usnesení rady
města č. 140/2014 o vyhlášení nové nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů na zhotovitele stavby „Přístavba
základní školy a novostavba sportovní haly
Starý Plzenec“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
1. schválila zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
2. jmenovala členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek ve složení:
Ing. Tomáš Hejl, Ing. arch. Michal Volf,
JUDr. Tatiana Jirásková, Ing. Michal Hodek, Ing. Richard Giebel a náhradníky
ve složení: Mgr. Lenka Hodková, Ing. Ivo
Rada, Ing. Milan Froněk, Ing. Josef Koželuh, Ing. Václav Holý,
3. uložila starostce města zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše
uvedené veřejné zakázky,
4. pověřila starostku města rozhodováním o změnách či doplněních zadávací
dokumentace a podmínek zadávacího
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20. schůze – 8. června 2022

Rada města
■ schválila, na

základě žádosti ředitelky
Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického
853, příspěvkové organizace, povolení výjimky z počtu dětí v běžné třídě ze stávajících 24 na 28 dětí;
■ schválila, na základě žádosti ředitele
Základní umělecké školy Starý Plzenec,
příspěvkové organizace, Raisova 2, Starý
Plzenec zvýšení částek úplaty za vzdělávání
v ZUŠ od 01.09.2022 dle předloženého návrhu, který je přílohou žádosti;
■ schválila, uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění provozu a správě sběrného
dvora odpadů ve Starém Plzenci ze dne
30.12.2019, se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, IČ: 49356089, provozovna Plzeň, s účinností od 01.07.2022,
v předloženém znění;
■ schválila uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IZ-120001063/VB/001 „Starý Plzenec, PM, p. č.
375/115 - kNN“ na pozemku města parc.
č. 375/1 v k. ú. Starý Plzenec, se společností
ČEZ Distribuce, a. s. IČO: 24729035 v předloženém návrhu;
■ vzala na vědomí žádost XXXXX, trvalý
pobyt XXXXX, datum narození XXXXX,
o pronájem části pozemku parc. č. 1411/50
v k. ú. Starý Plzenec na dobu určitou
od 20.06.2022 do 18.07.2022 za účelem obsluhy při rekonstrukci střechy domu do maximální plochy záboru cca 65 m2, schválila krátkodobý pronájem části pozemku
města parc. č. 1411/50 v k. ú. Starý Plzenec
do max. velikosti užitné plochy cca 65 m2
na dobu určitou s účinností od 20.06.2022
do 18.07.2022 za nájemné 2.100 Kč za předpokladu splnění všech legislativních podmínek a povolení zvláštního užívání komunikace a uložila uzavřít příslušnou nájemní
smlouvu;
■ vzala na vědomí, na základě závěrů z jednání pracovní skupiny ze dne 19.05.2022,
žádost zástupce Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Ing. Jana Morávka,
o vyjádření souhlasu s oddělením části pozemku parc. č. 241/185 v k. ú. Starý Plzenec
pro úplatný převod vlastníkům sousedního
pozemku, jejichž část stavby a plot zabírá
předmětný pozemek, a části pro požadovaný bezúplatný převod městu, schválila,
za předpokladu vydání souhlasu s dělením
pozemku příslušným stavebním úřadem,
požadované oddělení a uložila odeslat
usnesení žadateli;
■ vzala na vědomí došlou žádost o dotaci

subjektu Římskokatolická farnost Starý Plzenec ve výši 250.000 Kč, uložila předložit
žádost o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Starý Plzenec ve výši 250.000 Kč
k rozhodnutí ZM a doporučila ZM schválit dle Memoranda o spolupráci poskytnutí
dotace v plné výši;
■ schválila smlouvu na výpůjčku části pozemku parc. č. 455/33 v k. ú. Starý Plzenec
o velikosti cca 600 m2 neziskové organizaci
Continental Bulldog Club Czech, z. s. zastoupené Monikou Schovánkovou na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
za podmínky respektování a splnění požadavků správců sítí a jejich ochranných pásem včetně umožnění jejich opravy a údržby, splnění požadavků komise životního
prostředí;
■ vzala na vědomí petici občanů Sedlce
„Za bezpečný a koncepční rozvoj obce“,
vzala na vědomí petici občanů z Malé
Strany – „Dopravní obslužnost plánované
výstavby rodinných domů na tzv. „Finkově
poli", na parcele číslo 1387/52“ v k. ú. Starý
Plzenec a uložila předložit na nejbližší jednání ZM;
■ vzala na vědomí informaci o zrušení
policejní stanice v ulici Smetanova ve Starém Plzenci a návrh Policie ČR na zřízení
„Polpointu“ za účelem přijímání oznámení
od občanů,
■ schválila:
a) záměr zřízení „Polpointu“ v ulici Smetanova ve Starém Plzenci na části pozemku
parc. č. 2216 v k. ú. Starý Plzenec,
b) podání žádosti o dotaci na KÚPK po vyhlášení příslušného dotačního titulu
na nákup kontejneru,
c) pořízení kontejneru dle popisu za předpokladu získání dotace,
■ uložila zařadit pořízení kontejneru
do plánu investic a zajistit potřebnou dokumentaci za účelem umístění kontejneru
na části pozemku města parcelní číslo 2216
v k. ú. Starý Plzenec;
■ uložila předložit na nejbližší jednání ZM
návrh změny č. 1 územního plánu města
Starého Plzence v lokalitě ulice Kaštanová;
■ vzala na vědomí úpravu Plánu investic
v předloženém znění a uložila předložit
úpravu Plánu investic zastupitelstvu města
k projednání;
■ vzala na vědomí žádost paní
XXXXX o pokácení tří bříz bělokorých na pozemku zahrádek (parc.
č. 719/68 a 719/61 v k. ú. Starý Plzenec –
Luční ulice) z důvodu zvyšujícího se sucha
na zahrádkách díky kořenům bříz. Zahrádky dle vyjádření paní XXXXX a podle
pachtovní smlouvy mají sloužit k pěstování
ovoce a zeleniny, květin a užitkových nebo
okrasných rostlin a nesouhlasila s pokácení
bříz na základě odůvodnění žadatelky;
■ stanovila návrh programu jednání 30. zasedání ZM dne 20.06.2022 a zrušila pracovní poradu ZM dne 13.06.2022;
■ vzala na vědomí Plán dopravní obslužnosti města Starý Plzenec pro roky 2022–
2026 a uložila předložit Plán dopravní
obslužnosti města Starý Plzenec pro roky
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2022–2026 ke schválení ZM;
■ schválila uzavření Smlouvy o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací
č. PN 2021_0071 k akci „Starý Plzenec, ulice Vrchlického, místní komunikace a obnova kanalizace a vodovodu“ se spol. CETIN
a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO:
04084063 v předloženém znění;
■ souhlasila, na žádost Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň s bezplatným využitím nádvoří hradu Radyně
za účelem předání cen žákům Řemeslného
kempu 2022 v rámci projektu Podpora talentů Plzeňského kraje uvnitř hradu Radyně
dne 23.06.2022 od 09:15 h do 10:15 h dle
stanovaných podmínek vedoucí K-Centra;

INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
21. schůze – 22. června 2022

Rada města
■ vzala na vědomí Zápis školské a kulturní
komise č. 12 ze dne 07.06.2022 v předloženém znění;
■ schválila poskytnutí věcného daru, dle
předloženého návrhu, řediteli Základní
umělecké školy Starý Plzenec, příspěvkové
organizace, Raisova 2, Starý Plzenec u příležitosti ukončení funkce ředitele školy;
stanovila pro II. pololetí 2022:
■ termín zasedání ZM: pondělí 22. srpna,
(pracovní porada členů ZM se konat nebude);
■ termíny schůzí RM ve dnech: 13. a 27.
července, 10. srpna, 07. a 21. září, 12. a 26.
října;
■ vzala na vědomí podnět paní XXXXX
na provoz restaurace Pivní bar Bojo v Sedlci,
informaci místostarosty Václava Vajshajtla
o provedením místním šetření, jeho výsledku a požadavcích odeslaných na Městské
ředitelství PČR Plzeň a SÚS PK a schválila znění odpovědi, která bude zaslána paní
XXXXX v předloženém znění;
■ vzala na vědomí předloženou Dohodu
o využívání městského kamerového monitorovacího systému č.j. KRPP-87728-1/ČJ-0300PB s Českou republikou – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje a schválila
uzavření Dohody o využívání městského
kamerového monitorovacího systému č.j.
KRPP-87728-1/ČJ-0300PB s Českou republikou – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje;
■ vzala na vědomí v působnosti Valné
hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako jediný společník společnosti PRONAP s.r.o.,
IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142,
332 02, Starý Plzenec: výsledek hospodaření společnosti a objem tržeb dle zákazníků
k 31.05.2022;
■ schválila smlouvu o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
programu „Podpora výstavby cyklostezek,
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cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2022“
v předloženém znění;
■ vzala na vědomí potřebu uzavřít Smlouvu o mapování a aktualizaci dat technické
infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém Digitální technické mapy Plzeňského
kraje, souhlasila s uzavřením této smlouvy
mezi městem Starý Plzenec a Plzeňským
krajem a uložila zaslat toto souhlasné stanovisko Krajskému úřadu Plzeňského kraje;
■ vzala na vědomí vyhodnocení plnění
Komunikační strategii města Starý Plzenec a neschválila zřízení pozice tiskového
mluvčího;
■ schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí
služeb mezi městem Starý Plzenec a Střední odbornou školou obchodu, užitého
umění a designu, Nerudova 33, Plzeň, IČ:
00520152, v předloženém znění, jejíž předmětem je realizace projektového dne pro
žáky školy s názvem „Kupci a Stará Plzeň“;
■ schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi městem Starý
Plzenec a Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12,
Plzeň, IČ: 25220683, v předloženém znění,
jehož předmětem je změna trvání smlouvy z doby neurčité na dobu do 31.12.2031
a dále dochází k upřesnění podkladů pro
fakturaci;
■ schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí
účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora
činnosti informačních center na území
Plzeňského kraje pro rok 2022“ na projekt
„Pořízení inventáře k vybavení informačního centra“ účelově na pořízení skříňky s vitrínou, otevřeného regálu s policemi a otočného stojanu na informační tiskoviny.“
■ vzala na vědomí oznámení ředitelky
Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace
o uzavření mateřské školy od 01.07.2022
do 05.08.2022 a v době od 10.08.2022 je stanoven prázdninový provoz;
■ vzala na vědomí výsledek kontroly Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec,
Sedlec 81, příspěvkové organizace a školní
jídelny provedené Krajskou hygienickou
stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,
při které nebyly zjištěny závady;
■ vzala na vědomí žádost předsedy spolku SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s
o bezplatný pronájem sokolovny za účelem
uskutečnění Míčového sedmiboje dvojic
o putovní pohár města Starého Plzence
v termínu 16.07.2022 a souhlasila s krátkodobou výpůjčkou sokolovny v termínu
16.07.2022 spolku SPORTteam DOLI Starý
Plzenec, z.s. za účelem uskutečnění Míčového sedmiboje dvojic o putovní pohár města
Starého Plzence, za podmínek jako v roce
2021;
■ schválila uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí čj.
UZSVM/P/14287/2017-HMSU uzavřené
dne 28.07.2017 pozemků ve vlastnictví státu
nyní s označením jako pozemkové parcely

parc. č. 174/1, parc. č. 174/2, parc. č. 174/5,
parc. č. 452/1 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových IČO:
69797111 o prodloužení doby výpůjčky ode
dne 01.08.2022 do 31.12.2024 v předloženém znění;
■ vzala na vědomí, v souladu s usnesením
RM č. 30/2022, dohodnuté návrhy smluv Nájemní smlouvu o pronájmu pozemků pro
umístění pouťových atrakcí a stánků s Vlastimilem Lagronem a Smlouvu o obstarání
náležitostí k uspořádání pouti ve Starém
Plzenci v r. 2022 s SK Starý Plzenec z. s.
zastoupeného předsedou Ing. Milanem Jírou a schválila uzavření Nájemní smlouvy
o pronájmu pozemků pro umístění pouťových atrakcí a stánků s Vlastimilem Lagronem IČO: 10392092, na krátkodobý pronájem částí pozemků parc. č. 343/1, 343/162,
346/2 v k. ú. Starý Plzenec od 05.09.2022
do 13.09.2022 v upraveném znění předloženého návrhu a Smlouvy o obstarání náležitostí k uspořádání pouti ve Starém Plzenci v r. 2022 s SK Starý Plzenec z. s. IČO:
45330581 zastoupeném Ing. Milanem Jírou
pro účely zajištění konání tradiční pouti
ve městě v roce 2022 v předloženém znění;
■ vzala na vědomí žádost XXXXX, trvalý pobyt XXXXX, nar. XXXXX, o pronájem části pozemku parc. č. 196/17 v k. ú.
Sedlec u Starého Plzence na dobu určitou
od 17.06.2022 do 15.07.2022 za účelem složení zeminy při stavbě domu do maximální
plochy záboru cca 50 m2, schválila krátkodobý pronájem části pozemku města parc.
č. 196/17 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence
do max. velikosti užitné plochy cca 50 m2
na dobu určitou s účinností od 17.06.2022
do 15.07.2022 za nájemné ve výši 2.100 Kč
za předpokladu splnění všech legislativních
podmínek, zachování přístupu k přilehlým
pozemkům a následného uvedení pozemku
do původního stavu a uložila se žadatelkou
uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
■ vzala na vědomí žádost XXXXX o pronájem zahrádky v Úzké (Luční) ulici v k. ú.
Starý Plzenec a uložila evidovat žádost;
■ vzala na vědomí potřebu podpořit třídění
odpadů v obci a souhlasila s pořízením sad
tašek na třídění odpadů a jejich poskytnutí
v jedné sadě trvale přihlášeným občanům
na č.p. či na byt, dle varianty 1 a) předloženého návrhu. Sady tašek budou předávány občanům při platbě poplatku za odpady
v lednu a v únoru v roce 2023;
■ schválila uzavření Smlouvy o omezení
užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje, p.o. č. 8600005653 se správcem
komunikace SÚS Plzeňského kraje, p.o. parc. č. 304/2 k.ú. Sedlec u Starého Plzence,
jehož předmětem je uložení nebo opravy
inženýrských sítí v rámci stavebních prací
„Chodníky - Starý Plzenec - Sedlec II. etapa“;
■ vzala na vědomí
a) žádost zhotovitele projektu „Starý Plzenec – ul. Vrchlického“ společnost Swietelsky, stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby ZÁPAD, Ejpovice, IČ
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48035599 o prodloužení termínu stavby,
b) protokol společnosti GasNet, s.r.o. o havarijním stavu plynárenského zařízení,
■ schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Swietelsky, stavební
s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Ejpovice, IČ 48035599, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro realizaci
stavby „Starý Plzenec – ul. Vrchlického“,
v předloženém znění;
■ vzala na vědomí nabídku společnosti Prime-com s.r.o., Sladkovského 545/13, 326 00
Plzeň, IČ 07772769, na zpracování vyhledávací studie pro řešení dopravy v klidu,
schválila vystavení objednávky vyhledávací
studie pro řešení dopravy v klidu od společnosti Prime-com s.r.o., Sladkovského
545/13, 326 00 Plzeň, IČ: 07772769, pro
lokalitu vymezenou ulicemi Hálkova-28.
října-Dr.Beneše, dle předložené nabídky
a schválila upravený plán investic ve verzi
4.0;

INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
22. schůze – 30. června 2022

Rada města
■ schválila zadání

administrace veřejné
zakázky „Hrad Radyně – stavební úpravy vnějšího obvodového pláště“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek dle předložené nabídky
společností MAZEPPA s.r.o., Barrandova
404/28 Plzen, IČ: 27187039;
■ vzala na vědomí protokol otevírání obálek a protokol o I. jednání hodnotící komise
zakázky malého rozsahu na veřejnou zakázku „Městský architekt“, uložila vyhlásit
nové výběrové řízení na zakázku malého
rozsahu na veřejnou zakázku „Městský architekt“ a schválila výzvu k podání nabídek
včetně příloh pro veřejnou zakázku „Městský architekt“ v předloženém znění;
■ vzala na vědomí poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu „2022 Příspěvek
na vybavení a opravy neinvestiční povahy“,
pro JSDHO Starý Plzenec, kat. III a schválila přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
do rozpočtu města Starého Plzence ve výši
23.838 Kč;
■ vzala na vědomí poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu „2022 Příspěvek
na vybavení a opravy neinvestiční povahy“, pro JSDHO Sedlec, kat. V a schválila
přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
do rozpočtu města Starého Plzence ve výši
13.969 Kč;
■ vzala na vědomí, v souladu s usnesením
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RM č. 229/2022 závěry z místního šetření ze dne 27.06.2022 na pozemku parc. č.
1411/32 v k. ú. Starý Plzenec – vybudování
dřevěné předzahrádky před provozovnou,
nesouhlasila, v souladu se schváleným pronájmem na dobu určitou do 31.12.2022,
s požadovaným vybudováním dřevěné
předzahrádky a trvala na schválených
smluvních podmínkách usnesením RM č.
229/2022;
■ vzala na vědomí protokol o otevírání
obálek s nabídkami a protokol o posouzení
a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Cyklostezka Starý Plzenec – Šťáhlavy, I. etapa, úsek ul. Podhradní – Za Dvorem“ a schválila uzavření
Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy
k podání nabídek se společností EUROVIA
Silba, a.s., Lobezsaká 1191/74, Lobzy, 326 00
Plzeň, IČO: 64830551, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě
nejnižší nabídkové ceny při splnění všech
zadávacích podmínek;

INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
23. schůze – 13. července 202

Rada města
■ schválila uzavření

dodatku č. 7 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou
do 31.7.2023 č. 601/2012 ze dne 31.07.2012
ve znění pozdějších dodatků o nájmu nebytových prostorů v budově na adrese Raisova
96 se společností SOU obchodu a řemesel,
spol. s r.o. bývalé školy v Raisově ulici čp. 96,
postavené na pozemku parc. č. st. 24/1, v k.
ú. Starý Plzenec dle stanovených smluvních
podmínek k datu 1.8.2022 v předloženém
znění;
■ souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby
pod názvem „Výběr zhotovitele na předtiskové zpracování a tisk Radyňských listů“, schválila Výzvu k podání nabídek pro
uvedenou veřejnou zakázku včetně příloh
a jmenovala komisi pro otevírání obálek
s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na služby
pod názvem „Výběr zhotovitele na předtiskové zpracování a tisk Radyňských listů“
ve složení - členové: Eva Vlachová, Marek
Vávra, Mgr. Martina Brejníková; náhradníci: Mgr. Milena Benediktová, Ing. Štěpánka
Potůčková, DiS., Ing. Radek Hroch;
■ souhlasila, na žádost Divadla J. K. Tyla
v Plzni s bezúplatným umožněním pořízení
vizuálních fotografií k novým premiérám činohry a opery DJKT pro následující sezónu

v prostorách hradu Radyně dne 02.09.2022
(s náhradním termínem při nepřízni počasí
05.09.2022) v době od 17:00 do 20:00 hodin
dle stanovených podmínek vedoucí K-Centra a schválila uzavření smlouvy o spolupráci s DJKT v Plzni na prezentaci města
Starého Plzence a jeho památek v předloženém znění;
souhlasila se zvýšením vstupného a cen
abonentních vstupenek na koncerty Kruhu
přátel hudby ve Starém Plzenci pro 38. koncertní sezónu 2022/2023 dle předloženého
návrhu;
■ souhlasila s poskytnutím odměn za I. pololetí 2022 ředitelce Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického 853, příspěvkové organizace a ředitelce Základní školy a mateřské
školy, Sedlec č.p. 81, příspěvkové organizace v dohodnuté výši, která bude vyplacena
z rozpočtových prostředků školy;
■ schválila uzavření smlouvy s Plzeňským
krajem o zajištění ubytovací kapacity pro
humanitární účely z rozpočtu Plzeňského
kraje v předloženém znění;
■ schválila uzavření Smlouvy o spolupráci
při hodnocení v rámci Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj
mezi městem a Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, Praha 1 v předloženém znění;
■ vzala na vědomí, v návaznosti na usnesení RM č. 127/2022, vyjádření společnosti
VIAGEM a. s. IČO: 04817320 o neplatnosti
nabídky na odkup pozemků parc.č. 263/3,
263/4, 268/1 v k. ú. Starý Plzenec;
■ vzala na vědomí zápis z konkursního
řízení na obsazení funkce ředitele/lky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec,
Sedlec 81, přísp. org., konaného 13.07.2022;
■ vzala na vědomí nabídku na výkon činností TDI a koordinátora BOZP na stavbě „Cyklostezka Starý Plzenec – Šťáhlavy,
I. etapa, úsek Podhradní – Za Dvorem“
od Ing. Václava Holého, IČ: 74356186,
XXXXX a schválila vystavení objednávky na výkon činností TDI a koordinátora
BOZP na stavbě „Cyklostezka Starý Plzenec – Šťáhlavy, I. etapa, úsek Podhradní
– Za Dvorem“ s Ing. Václavem Holým, IČ:
74356186, XXXXX;
■ schválila příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zpracování zadávací dokumentace
včetně organizace zadávacího řízení na výběr poskytovatele technického dozoru a koordinátora BOZP pro projekt „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly“,
a to v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění a zabezpečení dalších s tím spojených činností, se společností Allo Tender
s.r.o., Radlická 2000/3, Praha 5, 150 00, IČ:
24658031, ve znění předloženého návrhu;
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INFORMACE
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
30. zasedání – 20. června 2022

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci

předsedy
kontrolního výboru a starostky města o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 27/2018 - 2022 konaného dne
07.06.2022;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-4/2022;
■ schválilo rozpočtové opatření č.
4/2022 ve verzi předloženého znění
V0.4, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2022 ke změně celkových příjmů o +5.110.082,80 Kč a ke změně celkových výdajů o -7.572.666,00 Kč, dále
dochází ke změně financování ve výši
-12.682.748,80 Kč;
■ schválilo Účetní závěrku města sestavenou k 31.12.2021; nezjistilo, že by účetní
závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
■ schválilo Závěrečný účet města za rok
2021 a souhlasilo s celoročním hospodařením města v roce 2021 bez výhrad;
■ schválilo střednědobý výhled rozpočtu
města na období 2023 – 2027 v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí výsledek hospodaření
společnosti PRONAP s.r.o. za rok 2021 a vyhodnocení finančního plánu za rok 2021;
■ vzalo na vědomí informaci starostky
a místostarosty Vajshajtla k situaci ve školství ve Starém Plzenci;
■ vzalo na vědomí Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města k 31.12.2021
s tím, že celková hodnota inventarizovaného majetku města k tomuto datu činí
908.912.077,95 Kč;
■ schválilo aktualizovaný plán investic
na rok 2022 ve verzi 3.1 doplněný o bod
106 „Navýšení kapacity mateřských škol“,
to znamená seznam jednotlivých investičních akcí a celkové výdaje všech těchto akcí
dohromady, jejichž maximální výše je stanovena rozpočtem města na rok 2022. Výše
výdajů jednotlivých akcí a jejich termíny
jsou orientační a mohou se operativně měnit dle potřeby;
■ vzalo na vědomí petici občanů z Malé
Strany – „Dopravní obslužnost plánované
výstavby rodinných domů na tzv. „Finkově
poli“, na parcele číslo 1387/52“ a petici občanů Sedlce „Za bezpečný a koncepční rozvoj obce“ a uložilo radě města informovat
o petici občanů z Malé Strany – „Dopravní
obslužnost plánované výstavby rodinných
domů na tzv. „Finkově poli“, na parcele čís-
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lo 1387/52“ společnost STREICHER, spol.
s r.o. Plzeň a v návaznosti na zápis z jednání
ze dne 23.05.2022 ve věci prověření variant
napojení lokality „Finkovo pole“ a usnesení zastupitelstva města č. 29.02/2022 ze dne
28.03.2022 zajistit veřejné projednání dopravního napojení uvedené lokality;
■ souhlasilo se záměrem pořízení změny č.
1 Územního plánu Starý Plzenec z vlastního podnětu zkráceným postupem v souladu
s ustanovením § 55a odst. 2 č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválilo jako pořizovatele změny č. 1
Územního plánu Starý Plzenec zkráceným
postupem Magistrát města Plzně – odbor
stavebně správní a uložilo radě města zajistit potřebné administrativně zákonné úkony;
■ vzalo na vědomí informaci starostky
o postupu akce „Přístavba základní školy
a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci“;
■ schválilo Plán dopravní obslužnosti města Starý Plzenec pro roky 2022 - 2026;
■ upustilo od exekučního vymáhání pohledávek ve výši 56.851 Kč s přísl. (po dlužnici XXXXX) a 92.483 Kč s příslušenstvím
(po dlužnici XXXXX), z důvodu nehospodárnosti vymáhání s tím, že dluh vůči
městu nadále trvá a uložilo právničce města pravidelně 1× ročně vyžádat si zprávu
o majetkových poměrech těchto dlužníků
od soudního exekutora, který již proti těmto
povinným vede exekuční řízení;
■ vzalo na vědomí došlou žádost subjektu
o dotaci, schválilo na základě podepsaného
Memoranda o spolupráci, poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Starý Plzenec
ve výši 250.000 Kč a schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s Římskokatolickou farností Starý Plzenec,
IČ: 49182374, se sídlem: Třebízského náměstí 1, 332 02 Starý Plzenec, v předloženém znění;
■ schválilo záměr prodeje pozemku parc. č.
325/18 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence žadateli – společnosti Lesy České republiky, s.
p., IČO: 42196451 za cenu stanovenou znaleckým posudkem;
■ schválilo koupi spoluvlastnického podílu
ve výši 12/96 k celku pozemku parc. č. 119/2
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence od XXXXX,
trvalý pobyt XXXXX, datum narození
XXXXX, za cenu 60 Kč za m2;
■ neschválilo požadovaný prodej částí po-

zemku města parc. č. 237/110 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence z důvodu evidovaného
záměru participativního projektu, zhuštěné zástavby v dané lokalitě, absence většího
množství veřejně přístupných ploch sloužících pro potřebnou obslužnost daného území a volnočasové aktivity, umístění v záplavovém území a v ochranném pásmu lesa;
■ schválilo koupi pozemku parc. č. 4 v k. ú.
Sedlec u Starého Plzence od ČR –Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
IČO: 69797111, dle časově omezené nabídky na rok 2022 na přímý prodej pozemku
městu Starý Plzenec za zjištěnou a stanovenou kupní cenu ve výši 1.075.000 Kč;
■ schválilo, v návaznosti na usnesení ZM č.
22.18/2021, č. 26.13/2021 a zarovnání vlastnických hranic, prodej částí pozemků parc.
č. 60/2 a parc. č. 91/1 v k. ú. Starý Plzenec
XXXXX, trvalý pobyt XXXXX, narozen
XXXXX, které budou odděleny geometrickým plánem na náklady žadatele, za cenu
1.800 Kč za m2 stanovenou Znaleckým posudkem číslo položky: 1472-12/2021;
■ schválilo poskytnutí finančních odměn
členům finančního výboru, kontrolního
výboru, školské a kulturní komise, komise
pro občanské a sociální záležitosti, stavební
komise, lesní komise, komise strategického
rozvoje a prezentace památek, komise pro
životní prostředí a komise pro projednávání
přestupků, kteří nejsou členy zastupitelstva
města, za výkon funkce členů výborů a komisí v 1. pololetí 2022 ve výších podle návrhů, v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2021 včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2021 a Oznámení o schválení Závěrečného účtu za rok 2021 včetně příloh
a Účetní závěrky za rok 2021 valnou hromadou, konanou dne 14.06.2022;
■ vzalo na vědomí návrh na zveřejňování
podkladů pro jednání zastupitelstva města a uložilo radě města prověřit náklady
na zajištění software pro anonymizaci osobních údajů a zajistit změnu jednacího řádu
do nejbližšího zasedání ZM;
■ vzalo na vědomí informaci o záměru
zřídit městkou policii a uložilo radě města
prověřit požadavky pro zřízení městské policie, způsob financování a předložit obecně
závaznou vyhlášku pro zřízení městské policie na následujícím zasedání ZM;
Radek Hroch, tajemník

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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NAŠE ŠKOLY
ZŠ SEDLEC
Den se zvířátky 2022
Den před vysvědčením jsme si zpříjemnili
tím, že jsme si do školy přinesli nebo přivedli
svá zvířátka. Zvířátko jsme představili a spolužákům řekli základní informace o věku,
stravě, zvycích a chovu. Vyprávění jsme často
zpestřili zajímavými historkami "z natáčení".
Letos jsme mohli vidět křečky, morčátka,
králíčky, gekona, psy a největší atrakcí byla
tentokrát ovečka.
Rozdávání vysvědčení
Poslední den školního roku patří slavnostnímu rozdávání vysvědčení. S žáky společně
bilancujeme, hodnotíme sami sebe i celý
školní rok a hlavně už se těšíme na prázdniny. Také moc a moc děkujeme dětem i rodičům za květiny i dárečky a na všechny se
těšíme 1. září.
Malování a údržbářské práce ve škole
Měsíc červenec bývá ve škole časem malování a rekonstrukcí. Ani letos nás to neminulo a maluje se ve třídě 1. ročníku, 3. ročníku,
sborovna, jídelna, kuchyně, sklad atd. Na zahradě školy se natírají lavičky a stoly. Během
měsíce srpna nás čeká ještě větší akce a tou je
II. fáze výměny oken, těch směrem na zahradu školy a v tělocvičně. Prázdniny neprázdniny, ve škole to žije.
Emanuela Vávrová, učitelka

Den se zvířátky v ZŠ Sedlec

Foto: Emanuela Vávrová, učitelka

SKAUT
TÁBOR VE STÍNU
AKROPOLE
Dne 2. července jsme se naposledy vydali
směr tábořiště Včelnice u Třemešného. Těsně před vkročením na půdu známého tábora
jsme spatřili vedoucí oblečené ve zdobených
bílých šatech. Oznámili nám, že jsme právě
dorazili do Athén a že pro nás mají ubytování. Celých 14 dní jsme tedy strávili ve stínu Akropole. Vypomohli jsme Héraklovi
s jeho dvanácti těžkými úkoly, budovali jsme
zbrusu nové městské čtvrti a ušili si vlastní
oděvy. Také jsme uskutečnili noční přepad
na skauty z Prahy, kteří tábořili poblíž, a přespali jsme v jejich teepee. Ráno nám dokonce
přichystali snídani. Mladší Světlušky a Vlčata
se místo na ,,přátelskou návštěvu s Pražáky“
vydali do tachovského bazénu. V sobotu
16. července jsme se pak znaveni rozeběhli
ke svým rodinám a z okénka z pohodlí auta
se smutným pohledem sledovali, jak se naše
oblíbené tábořiště pomalu vzdaluje. Jak se ale
říká: Když jedna éra končí, nová začíná. A my
se už nemůžeme dočkat, do jakých míst nás
osud zavede v příštích letech.
El – Elen Nekolová

Tábořiště Včelnice u Třemešného

Foto: Éla - Eliška Lucáková
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
VÝZNAMNÝ DEN
V ŽIVOTĚ MĚSTA
20. července 2022 jsme
si připomněli den, kdy
naše město bylo povýšeno
z městyse na město. Od té
doby uplynulo 120 let.
SLAVNOSTNÍ ATMOSFÉRU TÉTO
UDÁLOSTI NÁM PŘIBLÍŽÍ PROJEV
VÁCLAVA HEREJKA
Velectěné shromáždění!
Vážení páni zástupci a členové korporací
a spolků, vzácní páni hosté a milí spoluobčané!
S radostným pocitem ujímám se slova, abych
u příležitosti dnešního, pro nás významného dne
několik slov pronesl.
Zajisté Vám známo a v historických dějinách
království Českého jest zaznamenáno, že původ
Plzence (Staré Plzně) sahá do šedé dávnověkosti
a jest jedno z nejstarších míst v království Českém, poněvadž již před rokem jeden tisíc našeho
letopočtu děje se zmínka v místě našem. Nedává

NOVINKA
PRO NÁVŠTĚVNÍKY
RADYNĚ
Chcete se projít kolem Radyně a dozvědět se něco více o našem hradu? Stažením QR kódů, na nově devíti zbudovaných sloupcích, se napojíte na informace
z okolí hradu i historií stoletého vlastnictví hradu městem. Podmínkou je mít
s sebou chytrý telefon.
Hezké zážitky přeje Občanský spolek
Hůrka a Radyně, autor projektu.
Josef Sutnar, člen OSHR

Foto Josef Sutnar,

bohužel spolehlivých a určitých zpráv o původu
a založení města Plzně nynějšího Plzence, kolik
je však historických bádáním zjištěno, že dřívější
královské město Plzeň povstalo později z města
našeho. V dějinách Palackého se nám připomíná,
že tamto na vrchu dosud Hůrka zvaném stával
župní hrad, v jehož knížecím paláci roku1109
král Vladislav se svým komonstvem strávil v plném bezpečí svátky vánoční. Také úřadové Plzeňští požívali po Pražských největší moci a vážnosti
v zemi. Také listinný důkaz v tom podává nám
dokument, majestát to krále Přemysla Otakara II., kterým panovník léta Páně 1266 dne 26.
června, daroval Chotěšovskému panenskému
klášteru premonstrátskému kostel sv. Vavřince
se vším příslušenstvím a se všemi k němu přivtělenými kostely jako: P. Marie, sv. Jana Křtitele,
sv. Václava a sv. Martina ve městě, sv. Kříže a sv.
Petra na vrchu zámeckém a sv. Blažeje mimo
město. Z okolností, že město „stará Plzeň“ mělo
tak značný počet chrámu, vysvítá jeho důležitost,
zároveň však postavení jest na jisto, an všechny
uvedené chrámy nalézaly se v katastru nynějšího
města Plzence, že toto skutečně slulo dříve “Starou Plzní“ a bylo mateřským městem nynějšího
královského města Plzně.
Různé okolnosti zejména stále nepokoje
a války, jakož i výhodnější poloha měli vliv, že
v dobách pozdějších předstiženo bylo město naše
zakvétající novou Plzní a že během doby kleslo
z mohutného města až na nepatrnou ves. Rozkvětem minulého století rostla pozvolna také bývalá vesnice Plzenec tou měrou, že v roce 1845
dne 26. října povýšena byla na městys. Udělené
toto povýšení působilo občanům plzeneckým nemalou radost a protož uspořádali zvláštní slavnost na důkaz radostného díkučinění v den 19.
dubna 1846.
Uplynula celá řada dlouhých let, v nichž pozvolně městýs Plzenec rozkvětem všeobecného
pokroku nynější doby se rozvinul, což působilo
na obecné zastupitelstvo plzenecké, že hledělo
domoci se pozbylé ztráty a muselo se ve své schůzi dne 20. února 1900 odbývané jednomyslně
na tom, by vynesená byla pokorná žádost Jeho
cís. a král. Apoštolskému Veličenstvu našemu
nejmilostivějšímu císaři a král, pravému to otci
svých poddaných o milostivé povýšení městyse

Plzence na město Pokorné žádostí naši po příznivém doporučení politických i samosprávných
úřadů, jimž z toho místa ještě jedenkráte jménem občanstva vřelý dík tuto odevzdávám, nejvyšším rozhodnutím našeho nejmilostivějšího
císaře a krále Františka Josefa I. Městýs Plzenec
na město milostivě povýšen.
Chtíce po příkladu svých předků i jiných měst
důstojným způsobem toto povýšení městyse Plzence na město Plzenec (Stará Plzeň) pro trvalou paměť dnešního dne oslaviti, dovolili jsme si
vás, velectění k této zvláště pro nás velezajímavé
slavnosti, co nejuctivěji pozvati. Poctili jste nás
svojí vzácnou návštěvou, kterážto bude nám
vzpruhou ku další všeobecné blahodárné činnost
a tu náleží mně, abych upřímnými a srdečnými
slovy přivítal vás všechny přítomné a nám milé
a vzácné hostí, zvláště velevážené pány zástupce
samosprávných úřadů velectěné zástupce státních drah, vážené pány zástupce a členy všech
vlasteneckých, národních a humánních spolků, jakož i veškeré občanstvo vůbec, kteří touto
radostnou pro nás chvíli přítomností svojí nás
poctili a povznesli. Vás všechny velectěný uctivě
a srdečně vítám a přeji, by v trvalé paměti utkvěl
nám a našim nástupcům tento den má důkaz pochopení a významu nám byl pobídkou, by město naše kráčelo na dráze svého rozvoje po boku
královského města Plzně příkladem všem obcím
vůkolním a stalo se obyvatelstvu svému pevný,
útulným stánkem blahobytu a smíru.
Konečně jest mě poděkovati ctěnému ředitelství c. k. státních drah v Plzni za ochotné vypravení zvláštního vlaku z Plzně, redakcím českých listů plzeňských za laskavé uveřejňování
zpráv ve svých listech ohledně oslavy, jakožto
i zdejšímu občanstvu za ozdobení a okrášlení svých domů, an tímto ráz slavností zvýšili.
Nežli však ku vroucí modlitbě na poděkování
při slavné mši svaté do farního chrámu Páně
se odebéřem, žádám byste se mnou na důkaz
vděčnosti, nejpokornější úcty a oddanosti Jeho
cís. a král. Apoštolskému Veličenstvu, našemu
nejmilostivějšímu císaři a králi Františku Josefu I. provolali třikráte Sláva!

NENÍ ŠPATNÉ POČASÍ,
JEN ŠPATNÉ OBLEČENÍ

od tří do deseti let. Děti budou objevovat
přírodní krásy Starého Plzence, hrát si
a učit se venku v přírodě za každého počasí.
Zázemí se pro ně chystá v krásné zahradě
hned u lesa. Jak může vypadat den v lesním klubu? Ráno se děti spolu s průvodci
(pedagogy) přivítají v tzv. ranním kruhu,
povídají si a také si společně něco zazpívají. Po svačině se věnují různým aktivitám
- prožitkovému tvoření, objevování přírody a volné hře. Po společném obědě následuje pohádka a odpočinek malých dětí,
větší děti se zatím věnují tvoření, učení,
Pokračování na str 12

Tak zní jedno z hesel lesních školek
a klubů, ve kterých děti tráví většinu dne
venku v přírodě. Pro děti to přináší spoustu
výhod - učení skrze zážitky, lepší imunitu
a dostatek pohybu na čerstvém vzduchu.
Lesní školky a kluby jsou proto čím dál
oblíbenější alternativou předškolního vzdělávání. Již od září mají možnost zažít lesní
pedagogiku i děti ze Starého Plzence. Nově
vznikající lesní klub Divukraj se těší na děti

Z kroniky města Starého Plzence přepsal
Josef Sutnar, člen OSHR

Radyňské listy - srpen 2022
Pokračování ze str. 11
čtení nebo práci s různými materiály.
Lesní školky a kluby většinou úzce spolupracují s rodiči a komunitou. V průběhu
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roku společně pořádají různé slavnosti.
V lesním klubu Divukraj se plánují i odpolední kroužky, setkávání rodičů s malými
dětmi a akce pro veřejnost. Divukraj může-

te kontaktovat emailem:
lkdivukraj@gmail.com.
Kateřina Pokorná, spoluzakladatelka
lesního klubu pro děti ve St. Plzenci

ČTENÁŘI PÍŠÍ
VOLBY MOHOU BÝT
LETNÍ PRÁZDNINOVÁ
HRA
Jsme v polovině prázdnin. Mnozí z nás se
těší na dny strávené s přáteli u moře, v kempu, na vodě, na chatě… Často si povídáme už
jen z radosti, že se vidíme, i když nás občas
naše drahé polovičky upozorní, že příběh,
který vyprávíme s prvotním nadšením, už
všichni slyšeli alespoň desetkrát. Také se rádi
vracíme s našimi potomky do dětství a s chu-

OBČANE, CHCEŠ NĚCO
VĚDĚT? TAK HLEDEJ,
MOŽNÁ NĚCO NAJDEŠ…
A NEBO TAKY NE.
Když jsem začátkem července chtěla vědět, zda je již hotová část cyklostezky z Plzence do Sedlce, nebyla jsem schopná tuto
informaci dohledat. Dívala jsem se do mapy,
hledala jsem na webu města i Facebookových
stránky města a….nic. Tak jsem s dětmi vyrazila situaci obhlédnout na vlastní oči. Cestou
jsem od obyvatel v Podhradní ulici zjistila,
že údajně měla být hotova na jaře, ale pořád
tam je jen kamení, po kterém se jezdí na kole
špatně. Když jsme se na budoucí stezku dostali, byl pro syna opravdu problém po kamenitém terénu jet. Co nás však překvapilo ještě
více, bylo, že je tu dosti nebezpečno. Krávy
chodí volně po celé louce. Jedna se k nám za-

tí si zahrajeme s papírem a tužkou v ruce lodě
nebo piškvorky.
Co kdybychom to všechno spojili dohromady a zahráli si „hru“ nazvanou například
Naše město. Udělejme si na papír tři sloupečky a napišme do nich, co se nám v našem
městě líbí, co ne a co bychom tu chtěli mít
a není tu. Výsledky pak porovnejme a mluvme spolu o nich. A protože člověk je tvor hravý a nejraději dělá věci, které ho baví, možná nám z těchto zamyšlení vyjdou zajímavé
otázky pro předvolební (popř. povolební)
setkávání se členy volebních uskupení a stran
a nebudeme překvapeni, když se nás někdo

na něco ohledně města zeptá. Přiznám se,
že by mne hodně zajímalo, co si myslí právě
naše děti, protože oni tu budou o mnoho déle
než my a my teď připravujeme život právě
pro ně.
Někteří mí známí nechtěli na předvolební
setkávání chodit z důvodu, že neměli připraveny otázky, na které chtěli slyšet odpovědi.
S výsledky této „hry“ budeme mít možná
otázek plný papír.
Užijte si léto, mějte se krásně nejenom
ve Starém Plzenci a Sedlci a hrajte si!

čala rychle blížit a upřímně jsem se celkem
bála, když ji zbytek stáda téměř klusem následoval. Tříletý klučina by po kamenech krávě
ujel asi těžko a já s miminkem v šátku rychle
běhat nemohu. Naštěstí šli kolem nějací pejskaři a pozornost stáda se nasměrovala na ně
a my jsme mohli pokračovat v cestě. Najednou nás však předjela motorka a minutu poté
se ze zatáčky vyřítilo auto takovou rychlostí,
že náš předškolák vjel s kolem do louky, jak se
auta lekl. Ve chvíli, kdy se otočil, aby mi sdělil, co si o daném řidiči myslí, se zjevilo auto
další. Během pár set metrů jsme tak zažili celkem dosti adrenalinu a raději jsme se vydali
na dětské hřiště za hasičárnou. Maminky se
s námi daly do řeči a zjistili jsme, že netuší,
kdy bude stezka hotová. Prý měla být na jaře,
potom slibovali do začátku prázdnin… Povídali jsme si a zjistili, že informací, které nemají a nevědí, kde je najít, je vícero.
Tím, že více než rok chodím pravidelně
na zasedání zastupitelstva města, dostávám

od známých mnoho různých dotazů, zda
něco nevím. Za poslední týden jsem po Plzenci, takto mimochodem, sesbírala několik
otázek týkajících se participativního rozpočtu, osvětlení v ulicích, pracích v Máchově ulici a projednávání generelu dopravy.
Protože se aktivně zajímám o dění v našem městečku, jsem na některé dotazy odpovědět dokázala, ovšem ne na všechny.
Proč třeba ještě 20.7., kdy článek píši, není
na webu města informace o vítězných projektech participativního rozpočtu, když schválení realizace zastupitelstvem města proběhlo
28.3.? A takto bych mohla pokračovat.
Je sice krásné, že naše město a jeho webové stránky sbírají jedno ocenění za druhým,
ale bohužel se často stává, že běžný občan
hledá, hledá a nenachází. Léto vybízí k různým hrám, ale na „Colombo pátrá“ si občané
hrát nechtějí.
S přáním pohodového léta
Jitka Svobodová

Petr Vrobel

STALO SE
Rozhovor s marketingovou
specialistkou a grafickou designérkou

ТAТЯНA ПАВЛЕНКО,
KTERÁ POMÁHÁ
S VEDENÍM PLZENECKÉ
ADAPTAČNÍ SKUPINY
UKRAJINSKÝCH DĚTÍ
Tanjo, známe se spolu už od prvního dne,
kdy jste dorazili do Starého Plznece. I to byl je-

den z důvodů, proč jsem tě požádala o pomoc
s vedením Adaptačního kurzu. Odkud vlastně
jsi? A jak jsi se dostala zrovna k nám?
Z Kyjeva. Cesta byla složitá. Několik dní
jsme se snažili dostat do vlaku. Celé dny
jsme čekali na nádraží. Jednou dokonce tak
dlouho, že už jsme nestihli dojet domů před
zákazem vycházení a museli zůstat celou
noc v podzemí metra. Vlaky, které přijížděly, byly úplně plné lidí utíkajících z východu.
Některé ani nestavěly. Nechtěli jsme daleko.
Narychlo jsme si na dva týdny pronajali byt
v Ivano-Frankovsku a doufali, že se tam brzy
dostaneme a po dvou týdnech vrátíme domů.

Bohužel se nám nepodařilo do této oblasti vůbec dojet a skončili jsme ve Lvově, kde
jsme jednu noc přespali, pěšky přešli hranici
a prvním vlakem, do kterého jsme se vešli,
jsme vyrazili dále.
A ten jel do Prahy?
Ano. Vůbec jsme nevěděli, co tam budeme
dělat. Byli jsme tři. Já, můj syn a kamarádka,
která měla kamarádku, jejíž syn studoval
v Plzni. Ten syn znal Vašeho kamaráda Davida, a díky tomu jsme skončili rovnou u Vás.
David nás v noci vyzvednul na nádraží v Plzni a dovezl k Vám do Plzence. Útočiště jsme
Pokračování na str. 12

Strana 12

Radyňské listy - srpen 2022

Pokračování ze str. 11
našli u Melissy a Larryho z Vaší ulice, kteří se
o nás starali do chvíle, než jsme se přestěhovali do obecního bytu.
Co zde nejvíce postrádáš?
Svoji postel, své kamarády a svoji práci.
V Kyjevě jsem pracovala jako marketingová
specialistka v automobilové firmě. A ještě
dříve jako grafická designérka. Mé práce se
objevovaly dokonce i na výstavách. Miluji
svoji práci a těším se, až se zase budu moct
věnovat tomu, co mě naplňuje.
Zde jsi také dost vytížená. Jak tě baví pracovat s dětmi?
Já s dětmi nikdy v životě nepracovala.
Mám jednoho téměř dospělého syna a menším dětem jsem odvykla. Ale práce mě baví.
Je zajímavá a jezdíme na spoustu výletů. Nedokážu si představit, že bych jen seděla doma
a nic nedělala.
Jaké vidíš rozdíly mezi životem na Ukrajině
a zde?
Zde má každý psa, tolik psů jsem u nás
nikdy neviděla. I míst, kde se čepuje pivo,
je tu víc. A vaše točená zmrzlina je naprosto výborná. Na druhou stranu postrádám
farmářský rynek, kde bych si nakoupila
čerstvou zeleninu. U nás je běžné kupovat
zeleninu od bábušek, a to nejen ve velkých
městech.
Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Chci zpět do Kyjeva. Snad koncem srpna. Syn tu zůstane sám. Brzy mu bude osmnáct, a kdyby se vrátil, už by nesměl Ukrajinu
opustit. Naštěstí se mu tu líbí. Celou situaci
bere jako dobrodružství a příležitost poznat
nové věci. Žádné větší plány nemáme. Měli
jsme, ale válka vše změnila.
Autorka rozhovoru:
Lenka Šimánová
činná členka YMCA Plzeň

NEJNOVĚJŠÍ
ARCHEOLOGICKÉ
OBJEVY V KOSTELE
NAROZENÍ PANNY MARIE
Dne 12. července uspořádalo OSHR
v rámci staroplzenecké akademie přednášku
PhDr. Martina Čechury, Ph. D., o výsledcích bádání v tomto kostele za poslední tři
archeologické sezóny. V kostele, pokrytém
velkými plochami igelitu kvůli prašnosti při
vykopávkách, se sešlo téměř 50 zájemců. M.
Čechura v úvodu stručně nastínil historii
staroplzeneckých kostelů (přičemž vyvracel
tradiční představy o nich). Hlavní část přednášky se však týkala informací o nových
odkryvech románských a gotických základů
kostela (názorně prezentované na sondách
pod kruchtou kostela) a také o dokladech
pohřbívání v celém kostele. Byly objeveny celé vrstvy pohřbů, znovu se zkoumala
krypta. Po přednášce následovala prohlídka
části zcela neznámé raně gotické náhrobní
desky, odkryté pod stupni oltáře. (S obsa-

RADYNĚ OPĚT
VYHLEDÁVANÝM CÍLEM
ŠKOLNÍCH VÝLETŮ
Po téměř dvouleté odmlce začaly na konci dubna na Radyni opět přijíždět autobusy
plné natěšených školáků i předškolních dětí.
Stejně jako v roce
2019 i letos jsme
vzdělávacím
institucím nabízeli
„historické programy“, při kterých
se děti zábavnou
a poučnou formou
dozvěděly mnohé
o historii a pověstech o hradu. Děti
si vyzkoušely středověké „dobývání“
hradu nebo poměřily síly s loupeživými lapky. Programu v letošním roce
využilo 38 základních a mateřských
škol (celkem 1225
dětí). Vrátili jsme
se tak téměř na čísla z roku 2019, kdy na Radyni přijelo 40 základních a mateřských škol
(1556 dětí). Jménem Centra služeb pro turisty bych všem účastníkům těchto programů
chtěla poděkovat za projevenou důvěru a
zájem. Budeme se na Vás těšit v příštím školním roce.
Pro zájemce je tu stále možnost využití
mimořádných komentovaných prohlídek
hradu Radyně. K rezervaci komentovaných
prohlídek hradu můžete využít náš rezervační systém na webových stránkách hradu Radyně www.hrad-radyne.cz nebo můžete nás

hem celé přednášky se seznámíte v některém
dalším čísle Radyňských listů).
Anna Velichová

Foto: Anna Velichová

kontaktovat na tel. +420 725 500 060, popř.
info@ic-radyne.cz. Centrum služeb pro turisty na Radyni je pro veřejnost otevřeno celoročně denně a v sezóně od dubna do října
od 9:00 do 18:00 hodin.
Monika Onderková
Centrum služeb pro turisty

HURÁ
NA PRÁZDNINY!
V sobotu 02.07.2022 se pod Radyní putovalo za pokladem. Pro děti bylo
připraveno devět stanovišť, na kterých
plnily úkoly, poznávaly zvuky přírody,
luštily kvízy nebo si vyzkoušely střelbu
z kuše. Na každém zastavení získaly jeden znak Morseovy abecedy, a pokud
obehrály strážce pokladu v piškvorkách,
získaly také tajnou číselnou kombinaci
k truhlici s pokladem. Počasí se vydařilo
a tak na Radyni dorazilo během odpoledne více než 200 lovců pokladu. Děkujeme všem účastníkům a také těm, kteří
se na akci podíleli!
Monika Onderková
Centrum služeb pro turisty

Foto: Monika Onderková
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SPORT
KAPITÁN STARÉ GARDY
SLAVIL 60
V uplynulých dnech oslavil kapitán staré
gardy SK Starý Plzenec Petr Liška významné
životní jubileum 60 let.
Tímto mu chceme jménem všech, co jsme
měli tu radost si za starou gardu zahrát, popřát vše nejlepší a hlavně hodně zdraví.
Petr starou gardu před 25 lety znovu založil. Celou tu dobu se o ni stará, organizuje
zápasy, pravidelné turnaje starých gard, ale

i našich nejmenších fotbalových nadějí. Pral
se svojí Jelčou dresy, píše kroniku, vede statistiky. Fotbal nebylo to jediné, čemu jsme se
věnovali a věnujeme – tenis, nohejbal, kola
a běžky (včetně biatlonu) v Krušných horách, 3 × letní soustředění v Tunisku, vinné
večery s degustací a kvízy, každoroční zájezdy na Moravu (i se sportem), spousta oslav,
každoroční posezení u svatomartinské husy,
na které vybereme od těch neúspěšných
na tréninku…
Za těch 25 let se nás na hřišti vystřídalo pěkných pár desítek (Petr to ví přesně)

Kapitán staré gardy SK St. Plzenec Petr Liška
Foto: archiv SK St. Plzenec

Stará garda SK St. Plzenec

OHLÉDNUTÍ
ZA12. ROČNÍKEM
TURISTICKÉHO
POCHODU
A CYKLOAKCE KOLEM
STARÉHO PLZENCE 2022
V neděli 19. června 2022 uspořádal Odbor Klubu českých turistů Bolevec Plzeň
již dvanáctý ročník turistického pochodu
a cykloakce Kolem Starého Plzence. Pořadatelé tentokrát zavedli účastníky k hradu
Radyně, do Sedlce a obcí Lhůta, Mokrouše,
Tymákov nebo na rotundu sv. Petra a Pavla. Vybrat si mohli z osmi tras od nejkratší
3 km až po 20 km. Centrem akce, stejně jako
předchozí ročníky, byla restaurace Český
dvůr. Zde byl start od 9.00 do 14.00 hodin,
na delší trasy jen do 12. Cíl byl na stejném
místě do 17. 00 hodin. Turisté byli na trasy
vybaveni popisem trasy, mapkami okolí na-

Foto: archiv SK St. Plzenec

a i když dnes nás v soutěžních zápasech nahradila mladší stará garda, stále se scházíme
každou středu nehledě na počasí v 18.00 hodin na hřišti, abychom se protáhli. Bohužel
pár z nás již chybí (M. Lukucz, J. Onderka, L.
Khaur ) a spousta dalších přichází již pouze
na 3. poločas . Tak jsme přibrali i mladší,
kterým nevadí hrát s dědky. Hlavní je, že ale
máme stále radost z pohybu a že se potkáme… Za to Ti, PETŘE, patří veliké díky!
Za starou gardu Roman Skala

šeho města a tatrankou. Pro zajištění akce
bylo připraveno deset pořadatelů. Na startu
a v cíli pět, dva členové poskytovali kontrolní
razítko v hostinci Pod Maršálem na Lhůtě,
dvě členky měly kontrolu u restaurace na Radyni a jedna v pivním baru BO – JO v Sedlci.
Letošní pochod provázely tropické teploty,
které vybízely spíše k vodě, než na výšlap
do přírody. Přesto se zúčastnilo 103 lidí,
včetně dětí a několik psů. Do Plzence zavítali turisté např. z Nového Strašecí, Ústí nad
Labem, Prahy, Jindřichova Hradce, Chomutova, Loun nebo Berouna. Místních z Plzence
nebo Sedlce dorazilo 27. Podle zvolených tras
byl největší zájem o 20 kilometrů s 20 účastníky nebo vlastní cyklistickou s 20 účastníky.
Menší počty si zvolily staroplzenecké nabídky – Skalní stezku, Naučnou stezku Stará Plzeň a kupci nebo NS Kolem Plzence. Vhodný úkryt před horkem poskytla procházka
kolem Sedleckých rybníků. V cíli obdrželi
účastníci pamětní list a samolepku. Mohli si
zakoupit vizitku pochodu nebo jiné suvenýry.
Někteří při akci plnili podmínky turistického

odznaku Čtyřicátník, neboť KČT Bolevec slaví v letošním roce 40 let od svého vzniku. Žně
měli i sběratelé razítek do svých turistických
deníků. Letos přibylo nové s motivem Valdštejnů a sedleckých železáren. Závěrem je třeba uskutečněný pochod zhodnotit. Snad pořadatelé zvolili letos zajímavé trasy a ukázaly
všem naše krásné okolí města. Je třeba poděkovat subjektům, které nám vyšly vstříc při
zajištění akce: manželům Vavřičkovým a milému personálu ze staroplzenecké restaurace
Český dvůr, všem servírkám z pivního baru
BO – JO v Sedlci a z hostince Pod Maršálem
na Lhůtě. Panu Nekvindovi a firmě NEKA
za zhotovení transparentu pochodu. Nelze
opomenout ani místní turistické informační centrum, které poskytlo dostatek mapek,
brožurek a propagačních věcí nebo plzeňskou tiskárnu DragonPrint. Letošní ročník
je minulostí a pořadatelé již spřádají plány
na příští třináctý ročník v roce 2023. Termín
byl stanoven na neděli 25.6.
Za pořádající KČT Bolevec Plzeň
– Václav Svoboda a Karel Mastný
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TENISOVÝ ODDÍL TJ
SPARTAK SEDLEC Z.S.
Poslední den školního roku byl i posledním dnem jarní části tenisové školy. Na kurtech v Sedlci je ale stále
živo. Náš tým dohrává
poslední zápasy ve své
lize Davis Cupu 2022,
turnaje neregistrovaných tenistů. Každé
pondělí hrajeme „debly“ s fotbalisty Staré
gardy a cestu na kurty si nachází stále více
občanů Starého Plzence a Sedlce. To je dob-

TENISOVÁ ŠKOLA SK
SPORTTEAM DOLI STARÝ
PLZENEC
Také letos pořádá SK SPORTteam DOLI
Starý Plzenec tenisovou školu pro děti.
Po zimní sezóně, kterou jsme trávili v hale
Pohoda Letkov, jsme se přesunuli na naše
kurty ve Starém Plzenci a Koterově. Jarní část
tenisové školy zahajujeme pravidelně v půlce
dubna. Opět jsme trénovali šest dnů v týdnu
a o téměř padesát dětí se pravidelně starali
čtyři trenéři. V posledním týdnu před prázdninami proběhly závěrečné turnaje, které
byly také letos vyhlášeny jako přebory neregistrované mládeže Starého Plzence ve dvouhrách.
Výsledky přeborů mládeže Starého Plzence
2022
začátečníci – 1. rokem
1. Matěj Révay
2. Jan Cheníček
3. Jan Chmelenský
začátečníci – 2. rokem
1. Milan Hruška
2. Tomáš Čipera
3. Ondřej Pech
začátečníci - mladší
1. Eliška Cibulková
2. Tereza Švecová
3. Sofie Balcarová
začátečníci - starší
1. Milana Martin
2. Eliška Cibulková
3. Michaela Schreyerová

rá zpráva, protože kurty tak slouží i ostatním
spoluobčanům, kteří se zapojují do činnosti
oddílu. Za vytvoření a udržení nadstandardních podmínek bych rád poděkoval všem
aktivním členům oddílu. Nic není bez práce.
I rozvoj mezilidských vztahů se musí „odpracovat“. Myslím, že je nám všem na tenisu
dobře.
Co plánujeme v srpnu?
Spolupořádáme již XVIII. ročník Rotunda Cup, tenisový turnaj neregistrovaných
hráčů. 13.8.2022 dvouhry, kategorie bez
omezení, 14.8.2022 dvouhry, kategorie 50+.
Turnaj pokračuje ještě 3.9.2022 čtyřhrami.
V termínu 22. – 26.8.2022 organizujeme
dětský Tenisový kemp. Forma příměstského

dětského tábora se zaměřením na výuku tenisu. Jsou ještě volná místa, která by mohly
využít i děti, které chtějí s tenisem začít.
Od září 2022 zahájíme podzimní část tenisové školy.
Informace o všech našich akcích i o možnosti využití tenisových kurtů Vám rádi poskytnou členové výboru našeho oddílu.
Zveme Vás na naše akce, budoucí aktivní tenistky a tenisté mají u nás dveře otevřené.
Tenis se totiž hraje v každém věku.
Přeji Vám všem hezké léto.

nejmladší žáci
1. Tomáš Čipera
2. Vojtěch Vaněk
3. Matyáš Balcar
mladší žáci
1. Lukáš Čipera
2. Kryštof Koukolíček
3. Ondřej Kazda
mladší žákyně
1. Barbora Křížovská
2. Lucie Posavádová
3. Anna Hodková
starší žáci
1. Vojtěch Pokorný
2. Jiří Posavád
3. Jan Levora
starší žákyně
1. Lucie Posavádová
2. Nathálie Vričanová
3. Barbora Křížovská

Děkujeme za podporu městu Starý Plzenec, Národní sportovní agentuře a Českému
svazu rekreačního sportu.
V letních měsících probíhá výuka tenisu
individuálně. Pravidelné tréninky v rámci
podzimní části tenisové školy budou pokračovat od 2. září a bude se hrát po dobu
šesti týdnů (přihlašujte se nejpozději
do 23.8.2022). V jejím průběhu se uskuteční
turnaj dorostenek, pokročilejší hráči sehrají
turnaj ve čtyřhře a pro menší je připraven
Dětský tenisový den (soutěže v družstvech).
Informace a přihlášky do tenisové školy:
M. Doležel
telefon 605 987 754, 604 206 445,
email: sportteamdoli@seznam.cz,
www.skdolistaryplzenec.banda.cz

Karel Janoušek
předseda Tenisového oddílu
TJ Spartak Sedlec z.s.

Milan Doležel
SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec

Z turnaje nejmladších žáků

Foto: Milan Doležel

INZERCE
■ Kdo

přenechá nebo levně prodá vlnitý eternit 2 - 3 velké desky na kolnu? Tel.:
732 688 575.

velké nůžky na látku 27 cm, zavařovací sklenice 15 ks. Tel.: 607 990 896.

moped KORÁDO 216. Tel.:
721 425 119.

■ Daruji barevné plechovky od čajů, bílou

■ Daruji za odvoz mrazák Skandiluxe SBA

klec na andulku, starší bílé polohovací lehátko z plastu. Tel.: 607 990 896.

va melír světlá káva (33×33cm; 23,5 m2), PC
10.500 Kč, NC 8.000 Kč. Tel.: 728 996 134.

300 l, spotř. 0,67 kW/24 h, (d-š-v 127-70-84
cm). Tel.: 724 217 268.

■ Daruji

INZERCE Z KUPONU
■ Prodám

přenosnou přepravku na kočku,

■ Prodám glaz. keram. dlaždice Rako, bar■

Provádím veškeré zednické a malířské
práce a další práce dle domluvy.
Více na tel: 721 757 399.
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výrobce střešních oken
již od roku 1986

PŘIJME:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
náplň práce:

• práce na PC - příjem a expedice zakázek,
fakturace, e-mailová komunikace, pošta
• plánování rozvozů a servisních zakázek
• komunikace se zákazníky
• showroom - prezentace výrobků a služeb

požadujeme:

Prázdninový provoz
ordinací praktických lékařů
ve Starém Plzenci
MUDr. Pavel Plecháč
– dovolená srpen 2022
Zastupuje
MUDr. Radim Hocký

Z důvodu dovolené
Pilulka Lékárna St. Plzenec

UZAVŘENA
01.08. – 12.08.2022
Děkujeme za pochopení.

• vzdělání technického směru
• maturitu
• zkušenosti v oblasti střech vítány

místo výkonu:

Šťáhlavice

NÁSTUP možný IHNED; na plný úvazek; HPP

FENESTRA střešní okna, s.r.o.
332 04 Šťáhlavice 1
Ing. Soukup Vladimír tel: 603 829 266
e-mail: soukup@fenestra.cz

DORUČOVÁNÍ
RADYŇSKÝCH LISTŮ
OBČANŮM
Masarykovo náměstí 54, Starý Plzenec

nabízí výuku a výcvik všech skupin řidičských oprávnění.
Využijte naši letní akční cenu na skupinu B - osobní automobil
nebo pěkného počasí k výcviku motocyklů.
kontakt:
Miroslav Görner
tel: 730 154 911, e-mail: autoskolahmg97@gmail.com

www.plzeneckaautoskola.cz

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

info.plzenec@staryplzenec.cz
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659
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HLEDÁTE KVALITNÍ POTRAVINY?
ZVEME VÁS DO NAŠÍ
SAMOOBSLUHY
S POTRAVINAMI Z NĚMECKA
Kompletní sortiment německých
potravin včetně zeleniny a drogerie.

OTEVŘENO: Po – Pá 8 – 18
So 8 – 12
HM PLUS s. r. o., Starý Plzenec, Máchova 411
Děkujeme za přízeň našim stálým zákazníkům!

www.hmplus.cz

KVALITNÍ POTRAVINY PRO KVALITNÍ ŽIVOT

