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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
končí další volební období a v příštím měsíci budeme 5. a 6. října
volit nové zastupitele.
V dnešním úvodníku
bych se pokusila zhodnotit končící volební období 2014-2018. Stěžejní
byly investice do rozšíření kapacity a oprav
mateřských a základních škol, oprav místních komunikací, zázemí
u hradu Radyně, vodovodů a kanalizací, třídění
odpadu, veřejného osvětlení, oprav veřejných
budov a veřejných prostranství. Buduje se první
cyklostezka v našem městě.
Ráda bych na tomto místě poděkovala
všem zastupitelům, kteří přispěli k realizaci
uvedených záměrů. Ne vždy jsme byli jednotní,
kontroverzními tématy byly zejména nákup restaurace u hradu Radyně, supermarket a územní plán vč. dopravy. Stoupající návštěvnost hradu Radyně ukazuje, že zprovoznění restaurace
společně s novým centrem služeb pro turisty byl
krok správným směrem. O supermarketu v lokalitě Nádražní-Radyňská-Nerudova-Jiráskova
rozhodli občané v místním referendu. Pořízení
územního plánu je zdlouhavý proces, má jasně
dané kroky a nelze je navzájem „předběhnout“.
Z návrhu územního plánu byla vypuštěna lokalita „nad traťovkou“, stejně tak byla zásadním
způsobem zmenšena plocha na drobnou a řemeslnou výrobu v Bezručově ulici („průmyslová
zóna“). Pořizovatel územního plánu, tj. odbor
stavebně správní Magistrátu města Plzně, nyní
společně s určeným zastupitelem připraví návrh
na vypořádání námitek a připomínek, který pak
ještě musí projít „kolečkem“ dotčených orgánů, a poté o námitkách a připomínkách budou
rozhodovat zastupitelé města. Významné téma
tvoří oblast dopravy. Již v r. 2013 město žádalo o změnu trasy aglomeračního okruhu Plzně,
který tvoří komunikace II/180 (příjezd od Bezručovy ul. na Letkov) tak, aby nebyl veden přes
Masarykovo nám. Tento požadavek jsme uplatnili i do Zásad územního rozvoje Plzeňského
kraje (ZUR PK) v r. 2017. Požadavky města jsou
ve Zprávě o uplatňování ZÚR PK zohledněny
a schváleny Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 12. 2. 2018 usnesením č. 525/18 (http://
www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/zprava-o-uplatnovani-zasad-uzemniho-rozvoje-pk). Tyto požadavky budou podnětem pro zpracování návrhu

Aktualizace č. 3 ZÚR PK a jeho další projednání
dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Současně vedeme s Ředitelstvím silnic a dálnic a Plzeňským
krajem jednání ohledně převedení tranzitní
dopravy ve směru Černice-Šťáhlavy na plánovaný obchvat obce Losiná, abychom odlehčili
dopravě na Masarykově náměstí. (http://www.
plzensky-kraj.cz/cs/clanek/informace-poskytnute-dle-zakona-c-1061999-sb-zur-plzenskeho-kraje-a-up-stareho-plzence).
Do škol jsme v uplynulém volebním období
investovali cca 22 mil. Kč, z toho do přístavby
MŠ Vrchlického ul. téměř 6 mil. Kč, přístavby
a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec cca 8 mil. Kč,
do oprav a modernizace v ZŠ Masarykovo nám.
cca 8 mil. Kč (nová okna, WC, otopná soustava, sanace zdiva). Přístavbu MŠ Vrchlického ul.

STŘEDOVĚKÝ DEN
NA RADYNI ZAHÁJIL
VÝSTŘEL Z DĚLA!
Bezmála 600 návštěvníků se zúčastnilo
akce Středověký den na Radyni, který se
uskutečnil v neděli 19. srpna v předhradí
hradu Radyně. V programu se odehrála šermířská vystoupení, atmosféru středověku
navodila svojí hudbou dobová kapela Tur-

Středověký den na Radyni
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i přístavbu a rekonstrukci ZŠ a MŠ Sedlec jsme
spolufinancovali z dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), rekonstrukci WC v ZŠ Masarykovo nám. jsme hradili
s pomocí dotace z Plzeňského kraje a výměnu
otopné soustavy s pomocí dotace z Ministerstva
průmyslu a obchodu. Výměnu oken realizovalo
město na etapy vždy v období školních prázdnin
a hradilo z vlastního rozpočtu (celkem 108 oken
cca 4,5 mil. Kč).
Do oprav místních komunikací jsme za uplynulé období investovali z rozpočtu města cca 30
mil. Kč. Opravili jsme povrch např. v ul. Akátová, Javorová, Májová, Habrmanova, Pionýrů, část
Čelakovského, Čachna, Erbenova, Dvořákova,
Sladkovského, Sládkova, Hálkova, M. Alše, Náprstkova, Haškanova, Kollárova, Dobrovského,
Pokračování na str. 2
dus v doprovodném programu si návštěvníci mohli zblízka prohlédnout středověké
zbraně, vyzkoušet středověkou zbroj a zasoutěžit v hodu sekyrami, boji na kladině
či ve střelně na rytíře. Největší středověkou
atrakcí pro děti bylo ponožkové dobývání
hradu, kterého se mohly děti se svými rodiči na živo zúčastnit.
Akci připravilo město Starý Plzenec
ve spolupráci se spolkem Rytíři Koruny
České.
Eva Vlachová

Foto: Eva Vlachová
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Pokračování ze str. 1
Na Hřišti, Modřínová, Smrková, část Nerudovy, Sv. Čecha, Ke Skalce, V Podskalí, Brožíkova,
Luční. Na Malé Straně pak ul. Kratochvílova,
Malostranská, Hollmanova, část Podhradní,
v Sedlci Za Dvorem, Turistická, Na Výsluní,
Zahradní, Spojovací, část K Jezu, Na Potocích,
Lesní, Ke Kolonii. Realizuje se chodník u zdravotního střediska, připraveno je pokračování
chodníku na Radyňské ulici a chodník v Sedlci
v ul. Školní, kde čekáme na vydání stavebního
povolení.
Významným projektem je výstavba cyklostezky, kde se nám po dlouhých přípravách
a jednáních podařilo dohodnout, že financování
na sebe převzala Plzeň a naše město do tohoto
projektu investovalo minimální částku (cca 500
tis. Kč do projektové přípravy, kterou zčásti pokryla dotace z Plzeňského kraje). Celkové náklady na realizaci jsou více než 14 mil. Kč, které
jsou hrazeny z dotace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a dotace Plzeňského kraje. Cyklisté se po této nové cyklostezce budou moci projet již v letošním roce.
V minulém volebním období jsme investovali do projektu „Kanalizace Malá Strana, Sedlec
a rozšíření ČOV“ a „Rozšíření vodovodní sítě
v Sedlci“ téměř ¼ miliardy Kč, z čehož valnou
část (cca 185 mil. Kč) pokryla dotace z evropských strukturálních fondů. Stále ale zůstávají
v našem městě některá místa, kde není vodovodní či kanalizační řad a v některých místech
je nutné již obnovovat vodovodní a kanalizační
řady budované v době před 40 lety. Do obnovy
a výstavby vodovodů a kanalizací jsme investovali z rozpočtu města dalších téměř 15 mil. Kč.
Vybudovali jsme vodovod v ul. Nepomucká-Sládkova-28. října-Hálkova (zokruhování vodovodního řadu), dále vodovodní řad v ul. Luční
a prodloužení vodovodu v ul. Na Hřišti. V Sedlci pak v ul. Smetanova-Příční, prodloužení vodovodu v ul. Turistická-Polní a v ul. Na Kolonii
vodovod i kanalizaci. Dále nový kanalizační řad
v ul. Jiráskova a prodloužení kanalizačního řadu
v ul. Luční. V souvislosti s prodloužením chodníku v ul. Radyňská je připraven projekt obnovy
vodovodního a kanalizačního řadu v části ul.
Radyňská. Při realizaci vodovodů a kanalizací
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spolupracuje město s provozovatelem Vodárnou
Plzeň podle Plánu investic a obnovy vodohospodářského majetku.
Značné prostředky jsme investovali do zázemí u hradu Radyně. S pomocí dotace jsme
vybudovali nové Centrum služeb pro turisty
(cca 2,6 mil. Kč dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a více než 3 mil. Kč uhradilo město
z vlastního rozpočtu.) Podařilo se nám zprovoznit restauraci u hradu Radyně (zde město investovalo do koupě objektu 4,5 mil. Kč a další 2,5
mil. Kč do rekonstrukce). Ke zvýšení atraktivity
této lokality přispělo i vybudování Skalní stezky,
kterou jsme spolufinancovali rovněž s pomocí
dotace ze Státního zemědělského intervenčního
fondu ve výši cca 500 tis. Kč. Díky kvalitnímu
zázemí se návštěvnost hradu Radyně každoročně zvyšuje. Nyní je připraven projekt na dotaci
na Ministerstvo kultury do Programu záchrany
architektonického dědictví na opravu hradu
Radyně. Připravena je studie proveditelnosti
zpracovaná Ing. arch. Soukupem týkající NKP
Hůrka vč. zázemí.
V současné době probíhá celková rekonstrukce Malostranského náměstí včetně zeleně
a nového mobiliáře. Investici ve výši cca 6 mil.
Kč uhradí město ze svého rozpočtu. V přípravě
je realizace projektu rekonstrukce Třebízského
náměstí. Zpracovává se projektová dokumentace na sedleckou náves.
Nové veřejné osvětlení realizuje město v návaznosti na záměry společnosti ČEZ tak, abychom pokud možno šetřili finanční prostředky
za výkopové práce. Vybudovali jsme nové veřejné osvětlení v části ulic Sládkova-Gorkého-Dr.
Beneše-28. října-Nepomucká, dále Luční, Smrková-Modřínová. Celkem jsme investovali cca
1,2 mil. Kč.
Vybudovali jsme nový sběrný dvůr s celkovým nákladem 4,5 mil. Kč, z toho 85 % bylo
uhrazeno z dotace Operačního programu životního prostředí. Díky lepšímu třídění komunálního odpadu a důsledné kontrole ve sběrném
dvoře město kompenzovalo občanům zvýšení
daně z nemovitostí snížením poplatku za odvoz
odpadu na částku 300 Kč/os oproti původní
částce 600 Kč/os.
Město investovalo další finanční prostředky
do oprav budov v majetku města, zejména pak
do opatření generujících úspory budoucích provozních nákladů – kromě základní školy byla
vyměněna okna také v budově radnice, městského úřadu, hasičské zbrojnice JSDH Starý Pl-

zenec, Lidovém domě, bytovém domě v Žižkově
ulici. V budově radnice bylo provedeno zateplení stropní konstrukce, vyměněny elektrické
přímotopy za tepelné čerpadlo. V budově městského úřadu a radnice bylo rovněž zrekonstruováno sociální zařízení, stejně tak v Lidovém
domě, kde byly ještě vyměněny parkety. Jsou
postupně opravovány byty v Domě s pečovatelskou službou na Malé Straně.
Byla kompletně opravena hřbitovní zeď.
Práce zde budou dále pokračovat na obnově
zeleně. Byly zahájeny práce na revitalizaci sedleckého parku, práce budou pokračovat vybudováním nových mlatových cestiček, bude osazen nový mobiliář včetně mola na rybník. Další
etapa bude pokračovat rekonstrukcí objektu
bývalé vodárny. V sedleckém parku jsme instalovali fitness prvky, u loděnice jsou nové street
workoutové prvky a obdobná sestava bude také
instalována u dětského hřiště ve Dvořákově ulici.
Uzavřeli jsme memorandum o spolupráci s Římskokatolickou farností, každoročně
uzavíráme deklaraci o spolupráci se společností Bohemia Sekt. Navýšili jsme příspěvky
sportovním organizacím a ostatním spolkům
z původních cca 50 tis. na 600 tis. Kč, přispíváme fotbalistům, házenkářům, kanoistům,… ale
i ostatním spolkům a sdružením.
V rámci úsporných opatření realizujeme
výběrová řízení na poskytovatele telekomunikačních služeb, provozovatele sběrného dvora,
nově se naše město zapojilo společně s Plzní
a Plzeňským krajem do nákupu elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze.
Od r. 2011 město investovalo do svého rozvoje téměř 400 mil. Kč, z toho více než polovina této částky byla hrazena z dotací. Svůj
dlouhodobý majetek město rozšířilo o více
než 301 mil. Kč (dlouhodobý majetek města činí k 31.12.2017 814.444.950 Kč). Přitom
na úvěrech splatilo město od r. 2011 do r. 2017
částku cca 56 mil. Kč, aniž by muselo omezovat svoje investiční záměry. K 31.12.2017 vykázalo město na účtech bez cizích prostředků
69.446.810 Kč. Myslím, že výše uvedené údaje
vypovídají o tom, že k hospodaření města přistupujeme zodpovědně a novým zastupitelům
předáváme město v dobré kondici.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné babí
léto a školákům úspěšný vstup do nového školního roku.
Vlasta Doláková, starostka,

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE
- KOMPOSTÉRY
Vážení občané,
podařilo se nám získat dotaci z Ministerstva
životního prostředí ve výši 1.380.761,25 Kč
na nákup 500 ks kompostérů pro občany
Starého Plzence a Sedlce. Na základě této

informace proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Kompostéry městu dodá výrobce
postupně podle harmonogramu stanoveného
po podpisu smlouvy a bude upřesněn způsob
distribuce na základě Vašich požadavků, které vyplynuly z ankety v loňském roce. O další
postupu Vás budeme informovat.
Bc Václav Vajshajtl, místostarosta
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NEŘEŠENÉ PROBLÉMY
STARÉHO PLZENCE
- NAKUPOVÁNÍ
ANEB PENNY
JAKO ZÁMINKA?
Na diskuzi kolem Penny si většina z vás
jistě pamatuje. Jak by také ne, vždyť vedla až
k místnímu referendu. To nakonec možnost
stavět na náměstí naproti škole prodejnu
větší než 200m2 odmítlo. Tady jsou důležité

REAKCE
NA ČLÁNKY PANÍ
BEČVÁŘOVÉ
A PANA NOVÁKA
Vážení spoluobčané,
chtěl bych krátce reagovat na články pana Jaroslava Nováka a paní Jaroslavy Bečvářové,
které uveřejnili v minulém čísle těchto novin na straně 10. Činím tak z toho důvodu,
že v obou článcích jsem výslovně jmenován
a v obou článcích je uvedena řada zavádějících informací a nepravd. Jsem optimista,
proto věřím, že pan Novák i paní Bečvářová
nezkreslují informace ze zlého úmyslu, ale
pouze nedopatřením, z nepochopení, či z neznalosti. Proto se pokusím stručně a jasně
uvést vše na pravou míru.
1) Oba články reagují na dotazník vydaný
kandidátkou „Žijeme Plzencem“, za kterou
kandiduji do zastupitelstva a oba pisatelé
mylně uvádějí, že v dotazníku slibujeme nějaké nesplnitelné věci, což není pravda. Už
z podstaty věci v dotazníku nic neslibujeme,
ale naopak se občanů dotazujeme na jejich
názory. Není to kvůli tomu, že bychom nevěděli, co si s Plzencem počít. Přejeme si, aby
Plzenec byl městem, kde je příjemné a klidné
bydlení, dostatek služeb pro občany, městem, které dbá na ochranu okolní přírody

POPULISMUS
JE NEBEZPEČNÝ
K napsání tohoto článku mě přimělo vyjádření zastupitele města ing. Jana Ereta, člena
sdružení Volba pro Starý Plzenec a Sedlec
a současného kandidáta na starostu za sdružení PRO PLZENEC v komunálních volbách
2018. To že ing. Eret nesouhlasí s některými
vyjádřeními starostky města, by nebylo nic
divného. Každý má právo na svůj názor. Ale
to že hovoří o tom, že se za 8 let ve Starém
Plzenci nic neudělalo, již zavání osobní averzí. Používá dokonce výrazy jako „neuvěřitelné…po 8 letech ve funkci…“. Myslím, že
každý nezaujatý občan, ať už s paní starostkou sympatizuje či nikoliv, musí vidět, že se
za tu dobu pod jejím vedením udělal ve Starém Plzenci velký kus práce. A pokud měl
ing. Eret na mysli, pouze dopravní opatření,

Strana 3
dva pojmy: na náměstí naproti škole a větší
než 200m2. Nikde přece nebylo řečeno, že
prodejna jako taková by se ve městě neměla
vybudovat. A nikde také nebylo řečeno, že
na náměstí by neměly být obchodní prostory.
A není to jen o supermarketu. Dlouze se
diskutuje, co s centrem města. Existuje na to
spousta studií. Zadávání studií je ostatně takové oblíbené hobby vedení města. Realita je
ovšem taková, že centrum vypadá, jak vypadá a je méně a méně důvodů, proč tam vůbec
chodit. Díky bohu tam alespoň zůstalo několik málo prodejen, kde si ještě člověk může
nakoupit. Přitom ve vlastnictví města jsou

budovy ve Smetanově ulici, které radnice nechává úspěšně léta chátrat. Proč je například
nevyužije pro tyto účely? Kromě toho, že by
to opět zatraktivnilo pro občany střed města, byla by to i podpora místního podnikání.
Zrekonstruovat objekt na Radyni a pronajmout ho šlo, tak proč není možné to udělat
i v tomto případě?
Šlo tedy opravdu o to nabídnout občanům
větší možnosti nakupování nebo pouze o realitní obchod?
Ing. Jan Kotora

a jedinečných historických památek, a také
městem, ze kterého nebudou mladí odcházet
do Plzně. Na názorech občanů nám záleží,
i když budou jiné než ty naše. Proto jsme vydali dotazník, abychom lidem dali možnost
sdělit nám, co je trápí. Odpovědi stále sbíráme a pečlivě zvažujeme při tvorbě našeho
programu, který brzy dostanete.
2) Oba články pletou několik kandidátek
dohromady a spojují jména lidí, kteří spolu
nekandidují. Proto malé vysvětlení: kandidátka „Žijeme Plzencem“ vznikla spojením
Volby pro St. Plzenec a Sedlec, TOP 09, strany Soukromníků a nezávislých osobností.
V čele této kandidátky je kromě mě, z lidí
jmenovaných v obou článcích, například
Dušan Kopřiva, Miroslav Hejzek nebo Pavel
Císař. Na naší kandidátce není ani pan Jan
Eret, Jan Kotora, či Jiří Šimána. Ti mají svou
vlastní kandidátku.
3) Paní Bečvářová pak tvrdí, že jsem spolu
s panem Eretem, Kotorou a Šimánou zabránil
výstavbě Penny marketu pomocí manipulování seniorů. Asi Vás zklamu, paní Bečvářová, ale nemanipuloval jsem ani se seniory,
ani s juniory. Moje aktivita spočívala v tom,
že jsem pomohl sesbírat několik podpisů pro
vypsání referenda od přátel. Veřejně jsem dal
najevo svůj postoj a hlasoval proti supermarketu. Faktem je, že supermarket na náměstí
historického města jsem opravdu nechtěl.
4) Pan Novák přidal nekonečný příběh

s průmyslovou zónou a píše, že jsme rozpoutali kampaň. No v dnešní době se říká skoro
o všem, že je to kampaň, ale za sebe mohu
říct, že jsme jen podali námitky k územnímu
plánu a chtěli jsme jiné využití průmyslové
zóny. Že to asi nebyla zas taková hloupost,
dokládá i fakt, že na předposledním zastupitelstvu naprostá většina zastupitelů hlasovala
pro variantu, kdy byla výrazně snížena plocha průmyslové zóny, ale zároveň byla menší
část pozemků ponechána pro případnou výstavbu. Tento kompromis jsem přímo na zastupitelstvu podpořil, což si můžete ověřit
na záznamu z jednání zastupitelstva, který je
na webu města.
V obou článcích bylo ještě několik nepřesností, ale nechci už zabírat místo zajímavějším článkům. Zároveň nechci, aby se z tohoto
stal seriál navzájem na sebe reagujících článků, kdy mi v dalších číslech bude odpovídat
pan Novák, či paní Bečvářová, které bohužel
osobně neznám. Proto Vás, paní Bečvářová,
i Vás, pane Nováku, zvu na kávu. Když se
potkáme, můžeme si o řadě věcí promluvit,
a nemusíme tím zatěžovat celý Plzenec v Radyňských listech. Kdykoli mi zavolejte nebo
napište na telefon 737 209 766 nebo na email
miroslav.hlavac@top09.cz, nebráním se diskuzi s nikým. Samozřejmě psát i volat může
kdokoli z Vás, ostatních čtenářů. Těším se
na Vaše podněty.
Miroslav Hlaváč

pak zřejmě z nedostatku informací zapomněl
uvést, že město společně se SÚS Plzeňského
kraje investovalo do vybudování oboustranných chodníků při Radyňské ulici cca 68 mil.
Kč (informace čerpám z veřejně dostupných
zdrojů na E-Zak). Není tomu tak dávno, co
občané města chodili při Radyňské ulici
udusanou hlínou či při zarostlém příkopu.
Plzeňský kraj ale neřeší jen problémy Starého Plzence, ale musí řešit obdobné problémy
i ostatních obcí. Vždy se jedná o poměrné
nákladné stavby a dlouhou přípravu. To, že
ing. Eret nabízí u všech problémů jednoduché řešení, ale již zavání populismem. Ani
toto není nic neobvyklého. S populismem
se setkáváme i u našich vládních činitelů,
kteří obzvláště před každými volbami slibují i „modré z nebe“. Populisté se vždy staví
do role „veřejného ochránce utlačovaného
lidu“. Na stránkách PRO PLZENEC jsou
uveřejněny zřejmě priority tohoto sdružení,

např.: „Opravdu chcete průmyslovou zónu? –
My ne“. No kdo by ji chtěl, když jsou občané
neustále strašeni agenturními dělníky. Dále
uvádí: „Pořádné, kvalitní a pěkné ulice místo
tzv. předvolební asfaltů – My ano“. No kdo by
nechtěl kvalitní silnice. Ale kde na všechny
záměry vzít? Dále uvádí: „Opravdu jste spokojeni s tím, jak vypadá centrum našeho města
– My ne“. No kdo by byl, když dnes vypadá
centrum jako poválečné pohraničí, ale opět
otázka, kde na to vzít? Další: „Opravdu tu nechcete více kultury a sportu – My ano“. No kdo
by nechtěl? A na závěr: „Opravdu chcete i dál
platit čtvrtinu vody navíc – My ne“. No kdo by
chtěl, každý by chtěl levnou vodu. Ale každá
obec, která realizovala vodovody za evropské
peníze je vázána podmínkami dotace. Pro mě
už zbývá jen „chcete modré z nebe – my ano“.
A závěr – vyhledáváte líbivé problémy, kde
očekáváte jednoznačnou odpověď.
Mgr. Alena Plzáková
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BLÍŽÍ SE VOLBY...
… a rada města evidentně potřebuje omezit
kritiku za každou cenu. V pravidlech pro
zveřejňování příspěvků v Radyňských listech
je zakázána předvolební agitace. Je ale zajímavé, že úvodníku, který takto slouží pravidelně, se to evidentně netýká... Také termín
uzávěrky Radyňských listů, který je pro normální lidi nepřekročitelný, pro některé osoby
neplatí - jak dokázala paní starostka nejen
v minulých Radyňských listech... Jak říká
klasik: „Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou
si rovnější...“
Ing. Jiří Šimána
Poznámka redakce:
Redakční rada neshledala v úvodnících
p. starostky agitaci žádné konkrétní politické strany či sdružení. Pravidla pro vydávání Radyňských listů umožňují v době před
volbami placenou inzerci. Tu v současné
době využili KDÚ ČSL .

REAKCE NA DISKUZI
A SPORY
O PRŮMYSLOVOU ZÓNU
VE STARÉM PLZENCI
Sleduji dlouhodobě vedenou diskuzi a spory o průmyslovou zónu ve Starém Plzenci.
Co v Plzenci chybí, je obchodní síť. Tak by
se měla průmyslová zóna změnit na zónu obchodní. Že je blízko Olympie, není argument.
Je tam pouze Albert, a jinak malé krámy.
A Kika nábytek.Na borských polích je velkých marketů několik a všechny prosperují.
Mohl by tu být supermarket typu Globus.
Když může být u Chotíkova, proč by nemohl
být i na druhém konci Plzně u Starého Plzence. A pracovních míst by tam bylo spoustu,
a různorodých.
Mgr. Věra Hoťková

Za absolvování genderového auditu
a začlenění principů rovnováhy osobního
a pracovního života do personální strategie organizace byl náš úřad oceněn certifikátem „Úřad budoucnosti – úřad s lidskou
tváří“. Genderový audit zkoumal oblasti
přijímání a propouštění zaměstnaných,
strukturu pracovních sil, vzdělávání, hodnocení, odměňování a kariérní postup zaměstnaných, zaměstnanecké benefity a jejich dostupnost, flexibilní pracovní režimy
a podobně.
Ing. Radek Hroch, tajemník MěÚ

Radyňské listy - září 2018

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starostka města Starý Plzenec podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 6. října 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Starý Plzenec
ve volebním okrsku č. 1 - „Městečko“
je volební místnost v budově MěÚ ve Smetanově ulici čp. 932
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Akátová
Ke Studánce
Pod Dálnicí
Baslova
Kozinova
Průběžná
Bezručova
Krátká
Rašínova
Brožíkova
Lipová
Smetanova
Do Vrchu
Luční
Sv. Čecha
Haškanova
Mánesova
Štěnovická
Husova
Masarykovo nám
Švestková
Jabloňová
Nádražní
Topolová
Javorová
Na Klínu
Vrchlického
Jiráskova
Nerudova
Zadní
K Lesu
Palackého
Žižkova
ve volebním okrsku č. 2 - „Vilová Čtvrť - levá část“
je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
B. Němcové
Karoliny Světlé
Tomáškova
Dobrovského
Kollárova
U Přírodního divadla
Dr. Beneše
Mikoláše Alše (část)
U Šimiců
El. Krásnohorské
Na Smetaníku
Výrovna
Gorkého
Náprstkova
28. října
Hálkova
Nepomucká ul.
Havlenova
Sládkova
ve volebním okrsku č. 3 - „Vilová Čtvrť - pravá část“
je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Andrejšky
Jetelová
Ostrá Hůrka
Čachna
Jungmannova
Pionýrů
Čelakovského
K Lomu
Radyňská
Dvořákova
Ke Hřišti
Riegrova
Erbenova
Kpt. Jaroše
Samota
Fričova
Máchova
Sladkovského
Habrmanova
Májová
Smrková
Heydukova
Modřínová
Sportovní
Jedlová
Na Hřišti
Šípková
ve volebním okrsku č. 4 - „Malá Strana“
je volební místnost v budově SOU obchodu a řemesel v Raisově ulici čp. 96
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Havlíčkova
K Vykopávkám
Sudova
Herejkova
Malostranské nám.
Třebízského nám.
Hollmanova
Podhradní
U Mlýna
Hrad. Plzeňského
Pod Hůrkou
V. Kratochvíla
Komenského
Raisova
a ve volebním okrsku č. 5 - „Sedlec“
je volební místnost v budově Základní školy (vchod do tělocvičny) v Sedlci, Školní
ulici čp. 81 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Cihlářská
Na Výsluní
Střední
Hliněná
Nad Roklí
Sutická
Pokračování na str. 5
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NEMÁTE PRAVDU,
PANÍ STAROSTKO,
JDE TO!
Ve svém článku v minulých RL píšete
o tom, co vše v našem městě není jednoduché realizovat. O tom jak věci nejdou dělat.
Viděno vaší optikou, je vše nesnadné, nereálné a ti, kteří si myslí opak, jsou jen snílci.
Já osobně si ale troufnu tvrdit, že nemáte
pravdu. Pracuji dlouhodobě jako vedoucí
investic a veřejných zakázek v Plzni, dříve
jsem získával dotace z EU na investiční projekty dalšího města. Návrhy, o kterých píšu,
opravdu nejsou z kategorie nesmyslů, ale
jsou to obyčejné projekty, které jsou běžně
v jiných městech realizované. Je tedy pro mě
velmi obtížné slýchat v Plzenci tak častý argument - nejde to. Ano, když se nebude chtít,
tak to opravdu nepůjde. Možná jsem trochu
ovlivněn svojí prací, ale při svých častých cestách po celé republice si všímám, jak to dělají
jinde. A věřte mi, že vše, co jsem zmiňoval
minule, jako zpomalovací ostrůvky, moderní
přechody, průjezdné radary, upravené okolí
silnic, krásné centrum atd. začíná být celkem
běžnou součástí srovnatelných obcí. Takže
znovu „Paní starostko, jde to!“
Také se zmíním o vašich nepravdivých
reakcích v minulých Radyňských listech.
V žádném případě jsem v minulém článku
neopomněl dodat, že mnou navržené usnesení bylo v rozporu se zákonem (téma průmyslová zóna). Není to totiž pravda. Usnese-

MÁTE PRAVDU,
PANE ERETE, JDE TO!
A to zásluhou většiny zastupitelů, kteří přistupují k investicím města odpovědně
a konstruktivně. To že „to jde“, svědčí fakt,
že město investovalo do svého rozvoje za posledních 8 let téměř 400 mil. Kč, z toho více
než 50 % bylo hrazeno z dotací.
K Vašim návrhům na dopravní řešení
jsem neuvedla, že to jsou nesmysly, ale že
„pouze“ přispějí k bezpečnosti dopravy, ale
NEVYŘEŠÍ narůstající dopravu ve městě. To,
že jsou zpomalovací ostrůvky, moderní přechody, atd. realizovány v jiných městech, je
samozřejmě pravda. Ale jsou to bezpečnostní
opatření, nikoliv opatření, která odkloní dopravu a sníží intenzitu projíždějících aut.
Co se týká Vašeho návrhu usnesení k průmyslové zóně, tak snad jen na doplnění pro
občany, kteří nebyli na jednání zastupitelstva.
V procesu pořízení územního plánu jsou jasně dané posloupnosti, kdy do tohoto procesu
vstupuje zastupitelstvo, definované v zákonu
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Pokud zastupitelstvo mělo
schvalovat Váš návrh usnesení na ZMĚNU
NÁVRHU vypořádání námitek a připomínek, měl být nejprve NÁVRH vypořádání
námitek a připomínek předložen pořizovatelem územního plánu. Tomu tak nebylo, proto
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K Jezu
K Loděnici
Ke Skalce
Lesní
M. Alše (část)
Mechová
Mezi Ploty
Na Bělidle
Na Hůrce
Na Potocích
Na Štice
Na Vršku

Ovocná
Pastýřská
Pod Duby
Podskalí
Pod Strání
Pod Tratí
Polní
Příční
Smetanova
Stará cihelna
Strmá

Školní
Turistická
Tymákovská
U Sedlce
Úslavská
Úvozová
V Kolonii
V Mlází
Spojovací
Za Dvorem
Zahradní

3. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Vlasta Doláková v. r., starostka města
ní nebylo v rozporu se zákonem. To je, paní
starostko, pouze váš nepodložený, neodborný a nepravdivý názor, který jste při následné
písemné komunikaci nebyla schopna doložit.
Stejně tak je nehorázné další tvrzení, že více
než sto tisíc korun za nepotřebnou studii
pro průmyslovou zónu bylo utraceno na základě Programu rozvoje města. Dokument
Program rozvoje města (na kterém jsem se
po celou dobu přípravy a realizace podílel)
neukládá utrácet zbytečně peníze města.
A hlavně - na jeho základě nelze uzavírat
smlouvu s dodavatelem. To je vždy samostat-

né rozhodnutí vedení města. A připravovat
by se měly pouze ty projekty, které se budou
realizovat.
V těchto souvislostech je snad více srozumitelný můj postoj a mé příspěvky v Radyňských listech. Asi bych se mohl rozepisovat
konkrétně, ale jde mi o přístup. Rozumně
realizovat velké množství často drobných
investic, které pozvednou mnohdy dost zanedbaný stav Starého Plzence i Sedlce. Možná to vypadá jako málo, ale výsledek by stál
za to. A navíc - jinde to jde.
Ing. Jan Eret, zastupitel

když dosud nebyl předložen NÁVRH nelze
schvalovat ZMĚNU NÁVRHU.
Dále argumentujete „nepotřebnou“ studií
na průmyslovou zónu. Jak sám uvádíte, podílel jste se na přípravě a realizaci Programu
rozvoje města (PRM). Všichni zastupitelé
PRM včetně Akčního plánu, který stanovuje
priority na období 2016-2019 schválili, tedy
včetně Vás. Pak jistě víte, že v Akčním plánu
na str. 6 je mezi prioritami uvedeno „prezentace průmyslové zóny a jednání se zájemci“.
Každý zájemce z logiky věci chce vědět, kde
je možné připojit vodovod, kanalizaci, elektriku atd. Proto rada města zadala zpracování
zmiňované studie. Tato studie rozhodně není
„nepotřebnou“, ale bude využita pro zbývající
pozemky, které jsou zahrnuty v zóně na drobnou a řemeslnou výrobu pro budoucí napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Vaše vyjádření, že je třeba připravovat jen
projekty, které se budou realizovat, mírně nekoresponduje s Vaším dalším dlouhodobým
stanoviskem, že je třeba mít připraven „zásobník projektů“. Ne vždy se podaří všechny
projekty realizovat v krátké době, někdy je
potřeba projekt upravit, předělat,….ale o tom
jistě víte své, jako vedoucí investic na UMO
3 Plzeň. A i občané si jistě z veřejně dostupných zdrojů mohou najít zadávané projekty
a jejich realizaci, či plnění plánu investic.
Co se týká Smetanovy ulice, zmiňované
v článku ing. Kotory, je třeba dodat, že měs-

to uvedené nemovitosti do r. 2017 pronajímalo, byla zde např. prodejna chovatelských
potřeb, prodejna nápojů, ovoce a zelenina,
barvy-laky, prodejna elektromateriálu a železářství. V současné době je technický stav
nezpůsobilý k pronájmu. Nejprve je třeba
mít jasný plán, jak by měla Smetanova ulice
vypadat. Vy sám jste příznivcem koncepčního řešení a preferujete nejprve zpracovat
regulační plán, tj. záležitost na cca 3 – 6 let
(stejný proces jako zpracování územního
plánu), a regulační plán musí být v souladu
s územním plánem. To znamená, že územní
plán musí předcházet regulačnímu plánu.
I z mého pohledu je proces zpracování územního plánu nepřiměřeně dlouhý, ale v současné době, kdy ještě není vydaný nový územní
plán, není vyjasněná koncepce zástavby Smetanovy ulice, využití jednotlivých domů, je
těžké investovat nemalé finanční prostředky
do rekonstrukce. Každá provozovna má jiné
nároky na prodejní plochu, skladovací prostory, prostorové uspořádání,… Srovnáváte
to s restaurací u Radyně – tam ale bylo budoucí využití jasně dané.
Věřím, že toto „politické harašení“ je jen
součástí předvolebního boje a že po volbách
snad nastane „klid zbraní“, tak aby noví zastupitelé měli čas na konstruktivní práci.
Vlasta Doláková
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SERIÁL
SOKOL
VE STARÉM PLZENCI
– sokolské slety (3. část)
Minule jsme hovořili o X. všesokolskému
sletu, na nějž odjelo téměř 300 staroplzeneckých
sokolů od těch
nejmenších
až
po dospělé. Tohoto sletu se zúčastnily i celé sokolské
rodiny1). X. slet
v r. 1938 měl být
demonstrací jednoty českého národa a odhodlání
bránit se nepříteli. Naznačovaly to i sletové suvenýry: odznak
s trikolórou a šátek s nápisem „sokolská výchova získala nám samostatnost, sokolská výchova
nám ji udrží“. (Sokolové tímto nápisem naráželi
na fakt, že sokolský výcvik s pozdějšími brannými prvky pomohl mužům v legiích, při vzniku
republiky a při budování armády nového státu,
Republiky Československé, přičemž dokonce
některé české povely při cvičeních vešly do vojenského slovníku.) Ne náhodou se nejobdivovanějším vystoupením stala skladba „Přísaha
republice“, v níž vystupovalo přes 30 000 mužů
2
). Tehdy však nikdo nečekal mnichovskou zradu mocností
a její následky. 15 března
1939 obsadila sokolovnu německá
armáda, asi
za tři měsíce
však vojáci
odešli, načež
v obci Sokol
pokračoval i za protektorátu, dokud nebyla tato
organizace r. 1941 rozhodnutím říšského protektora Reinharda Heydricha rozpuštěna. Sokol
byl obnoven až r. 1945. V květnu a červnu 1945
však sokolovna sloužila potřebám americké
armády, která 6. května Plzenec osvobodila.
V hlavním cvičebním sále měli Američané štáb,
v přilehlé restauraci si
pak zřídili vyvařovnu
pro vojáky. V r. 1946
se však již činnost
Sokola v Plzenci rozvinula naplno: toho
roku se již konalo
v květnu při výročí
osvobození
veřejné sokolské cvičení
na hřišti a následně
slavnostní
průvod
městem 3).
Dalším významným sletem, jenž však

měl pro staroplzenecký Sokol vážné důsledky,
byl XI. slet z r. 1948, již po tzv. Vítězném Únoru, kdy se komunisté chopili moci. Tento slet se
stal nadlouho poslední možností, jak vystoupit
proti Gottwaldovi a podpořit tehdy již velmi
vážně nemocného Beneše. Již před sletem se
však vyhrotil názorový rozkol ve staroplzeneckém Sokolu. Do Prahy tehdy neodjeli všichni

sokolové: ti s levicovými názory zůstali na protest doma. Tehdy byl náčelníkem Sokola Václav Hrbáček (zemř. 1953), na jehož originální
cvičební skladby, které vytvořil v r. 1945 - 6, se
dodnes vzpomíná 4). Zachovala se fotografie
staroplzeneckých žen, jak pochodují Prahou
ve slavnostním průvodu v sokolském kroji zvaném „ Libuše“. J. Hrubý vyprávěl, jak sokolové
na XI. sletu provolávali slávu nepřítomnému
Benešovi a jak – když procházeli kolem tribuny, kde stál vedle sokolských funkcionářů i Kl.
Gottwald – udělali vždy „vlevo hleď“ a odvrátili
hlavu. Již tehdy však příslušníci SNB šli kolem
průvodu a snažili se vytáhnout z něj ty, kdo
provolávali slávu prezidentovi, načež je zatýkali. Vzpomíná: „Jeden z nich se snažil vytáhnout
i bratra Bardouna, ale ten dal příslušníkovi takovou facku, až se dotyčný zapotácel (Bardoun
byl pekař a měl sílu), a tak se zachránil.“ Když
se však staroplzenečtí sokolové vrátili domů,
našli na hřišti u sokolovny dohořívající hromadu sokolských praporů, plakátů, dokumentů a vůbec všech památek na prvorepublikový
Sokol. Tak se jim pomstili za slet komunisté
v jejich řadách, kteří vytvořili tzv. akční výbor.
Proto je dodnes každá památka na prvorepublikový Sokol ve Starém Plzenci z doby před r.
1948 tak vzácná… Akční výbor se pak chopil
moci a po sletu vyloučil z řad staroplzeneckého
Sokola kolem 90 lidí včetně jeho vedení (např.
starostu J. Císaře).
Anna Velichová a Jaroslav Hrubý
poznámky:
1
) Na sletu cvičili i čeští sokolové ze zahraničí. Mezi nimi byla i početná delegace z Chicaga,
z města, kde žilo ve 30. letech 20. století po Praze
snad nejvíc Čechů. Při té příležitosti Starý Plzenec navštívila i tehdy již nejstarší staroplzenecká
sokolka Barbora Šuchman(ová) se svým pravnukem. Paní Barbora se vystěhovala se svým
manželem z Plzence do Chicaga již r. 1910 a pak
tam po léta působila v krajanském Sokole. Byla
to však její poslední návštěva rodného městečka,
v r. 1940 v Chicagu zemřela a je tam pohřbena
na Slovanském hřbitově. (Americká dvoutisícová

delegace sokolů byla
na sletu nejpočetnější, cvičilo však jen 90
Američanů v kombinované skladbě.).
Podle nejnovějších
údajů je v současnosti na světě 1500 sokolských organizací ve dvanácti zemích světa
2
) Tato skladba se stala natolik populární,
že byla její část často opakována na dalších sletech, naposledy na letošním XVI. sletu. Její autor,
František Pecháček, byl za svou odbojovou činnost za heydrichiády spolu s manželkou zatčen,
poslán do koncentračního tábora Mauthausen
a tam byli oba v r. 1944 zavražděni.
3
) Oslavy osvobození Plzence 6. května 1946:
cvičení žen a mužů na sokolském hřišti.

4
) Vzpomínky na náčelníka Hrbáčka naleznete v článku Jaroslavy Rollerové (Rybákové) SOKOL – SÍLA TRADICE Vzpomínka na náčelníka bratra Václava Hrbáčka, 2012, Radyňské listy,
červen str. 3
obrazové přílohy:
• archiv P. Langa (sokolský diplom tiskárny
Brejcha – litografie)
• archiv J. Rollerové (Rybákové) (šátek)
• archiv J. Hrubého (veřejné vystoupení z r.
1946 -muži)
• archiv Fr. Ulče (reklama živnosti V. Hrbáčka)
• archiv H. Čánské (veřejné cvičení žen 1946,
sletový průvod staroplzeneckých žen v kroji
Libuše v r. 1948),
• www.google.cz
prameny:
• dopis J. Hrubého z ledna 2017 E. Vlachové
(strojopis)
• rozhovor s J. Hrubým 6. 8. 2017
• -rozhovor J. Rollerovou (Rybákovou) 7.
8 2017
• Havlíček, V.: Sokolské slety, Praha 1948, 68str.
• Waic, M.: Byli jsme a budem. 150 let Sokola.
Praha 2012, IBSN 978-80-260-1625-0
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KULTURA

na vědomost všem dává,
že toto benefiční představení

Historický mini-muzikál Milana B. Karpíška

O Radoušově žití
a přežalostném konci
konati se bude

hrad Radyně
čtvrtek 6. září 2018 od 19:00 hodin

Zpřístupnění památek ve Starém Plzenci
u příležitosti 100. výročí založení samostatné republiky 1918 – 2018

27.10. a 28.10. 2018
Hrad Radyně
Prohlídky bez průvodce 10:00 h – 18:00 h
Komentované prohlídky: 11:00 h, 14:00 h, 16:00 h.
Rezervace komentovaných prohlídek na www.ic-radyne.cz
(max. 30 osob ve skupině) – možnost rezervace od 01.10.2018
Vstupné: 28 Kč/osoba; děti do 6 let zdarma
Doprovodný program v Centru služeb pro turisty v předhradí hradu
Radyně:

27.10.
28.10.
V dobových kostýmech a na repliky historických nástrojů
zahrají a zazpívají: Jitka Kubištová, Milan Benedikt Karpíšek
a Přemysl Kubišta, možná přijde i sám Radouš….
Vstupné: dobrovolné (ale toho, kdo dá méně než 50 Kč, uchvátí Radouš !!!).
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.

13:00 h – 16:00 h
13:00 h – 16:00 h

Halloween pod Radyní pro děti
Zábavný program pro děti

Rotunda sv. Petra a Pavla
13:00 h – 16:00 h (komentované prohlídky každou hodinu)
Vstup: zdarma
Více informací: +420 725 500 060, info@ic-radyne.cz

K-Centrum města Starého Plzence pořádá

Odpoledne s muzikou
pro seniory

13:00 h – 16:00 h
Centrum služeb pro turisty
pod hradem Radyně

24. října 2018
od 15:00 h do 18:00 h
Lidový dům ve Starém Plzenci

K tanci a poslechu hraje Plzeňské duo
Vstupné: ZDARMA
Srdečně zveme všechny seniory
ze Starého Plzence a okolí!
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.

Vstupné:
ZDARMA
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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Jako voda a RKHĀ

V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.

PROGRAM
14:00 - 16:30

z

16:30 - 17:30

z

Muzikál Rebelové ZUŠ
Starý Plzenec

18:00 - 19:00

z

TICKET
Country beat band

19:30 - 20:30

z

QUEEN TRIBUTE BAND

21:00 - 22:00

z

KEČUP

Prezentace sponzorů
a partnerů akce
z Soutěže pro děti

Doprovodný program - atrakce pro děti
Celou akcí provází moderátor Petr Jančařík

STARÝ PLZENEC
louka u mostu přes řeku Úslavu
Vstupné: 30 Kč/osoba . Děti do 6 let a ZTP/P vstup zdarma . Občerstvení zajištěno . Pořádá město Starý Plzenec

ELEKTRO PAUM

sĞƌŶŝƐĄǎϭϮ͘ϵ͘ϮϬϭϴ v 17. hod. ve Staroplzenecké galerii.
Výstava potrvá do 14. 11. 2018.
Otevírací doba:
PO: 8 - 12, 13 - 17 h
ST: 8 - 12, 13 - 18 h
jdĂd͗ϴͲϭϮ͕ϭϯͲϭϰ͘ϯϬŚ
PÁ: 8 - 12 h
sǌĄƎşŝ^K͕E͗ϵͲϭϱŚ
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14:00 h – 18:00 h
podhradí hradu Radyně
Program:
14:00 h

Zahájení

14:10 h

Středověká kapela RAAVA

15:00 h

Šermíři Harcíři z Rokycan

15:30 h

Polévka se vaří (divadlo Histrio)

16:30 h

Středověká kapela RAAVA

17:00 h

Šermíři Harcíři z Rokycan

18:00 h

Závěr

Doprovodný program v podhradí po celé odpoledne:
y

pohádkový les s oživlým pánem hradu Radyně Radoušem,
kouzelní skřítkové a pohádkové bytosti

y

hry a soutěže pro děti

y

malování barevnými písky

y

jízdy na koni a další zajímavý program.

Na každého dětského účastníka čeká Radoušova odměna !!
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč
(platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)

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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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2018
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
So, Ne a svátky
09:00-15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
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
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: SO, NE a 28.září od 10:00 h do
18:00 h
Komentované skupinové prohlídky (min. 10
osob) je možné objednat na tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno1. září 2018 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
Cestování po Kyrgyzstánu
- fotografie Heleny Horáčkové
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 5. září 2018.
1. září 2018
Městské slavnosti
Místo: Starý Plzenec, louka u řeky (u mostu
v Husově ul.)
Čas: 14:00 – 22:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec
2. září 2018
Rozloučení s prázdninami
Místo: areál hasičské zbrojnice Sedlec

Čas: 14:30 h – 18:00 h
Odpoledne pro děti plné her a soutěží
Pořadatel: SDH Sedlec
6. září 2018
O Radoušově žití a přežalostném konci
Historický mini-muzikál M. B. Karpíška – benefiční představení
Místo: hrad Radyně
Čas: 19:00 h
8. a 9. září 2018
Pouť
Pouťové atrakce a stánkový trh
Místo: hřiště SK Starý Plzenec,
Na Hřišti 109, St. Plzenec
9. září 2018
Poutní mše svatá
tradiční bohoslužba
Místo: Kostel Narození Panny Marie
Čas: 09:30 h
8. a 9. září 2018
Výstava vozidel a dokumentů
Místo: klubovna Pionýru Starý Plzenec,
Pionýrů 838, St. Plzenec
Čas: 10:00 h – 18:00 h
www.plzeneckazeleznice.cz
12. záí 2018 – vernisáž výstavy
Jako voda a oheň
výstava žákovských prací ZUŠ Starý Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 14. listopadu 2018.
15. září 2018
Radoušovy hry – 13. ročník
Místo: hrad Radyně a podhradí
Čas: 14:00 – 18:00 h
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HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187

ITEP

Veletrh
cestovního
ruchu
Plzeňského
kraje
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20–22/09/2018
Haly TJ Lokomotiva Plzeň
Čt–Pá: 10.00–18.00 / So: 10.00–17.00
Kompletní turistické informace / Interaktivní zábava /
Hudba / Ochutnávky / Hry pro děti
Vstup zdarma

www.itep-plzen.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 22. září 2018 uplyne pátý rok
smutného výročí, kdy nás opustil můj
milovaný manžel
pan Matěj Lukucz.
Na jeho lásku a skromnost stále
vzpomínají manželka, syn Matěj,
Janina s rodinou, sourozenci
a stará garda fotbalistů z Plzence.

Dne 21. září 2018 by se dožil 90 let
pan Zdeněk Šafařík
S láskou vzpomínají
syn Zdeněk a dcera Irena
s rodinami.

SKAUT
PUTOVÁNÍ
PO CHŘIBECH
Jako poslední ze seznamu skautských akcí
pro rok 2017/2018 přišel na řadu tradiční
putovní tábor pro starší členy oddílu. Pod
taktovkou naší vedoucí Jáji Lencové jsme se
tentokrát vydali až za daleký Kyjov, do osobitého terénu moravských Chřibů. Během
šesti dnů jsme stihli navštívit místa jako například zříceninu hradu Cimburk, pompézní
zámek Buchlovice a nad ním se tyčící hrad
Buchlov, klášter ve Velehradě, archeoskanzen v Modré, nejvyšší bod Chřibů - 586 metrů nad mořem ležící rozhlednu na vrcholu
kopce Brdo - a v neposlední řadě Květnou
zahradu v Kroměříži. Program to byl pestrý
a o žádném místě nemůžeme říct, že bychom
ho rádi neviděli znovu. Počasí pro nás dělalo,
co mohlo, a pustilo k nám maximálně jednu
dvě přeháňky čili pláštěnky i stany na noc tak
zůstaly téměř nedotčené. A ono, když usínáte
s pohledem na jasnou oblohu plnou hvězd,
obklopeni tichou přírodou, hned máte klidnější hlavu a ráno plno energie na další zážitky.
Ušák - Lukáš Trykar

Na zámku Buchlovice

Foto: Áňa – Anna Vačkářová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
SPOLEK ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH
STAROPLZENECKO
INFORMUJE
Vážení a milí čtenáři
Prázdniny se chýlí ke konci, léto je stále
velmi hřejivé a spousta lidí odpočívá na do-

volených. Výbor spolku SZP Staroplzenecko
společně se Sportovním klubem fotbalistů
připravil pro naše členy a ostatní příznivce
sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti.
Akce se velmi vydařila, zúčastnilo se kolem
90 lidí. Bylo vytvořeno 5 družstev, Šťáhlavice,
Štěnovice, St.Plzenec, Plzenecké Ženy a družstvo dětí. Hráli jsme petang, stříleli na bránu
míčem, házeli jsme frisbie, stříleli ze vzduchovky, a podobné disciplíny. Kdo nespor-

toval, zazpíval si při muzice pana Zapletala.
Všichni jsme si pochutnali na dobrém pivu
a grilovaných klobásách. Pohoda se nesla celým odpolednem až do večera. Sportovních
aktivit se zúčastnila i paní starostka Vlasta
Doláková, která se přišla s panem místostarostou Václavem Vajshajtlem na nás podívat.
Tímto bych chtěla poděkovat SK fotbalistů za propůjčení areálu hřiště, Michalovi
Pokračování na str. 12
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Pokračování ze str. 11
Děkanovskému za výborné občerstvení, Tomášovi Děkanovskému a jeho rodině za přípravu sportovních aktivit a vyhodnocení.
Panu Zapletalovi za výbornou hudební produkci, panu Rotenbornovi za dopravu. Všem,
kteří přišli, také moc děkuji a doufám, že tato
sportovní akce nebyla poslední a budeme ji
příští léto zase opakovat.
Určitě Vás zajímá, kdo vyhrál. No přece
všichni, neseděli jsme doma u televize, udělali jsme něco pro své zdraví, věnovali jsme
se pohybu, poseděli a popovídali si s přáteli.
Většině sportujících je víc než 70 let. A proto
si všichni zaslouží náš obdiv a poděkování
za účast.
Dále bych vás chtěla pozvat na naše posezení s hudbou v Losiné 20. září od 16.00.
K tanci a poslechu bude hrát pan Žákovec
a zpívat A. Volínová. Vezměte si s sebou klobouky, vyhodnotíme ten nejkrásnější nebo
nejnápaditější.
Za výbor Spolku SZP Staroplzenecko
Jaroslava Patočková

Sportovní odpoledne na hřišti SK Starý Plzenec si členové Spolku SZP Staroplzenecko opravdu
užili.
Foto: Jaroslava Patočková

Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ
ORGANIZACE
pořádá dne 15.9.2018
na svém cvičišti tradiční soutěž
ve sportovním výcviku psů:

Akademie Staré Plzně
přednášku

Jak svůj dům změnit v domov
Hedvika Loučková, stavební odborník a průvodce bydlením

48. ročník
Závodu pod Radyní
o putovní pohár města Starý Plzenec
za účasti soutěžících
z organizací Plzeňského kraje.
Zahájení soutěže proběhne
v 8.30 hodin.
Všechny příznivce tohoto sportu zvou
plzenečtí kynologové.
Josef Zábranský,
předseda ZKO Starý Plzenec

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu,
Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec v úterý 25. září 2018 od 17,00.
Přednášející nám všem odpoví na otázky, které si často klademe. „Proč se
z našeho domu ne vždy podaří udělat domov? Co za tím je? Proč se
stavba domu často stane prověrkou vztahu?“.
Zveme každého, kdo by rád vytvořil bezpečný a útulný domov pro sebe a
svoji rodinu.

Vstup zdarma. Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Vyhrazujeme si právo změn v programu. http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/

ČTENÁŘI
PÍŠÍ
DĚKUJI
Děkuji panu Ing. Janu Eretovi, že napsal
o problémech v silniční dopravě ve St. Plzenci.
Více jak 2 roky o tomto problému mluvím
jak s paní starostkou, tak s panem místostarostou. Byla jsem i na besedě s policií na radnici. Navrhla jsem, aby byl do Havlíčkovy
Pokračování na str. 13
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ulice dán radar na měření rychlosti v obou
směrech. To prý nejde, nemáme městskou
policii, která by to zpracovávala.
Řidiči si tuto silnici pletou se závodní dráhou. Paní starostka slíbila, že tam bude posílat často policii, ale to nestačí, Policie, když
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měří, nestačí řidiče odchytávat. Zpomalovací
pruhy by aspoň něco vyřešily nebo jiné řešení
(radar).
Budu ráda, jestli se podaří v dopravě uskutečnit nějaké zlepšení a nebude to dlouho trvat.Chybí přechod pro chodce u autobusové
zastávky na Malé Straně. Kdo chce vědět, jak

se v Havlíčkové ulici jezdí, může se přijít podívat. Nejlépe ráno nebo odpoledne, Může
si počkat i na náklaďáky. Omlouvám se řidičům, kteří jezdí, jak mají.
Ludmila Matasová

SPORT
TENIS A DĚTI V SEDLCI
Prázdniny skončily, na kurtech v Sedlci je
opět živo. Podzimní tréninkový cyklus pro
děti poběží až do listopadu, 4 dny v týdnu.
O vše se stará skupina trenérů, Míša Babická,
Bára Müllerová, Jiří Novák st., Zdeněk Pašek
a Karel Tatíček. Pomáhají i rodiče, Petr Holeček, Karel Kubínek, Míla Pech a další.
A fotkou si připomínáme, že v sobotu
9.6.2018 se na kurtech v Sedlci uskutečnil již
3. Den tenisu pro děti. Přišlo 24 dětí a soutěžilo se ve třech disciplínách. Samozřejmě to
byl především tenis, ale také střelba ze vzduchovky a chůze na chůdách. Ty musíme ještě
trénovat, pro mnohé to bylo něco naprosto
neznámého.
A to nejdůležitější – vyhráli úplně všichni. Odměny byly sladké, počasí úžasné. Dík
patří mnohým rodičům a všem trenérům
a členům tenisového oddílu, kteří pro děti vše
připravili.
Tak AHOJ na tenise!
Ing. Jiří Novák,
vedoucí oddílu tenisu TJ Spartak Sedlec, z.s.

Den tenisu v Sedlci

Foto: Ing. Jiří Novák

Vyhlášení vítězů

Foto: Milan Doležel

XVIII. ROČNÍK
MÍČOVÉHO SEDMIBOJE
DVOJIC 2018
V sobotu 28. července pořádal SK
SPORTteam DOLI Starý Plzenec již
XVIII. ročník míčového sedmiboje dvojic
o pohár města Starého Plzence - Memoriálu
Tomáše Doležela. Přijelo k nám, stejně jako
v loňském roce, jedenáct dvojic. V předchozích ročnících bývala účast na našem sedmiboji téměř dvojnásobná, ale termín v době
dovolených a zejména úmorné vedro počet
účastníků snižuje. V příštím roce tudíž uvažujeme o změně termínu konání na konec
června. Letošního ročníku se nezúčastnily
některé tradiční páry, také obhájce titulu
z loňska přijel v obměněné sestavě, když Edu
Hrabčáka nahradil Honza Sušanka. Také Borek Včala, jenž se posledních sedm let marně
pokoušel o své šesté vítězství v našem sedmiboji, dorazil s novým parťákem. Byl jím Míra
Dvířka, vynikající tenista a zejména baskeťák,
který ovšem zdatně ovládá i ostatní míčové
sporty. A podařilo se, dvojice Včala – Dvířka
Pokračování na str. 14
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zvítězila přesvědčivě v letošním sedmiboji
s náskokem devíti bodů na Honzy, Jirovského
a Sušanku. Vítězný pár tak vytvořil rekordní
počet bodů ze všech dosavadních sedmibojů,
ze sedmi disciplín se šestkrát umístil na medailové pozici, přičemž dvakrát zvítězil. Pořadí na druhém až čtvrtém místě bylo mnohem
vyrovnanější a dvojice na těchto místech se
vešly do rozmezí jednoho bodu. O pořadí
na druhém místě rozhodoval větší počet lepších umístění. Z třetího místa se nakonec radovali vyrovnaní a dobře se doplňující Luděk
Egermaier a Peter Šurkala.
I přes menší počet startujících měl letošní sedmiboj velmi dobrou sportovní úroveň.
Za účasti asi třiceti diváků proběhl v pohodové a přátelské atmosféře. Dalo by se říct, že
nám přálo krásné počasí, přemíra slunečních
paprsků a teploty nad třicet stupňů některým
soutěžícím ovšem nesvědčily. To bohužel platilo také pro účastníky z pořádajícího klubu,
kterým se letos moc nedařilo. Milan Doležel
a Marcela Havlíček měli ovšem letos již jeden
úspěch v kapse, když se jim podařilo obhájit
vítězství v červnovém míčovém sedmiboji
v Kornaticích.
Děkujeme všem sportovcům za účast,
předvedené výkony a za dodržování časového harmonogramu. Již nyní zveme všechny
na následující ročník. Akci podporoval Český svaz rekreačního sportu, město Starý Plzenec, firmy BOHEMIA SEKT, HEPA s.r.o.,
kancelář ČP Přeštice a Autodoprava Kasík.
Milan Doležel

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ 70letá žena hledá k seznámení muže stejného věku ze St. Plzence/Šťáhlav. Auto podmínkou. Pište pouze SMS. Tel.: 722 424 012.
■ Prodám křeslo ušák, otáčecí, 2 kusy a péřové deky nepoužité 2 kusy. Tel.: 603 731 280
nebo e-mail: oplan@seznam.cz
■ Prodám Škoda Felicia 1.3, r. v. 1998, 50
kW, barva červená, STK 4/2020. Tel.: 606
689 544.
■ Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jim pravidelnou
finanční pomoc nadace Dobrý anděl. Děkujeme! www.dobryandel.cz
■ Prodám Škoda Felicia 1,9 D, platná TK,
velmi levně, motoricky spolehlivá, vhodná
pro zač. Tel.: 725 326 047.
■ Sháním paní na úklid, 1× za 14 dnů ve Starém Plzenci, cca 4 hodiny. Tel.: 704 029 969.
■ Prodám byt 2+1 se zahrádkou ve St. Plzenci. Real. společnosti nevolat. Tel.: 775 393 133.
Pokračování na str. 15

Provádíme montáže sádrokartonových stropů, příček, podkrovních
bytů, fasády.
Odvezem, přivezem cokoliv dodávkovým vozem.
Email: slezinger.interiery@gmail.com
www.slezinger-interiery.webnode.cz
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■ Prodám RD ve St. Plzenci - vilová čtvrť,
5+1+B, zahrádka, 2 parkovací stání. Více info
- tel. 603 265 830.
■ Prodám byt 3+1 s lodžií ve Starém Plzenci.
Solidní jednání. Tel. 724 578 549.
■ Kdo provede nátěr balkonu (plech i dřevo)? Tel.: 607 103 768.
Kupon pro bezplatné podání jednoho soukromého
inzerátu do rubriky řádkové inzerce zašlete nebo
předejte osobně do redakce Radyňských listů:
K-Centrum, městská knihovna,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
Komerční inzeráty budou vždy zpoplatněny.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

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

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
- praxe v oboru,
- znalost výkresů

PRACOVNÍKA DO EXPEDIČNÍHO SKLADU
PRO PŘÍPRAVU A BALENÍ VÝROBKŮ PŘED EXPEDICÍ
NABÍZÍME:
- nadprůměrné finanční ohodnocení
- příspěvek na stravování 50 %
- příspěvek na životní pojištění
- mimořádné odměny

- čisté pracovní prostředí
- příspěvek na vánoce
- motivační odměny
- jednosměnný provoz

Informace na tel: 777 759 763, 777 88 11 22

Email: martina.sykorova@centrum.cz

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

PŘIJMEME
BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
Parta pohodových normálních lidí
– Nezávislí a KDU-ČSL –

na pozici obsluha strojů na pracovišti
Starý Plzenec, Bezručova 389

vás zvou na

Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené
Možná i práce na hlavní pracovní poměr

Muzicírování
bez tlachání
v úterý 18. září 2018 v 18.00 hodin

penzion „Na jízdárně“, Masarykovo nám.
ve Starém Plzenci
Zahraje skupina hrající irskou a keltskou hudbu
Zuzana a spol.
a muzikanti ze Starého Plzence (Josef Švéda, Petr Vrobel...).
Možnost občerstvení zajištěna.

Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění
V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939,
e-mail: suchyzd@seznam.cz
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Jsme stabilní ﬁrma, která působí v ČR více než 20 let.
Jsme přední výrobce dřevěných montovaných
rodinných domů značky OKAL.
Hledáme následující profese s okamžitým nástupem

PRACOVNÍKY
DO VÝROBY

Vyučení v oboru truhlář, tesař,
zedník výhodou, není podmínkou

NABÍZÍME:
• dlouhodobá perspektiva zaměstnání
• příspěvek na dopravu • 5 týdnů dovolené

hrubá mzda od 30 000 Kč
DFH Haus CZ s.r.o. | Žákava 162 | 332 04 Žákava
tel.: 377 882 424 | www.dfh-haus.cz
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky

Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky
Green Shell-typu typu Araukana
Stáří slepiček: 14-19 týdnů;
cena: 159-195 Kč/ks

083.)8%(=.)Ï%7
7-43Ě(-87430),0-:

-28)62)8
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Prodej se uskuteční:
11. září, 11. října
a 6. listopadu 2018 v 15:35 hodin
Starý Plzenec – naproti čerp. stanici Pap Oil
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
wwwdrubezcervenyhradek.cz

Jídelna
ve Starém Plzenci
hledá šikovného důchodce
na rozvoz obědů.
Tel.: 603 823 162
Kontaktujte spolek PlzenecNET
QDĤÊVOHKRWOLQH775 785 005,
QHERQDHPDLOX info@plzenec.net

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA

www.plzenec.net

S HYDRAULICKOU RUKOU
• doprava materiálů
• likvidace odpadů, apod.
Tomáš Mestek, Sedlec, K Jezu 36
Tel.: 733 586 738 – NONSTOP
E-mail: 4youstory@seznam.cz

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

Internet omezený pouze cenou

OV

L AV Y N
OMOCE | OS

AROZ

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

www.staroplzenecka-restaurace.com
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KÉ PROSTŘEDÍ

V É S LU Ž B Y |

P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

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

Í
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