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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
většina z nás si klade otázku, co nám rok
2014 přinese a jaký asi
bude. Již dnes je jisté, že tento rok bude v
mnohém
přelomový,
mimořádný a bohatý na různá výročí a
události. Od 1. ledna 2014 platí nový
občanský zákoník, který přinese pro každého z nás určité novinky a podstatné
změny. Čekají nás i významná výročí. V
r. 2014 uplyne 25 let od listopadových
událostí roku 1989, letos budeme již 15
let součástí Severoatlantického paktu a
rovných 10 let jsme členem Evropské
unie. Nelze zapomenout ani na „smutná“
výročí, a to 100 let od zahájení 1. světové války a o 25 let později druhé světové
války. Tyto události bychom neměli zapomínat, protože svobodu a demokracii
dnes bereme již jako samozřejmost. Měli
bychom si stále připomínat, jak jsou po-

míjivé materiální hodnoty a naopak jak
je v životě důležitá tolerance, láska, přátelství a sounáležitost s našimi blízkými.
A co nás čeká v r. 2014 v našem městě?
Ani letošní rok nebude občan ochuzen o
to, aby šel k volbám. V květnu nás čekají
volby do Evropského parlamentu a pravděpodobně koncem října budeme vybírat
nová zastupitelstva měst a obcí a část Senátu. Ani o výročí nebudeme ochuzeni.
V r. 2014 uplyne 100 let od otevření Základní školy Starý Plzenec. Na jaře pak
budeme mít možnost se zúčastnit oslav
tohoto výročí. A jako bonus by měla být
v základní škole nová okna a hledáme
možnost výměny starých kotlů za nové.
Nejen to plánujeme zrealizovat v r.
2014. O některých záměrech jsem se již
zmínila v lednovém čísle RL. Hledáme dotační prostředky, abychom mohli
zrealizovat přístavbu mateřské školy
ve Starém Plzenci. V Sedlci plánujeme
ještě letos vybudovat chodník a přechod
u základní a mateřské školy. Jsou naplánovány i další investiční akce (čas-

ZDARMA

to pro běžného občana neviditelné, ale
potřebné a nutné), to jsou zejména vodovody a kanalizace. Budeme i nadále
finančně podporovat činnost spolků a
sdružení. Příspěvky jsou zaměřeny cíleně na podporu činnosti organizací či
fyzických osob pracujících na území
našeho města. Smyslem je především
finančně pomoci organizované činnosti
oddílů, které se zaměřují na práci s mládeží, nebo svojí činností, akcí či akcemi propagují naše město. Díky finanční
pomoci mohly oddíly či sdružení pořídit nová vybavení, zajistit náklady spojené s činností nebo organizací aktivit.
Předmětem diskuse s občany bude nově
zpracovaná vize rozvoje města, kterou
máte možnost si s předstihem prohlédnout na webových stránkách města. Vychází z poznatků a podnětů Vás občanů
a odborníků, kteří mají vztah k našemu
městu. Znalost historie regionu a města,
kde žijeme, je součástí našeho vztahu
k tomuto místu dnes i v budoucnosti.
pokračování na str. 2

V pondělí dne 20. ledna 2014 proběhl na ZŠ ve Starém Plzenci zápis budoucích prvňáčků, v září budou otevřeny dvě první třídy.
Foto: Martin Štekl
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pokračování ze str. 1
Snažíme se naše město vylepšovat, ale
někdy mívám pocit, že někteří občané
mají dojem, jako bychom chtěli obci škodit. Ať uděláme, co uděláme, je to vždycky špatně. Někteří občané naopak ničí
naše snažení. Jako drobný příklad je objíždění zpomalovacích prahů některými
řidiči v Kollárově a Topolové ulici, kdy
pak město musí vynaložit další finanční
prostředky na nápravu. Často si kladu
otázku, proč se určité věci nedají vyřešit
jednoduše a mnohdy je složité nalézt společné řešení. Mým přáním je, abychom
v r. 2014 nalezli společnou řeč s občany, která bude ku prospěchu nás všech.
A na závěr mi dovolte popřát nejen k Valentýnu, ale i po celý rok lásku, štěstí a porozumění Vám všem.
Vlasta Doláková, starostka

INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
30. schůze – 12. prosince 2013
RM
◘ nesouhlasila, na žádost Mgr. Ivana Ramadana, s prodejem pozemku města parc.
č. 233/47 v k. ú. Starý Plzenec k využití
pro zemědělské účely. Pozemek je pronajatý k zemědělskému využití společnosti
ProKlas, s. r. o.;
◘ schválila uzavření smlouvy s Občanským sdružením Hůrka a Radyně, společností pro zvelebování historických a
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MĚSTO STARÝ PLZENEC,
Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
odbor finanční a majetkoprávní
zveřejňuje

VÝZVU
k podání žádostí vlastníků bytů a obytných domů na území města o úvěr z Fondu rozvoje bydlení na pořízení kanalizační přípojky
v katastrálním území Starý Plzenec a Sedlec u Starého Plzence
Výzva k podání žádostí o poskytnutí výše uvedeného úvěru je zveřejněna v souladu
s ustanovením článku 3 odst. 3 Statutu Fondu rozvoje bydlení (zveřejněného na
webových stránkách města http://www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/statut-fondu-rozvoje-bydleni-1938.html?kshowback=4_5).
Součástí tohoto oznámení jsou tiskopisy:
Žádost o poskytnutí úvěru a Potvrzení o výši příjmu (zveřejněné na webových
stránkách města http://www.staryplzenec.cz/obcan/aktuality/).
Konečný termín pro přijetí žádostí stanovila rada města na den: 31.12.2014
Bližší informace podá odbor finanční a majetkoprávní – Iveta Fajtová,
budova městského úřadu, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
(kancelář č. 2, I. patro), Tel.: 377 183 645, E-mail: fajtova@staryplzenec.cz.
kulturních památek ve Starém Plzenci o
výpůjčce částí pozemků parc. č. 22/1, 63/3,
1237/1, 1307/9, 1332/3, 1342/6, 1342/37,
1411/39, 1412/1, 1495/1, 2053 a 2054 v
k. ú. Starý Plzenec dotčených realizací projektu „Naučná stezka Stará Plzeň a kupci“;
◘ stanovila pro I. pololetí 2014 termíny
schůzí RM na dny: 15. a 29. ledna, 12. a 26.
února, 12. a 26. března, 9. a 24. dubna, 14.
a 28. května, 11. a 25. června a termíny zasedání ZM na dny: 10. března a 9. června;
◘ schválila uzavření 12 dodatků k veřejnoprávním smlouvám s obcemi ve správním
obvodu pověřeného MěÚ Starý Plzenec,
podle kterých město Starý Plzenec vykonává za tyto obce přenesenou působnost
na úseku přestupků a v rozsahu zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
◘ schválila uzavření dodatku ke smlouvě
o zajištění provozu a údržby elektrického
zařízení se společnostmi ČEZ Distribuční
služby, s. r. o. a ČEZ Energetické služby,
s. r. o., jehož předmětem je změna provozovatele trafostanice ČOV v Luční ulici ve
Starém Plzenci k 01.01.2014;
◘ schválila, v souvislosti se zrušením
organizační složky Pečovatelská služba k
31.12.2013, vydání novelizovaných Pravidel pro poskytování pečovatelské služby
a pro podávání a vyřizování stížností na
kvalitu nebo způsob jejího poskytování
účinných od 01.01.2014;
◘ vzala na vědomí informaci o možném
navýšení maximálních sazeb za úkony pečovatelské služby, které jsou stanoveny

vyhláškou č. 389/2013 Sb. s účinností od
01.01.2014, rozhodla ale o zachování stávajícího Sazebníku úhrad úkonů pečovatelské služby beze změn pro poskytování pečovatelské služby městem po 01.01.2014;
◘ zrušila Organizační a provozní řád organizační složky Pečovatelská služba a Organizační řád organizační složky Útvar údržby města v plném rozsahu k 31.12.2013,
schválila dodatek k organizačnímu řádu
MěÚ s účinností od 01.01.2014, kterým
se zejména ruší odbor stavebního technika města a zřizuje nový odbor hospodářský a investiční, stanovila s účinností od
01.01.2014 počet 27 zaměstnanců města
zařazených do městského úřadu a pověřila
tajemníka MěÚ dočasným řízením nového
hospodářského a investičního odboru MěÚ
s účinností od 01.01.2014;
◘ vzala na vědomí informaci místostarosty o vyhodnocení projektu noční linky
PDP N 11 za období 31.08. – 28.11.2013
a souhlasila s jejím pokračováním i v roce
2014;
◘ souhlasila se zadáním zpracování znaleckého posudku pro ocenění společnosti
PRONAP, s. r. o. společnosti APOGEO, s.
r. o. podle jí předložené nabídky a s uzavřením smlouvy o dílo;
◘ nesouhlasila, na žádost Luďka Makového, s umístěním dvou reklamních směrových tabulí na sloupy veřejného osvětlení
na Masarykově náměstí a žadateli doporučila řešit umístění směrových tabulí u kopokračování na str. 3
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munikací při výjezdu z města;
◘ vzala na vědomí zápis z jednání kulturní, školské a sportovní komise dne
25.11.2013 a jmenovala novou členkou
kulturní, školské a sportovní komise Lucii
Burianovou;
◘ nesouhlasila, na žádost sdružení Svaz
zdravotně postižených občanů Stodsko, s
poskytnutím finančního příspěvku tomuto
sdružení, neboť město poskytuje příspěvky pouze organizacím působícím ve městě
a zařízením, v nichž jsou umístěni občané
města;
◘ vzala na vědomí petici občanů města,
zastoupených členy petičního výboru Mgr.
Jitkou Hurtovou a Petrou Kšírovou, požadující zrušení dopravního značení, kterým
je stanoven jednosměrný provoz ve Štěnovické ulici s vjezdem z Bezručovy ulice, a obnovení původního obousměrného
provozu Štěnovickou ulicí, nesouhlasila
s požadovaným odstraněním dopravního
značení, které bylo stanoveno po místním
šetření na základě vyjádření Policie ČR
a kladných stanovisek všech dotčených
orgánů z důvodu bezpečnosti silničního
provozu, tzn. eliminace tzv. „kolizního místa“ v místě styku ulic Štěnovická
– Bezručova - Jungmanova, které by zde
při zachování současného napojení místní
komunikace do Jungmanovy ulice mohlo
v silničním provozu vzniknout, a uložila
MěÚ zařadit místní komunikaci v Lipové
ulici v Plánu zimní údržby místních komunikací do I. pořadí důležitosti s účinností
od 16.12.2013, prověřit možnost umístění
silničního zrcadla do Bezručovy ulice naproti výjezdu z ulice Lipová a v kladném
případě zajistit realizaci tohoto záměru a
dále prověřit možnost případné změny křižovatkového napojení v místě styku ulic
Štěnovická – Bezručova - Jungmanova,
která by případně umožnila zrušení současného zjednosměrnění Štěnovické ulice;

PETICE ZA ODSTRANĚNÍ
,,JEDNOSMĚRKY“
VE ŠTĚNOVICKÉ ULICI
Vážení spoluobčané,
obracím se na vás touto cestou s informací o vývoji jednání ohledně petice
za obousměrné zprůjezdnění Štěnovické
ulice. Uzavření průjezdu Štěnovickou ulicí směrem k náměstí v prosinci loňského
roku bylo nemilým překvapením pro většinu zde bydlících obyvatel.
Vzhledem k nespokojenosti občanů
jsme iniciovali petici, kterou jsme žádali,
aby byla odstraněna dopravní značka ,,Zákaz vjezdu všech vozidel“ ve Štěnovické
ulici a byl tak umožněn obousměrný průjezd ulicí. Domníváme se, že se jedná o
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◘ schválila, v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace Bytové hospodářství
Starý Plzenec, uzavření 14 dodatků k nájemním smlouvám o pronájmu nebytových
prostor města;
◘ schválila uzavření tří nových nájemních
smluv o pronájmu garáží v Nerudově ulici
se stávajícími nájemci Františkem Babkou,
Jiřím Fialou a Miroslavem Jíchou;
◘ souhlasila, na žádost ředitelky Základní a mateřské školy v Sedlci, s přijetím finančního daru 15.000 Kč poskytovaného
škole společností SERW, spol. s. r. o;
◘
souhlasila s odstraněním dřevin v
ochranném pásmu vedení vysokého napětí na pozemcích města parc. č. 64/2, 64/8,
278/40 a 330/3 278/40 v k. ú. Sedlec, které
vlastník el. vedení společnost ČEPS, a. s.
provede na vlastní náklady;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností SECAR BOHEMIA, a. s., jejímž
předmětem je umístění vyhledávací antény
na hradu Radyně;
◘ vzala na vědomí mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací ZŠ Starý
Plzenec, ZŠ a MŠ Sedlec, ZUŠ Starý Plzenec, MŠ Starý Plzenec a BH Starý Plzenec
za II. a III. čtvrtletí 2013.
31. schůze – 19. prosince 2013
RM
◘ schválila uzavření dodatku k nájemní
smlouvě se Zemědělským družstvem Plzeň-Červený Hrádek, jehož předmětem je
pronájem pozemků města parc. č. 2076/2,
2086/1a 2108 v k. ú. Starý Plzenec a části
pozemku parc. č. 184/19 v k. ú. Sedlec k
zemědělskému využití;
◘ vzala na vědomí hospodářský výsledek
společnosti PRONAP s.r.o za měsíc listopad 2013;
◘
schválila rozpočtové opatření č.
16/2013, kterým se navyšují rozpočtové
příjmy města v roce 2013
dostatečně širokou, přehlednou dopravní
spojnici města, která není nijak hustě obydlena. Při stávající úpravě dopravní situace
je provoz usměrněn přikázaným směrem
jízdy do ulice Lipová, hustě obydlené
zóny, opatřenou třemi prahy, pro kterou je
i přes snížení rychlosti tato úprava zvýšenou zátěží. Dále pak je průjezd směrem na
náměstí komplikován na jedné straně hůře
přehlednou křižovatkou Lipová/Bezručova
a na straně druhé nezpevněným povrchem
Čelakovského ulice.
Dne 12.12.2013 jsem byla pozvána na
jednání Rady města Starý Plzenec, kde
jsem byla panem místostarostou Vajshajtlem seznámena s důvody této dopravní
úpravy. V rámci rekonstrukce Radyňské
ulice byla využita ulice Jungmannova jako

o částku 12.060,00 Kč
◘ vzala na vědomí, v souvislosti s ukončením pojištění majetku a odpovědnosti
města sjednaného do 31.12.2013, čtyři nabídky nového pojištění od 01.01.2014 od
pojišťoven ČSOB Pojišťovna, a. s., Kooperativa pojišťovna, a. s. , UNIQA Pojišťovna, a. s. a Česká pojišťovna, a. s. zpracované a předkládané smluvní makléřskou
společností ARC FIN, s. r. o. a souhlasila
s uzavřením nové smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti města na další tříleté
období 2014-2016 se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance
Group, která předložila nejvýhodnější nabídku.
32. schůze – 30. prosince 2013
RM
◘ schválila uzavření dodatku ke smlouvě
o poskytování pracovně lékařských služeb
uzavřené s MUDr. Petrem Novákem;
◘ souhlasila s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o umístění stavby mezi Městským
úřadem Starý Plzenec a městem Starý Plzenec, jejímž předmětem je umístění stavby „Starý Plzenec - sběrný dvůr odpadů“
na pozemku parc. č. 155/89 v k. ú. Sedlec
zakoupeném městem od společnosti Skanska, a. s.;
◘ schválila, v souvislosti se zrušením
organizační složky Pečovatelská služba k
31.12.2013 a převzetím výkonu působnosti poskytování pečovatelské služby městským úřadem, vydání nových vnitřních
směrnic č. 1/2014 - Soubor vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby,
č. 2/2014 - Pracovní postupy při poskytování pečovatelské služby, č. 3/2014 - Pravidla řešení nouzových a havarijních situací
při poskytování pečovatelské služby a č.
4/2014 - Etický kodex pracovníků pečovatelské služby s účinností od 01.01.2014.

objízdná trasa. Křižovatkové napojení
Jungmannova/Bezručova však bylo užší a
byla zde nízká obruba, proto bylo rozšířeno pro průjezd MHD. Toto opatření však
bylo dočasné a po skončení rekonstrukce
měla být křižovatka dána do původního
stavu. Po skončení platnosti objízdné trasy
byl dán návrh, aby toto rozšířené napojení zůstalo. Vzhledem k tomu, že výjezdy
z ulic Štěnovická a Jungmannova do ulice Bezručova jsou nyní příliš blízko sebe
a v případě střetu dvou vozidel, by nebylo
možno jednoznačně určit kdo, komu nedal přednost v jízdě a vzniklo by takzvané „kolizní“místo. Z tohoto důvodu, byla
podmínka Policie ČR zjednosměrnění části
ulice Štěnovická.
pokračování na str. 4
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Rada města nesouhlasí s
požadovaným odstraněním dopravního značení. Po diskusi,
předložení všech argumentů i
návrhů, rada města uložila odboru výstavby a údržby města
zařadit komunikaci v Lipové
ulici ve schváleném Plánu zimní údržby místních komunikací
do I. pořadí údržby. Rada města
uložila stavebnímu technikovi
města prověřit možnost umís-

tění silničního zrcadla do Bezručovy ulice naproti výjezdu z
Lipové ulice. Dále uložila prověřit možnost případné změny
křižovatkového napojení Štěnovická/Bezručova, která by
umožnila zrušení současného
zjednosměrnění
Štěnovické
ulice.

STARÝ PLZENEC
V ROCE 1914
Člen okres. zastupitelstva: Za člena
okresního zastupitelstva v Plzni byl dne 1.
března b. r. zvolen pan Josef Fábera, starosta obce.
Záležitost názvu Stará Plzeň: V dubnu
intervenovala městská rada u obchodní komory v Plzni a u rady král. města Plzně ve
příčině změny názvu města v název „Stará
Plzeň“. Nedocílila však kladného výsledku, neboť sekretář dr. Drtina uveřejnil v
„Českém deníku“ článek plný nesprávností, které mylně informovaly veřejnost,
ale jsou také s to působiti nepříznivě na
rozhodující kruhy. Městská rada snažila se
nesprávnosti tyto paralisovati „Zaslánem“,
které uveřejnila v „Plzeňském kraji“ za
40 K a v „Národní politice“ za 260 K, a
vysvětlila, proč se obec bije za své svaté a
několika králi jí zaručené právo. Na výlohy
tyto přispěl pivovar obnosem 100 K. Zároveň usnešeno, aby tajemník obce s panem
starostou a některým vlivným vyslancem
intervenovali ve Vídni u Ministerstva vnitra a u Ministerstva financí za příznivé vyřízení zdejší žádosti za změnu názvu města.
Intervence v Praze: V červnu intervenoval tajemník Basl se starostou obce u
zemské správní komise a u místodržitelství
v záležitosti změny jména obce v „Starou
Plzeň“, pak zakročili u zemské školní rady
ve příčině žádosti za povolení dívčí školy
měšťanské a dozvěděli se, že žádost tato u
zemské školní rady ještě není.
Spor s elektrárnou a koupě: Letošního roku odbývaly se opět dvě stání
s inženýrem Kašpárkem. Obci bylo soudem
vytýkáno, že se domáhá zrušení smlouvy,
ve skutečnosti jí však stále užívá, přijímajíc od Kašpárka světlo. Došlo konečně k
smíru za podmínek, že inženýr Kašpárek
připojí svoji elektrárnu na elektrárnu Darová-Břasy, s níž uzavře se smlouva toho

Jitka Hurtová
Neukáznění řidiči objíždějí zpomalovací prahy v Topolové
ulici.
Foto: Bc. Václav Vajshajtl

znění, že může býti smlouva zrušena, kdyby v krajině zřízena byla velkoelektrárna,
od níž by obec chtěla proud odebírati. Inženýr Kašpárek přenechá svoji elektrárnu
se vším, jak je teď v provozu, i transformátory, každá strana ponese svoje soudní
útraty, obec odpustí inženýru Kašpárkovi
všecky pokuty, a on jí za to odpustí paušál
za osvětlování roku 1913. Za těchto podmínek odkoupila mu obec elektrárnu za
cenu 92.500 K.
Jednoduchá frekvence: V měsíci červnu zavedena při úřadování na městském
úřadě jednoduchá frekvence, a sice po
dobu letních měsíců od 1. května do 15.
září úřadování od 8 hodin ráno do 2 hodin
odpoledne, zatímně na rok na zkoušku.
Počátek války: Vypovězení války Srbsku bylo znamením k požáru války světové. Také zdejší obec pocítila hned zpočátku
následky stavu válečného. Hned po vyhlášení mobilisace odešlo do války z Plzence
přes 200 osob. Asistent Suchý odebral se na
vojnu a ponechány mu obcí všechny jeho
posavadní požitky. Také městský lékař dr.
Pavlík musel se odebrati k službě vojenské
a obec, zůstavši bez lékaře, žádala, aby sem
byl dosazen stálý substitut. Zakročení její u
hejtmanství zůstalo bez výsledku. Později
dojížděl do Plzence dr. Čížek ze Šťáhlav a
udílel lékařské rady.
Půjčka: Následkem událostí válečných
odepřela spořitelna města Rokycan vyplácení splátek na zápůjčku, a nemohla proto
stavba školy měšťanské býti dokončena.
Škola měšťanská: Počátek školního
roku musel z té příčiny býti odložen na 15.
října. Když později spořitelna poskytla další splátku na zápůjčku obnosem 3.000 K,
musely býti dodělány a zakoupeny alespoň
nejnutnější věci, aby vyučování na škole
měšťanské mohlo býti započato. Starosta
s tajemníkem intervenovali opět u zemské
školní rady v záležitosti měšťanské školy
dívčí a také u zemské správní komise, ale

bylo jim řečeno, že následkem válečných
událostí není ani do dvou let naděje na otevření měšťanské školy pro dívky.
Místnost pro nemoci infekční: Mezitím nařídilo okresní hejtmanství, aby v našem městě upravena byla izolační místnost
o pěti postelích pro nemoci epidemické.
Museli se tedy z chudobince vystěhovat
obecní chudí a strážník a byli umístěni v
přízemí levého křídla nové měšťanské školy a strážník v I. poschodí; z chudobince
pak zřízen pavilon pro nemoci infekční.
Elektrárna: Inženýr Kašpárek naléhal
v prosinci na obec, aby převzala elektrárnu
do vlastní režie, protože prý pro nedostatek nafty bude nucen zastaviti práci. Na to
odpověděla městská rada, že se nezdráhá
koupenou elektrárnu převzíti, když inženýr
Kašpárek dostojí všem při koupi smluveným podmínkám, hlavně když bude zdejší
elektrárna připojena k přespolní síti elektrárny v Darové, za nynějších poměrů, že jí
převzíti nemůže. Pro případ, že by inženýr
Kašpárek provoz elektrárny zastavil, byly
koupeny dva sudy petroleje do zásoby k
osvětlování města.
První rekvisice: Přípisem z 18. října
1914 č. 8507 oznámilo okresní hejtmanství,
že vojenský erár žádá, aby obec Plzenecká
dodala za rekviziční ceny pro zásobování
vojska 20 centů pšenice, 35 centů žita, 90
centů ovsa a 4 centy ječmene za následující
ceny: pšenice cent za 31 K, žito 22 K, oves
19 K a ječmen 19 K 10 h. Pro krátkost lhůty nemohla být tato dodávka rozdělena na
zdejší majitele pozemků a byla objednána
u Hospodářského družstva českého západu
za následující ceny: pšenice 41 K 50 h, žito
35 K, oves 20 K a ječmen 25 K, celkem
tedy úhrnný obnos 799 K 50 h. Rozdíl v cenách 150 K hražen byl z obecní pokladny
na základě zásady, že nejen rolníci, nýbrž
všichni občané jsou povinni nésti břemeno
války. Také všechny následující dodávky
pokračování na str. 4
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zmoci, usnesla se
městská rada, aby za
narukovavšího pana
Suchého přijat byl
jako výpomocná síla
městský úředník z
Přelouče pan František Dvořák s platem
80 K měsičně.
Živelní pohroma: Při živelní
pohromě, která v
červnu zdejší obec
postihla, byl kromě
vyrvaného
rygolu
pod tratí státní dráhy
u „Šibeničky“, a kromě vyrvaného rygolu
nad chudobincem,
v značné míře poškozen hlavní kanál
obecní od státní dráhy přes Plzenec až
do řeky ústící do té
míry, že se u domu
Otevření měšťanky: Budova školy měšťanské byla letos dostavěna a dne 28. září b. r. byla odevzdána svému úče- Ferdinanda Majšla
lu. Vzhledem k poměrům válečným odbylo se otevření školy jen tichou slavností, totiž vysvěcením a bohoslužbou. provalil a po celé
délce 180 m sesutím
obě školy uprázdněny a vyučování obmehrozil. Obec byla
pokračování ze str. 3
pro vojsko budou praktikovány tak, aby zeno na čtyři třídy. Obecní zastupitelstvo, tedy nucena provésti neodkladnou opravu
rekviziční výlohy rozvrženy byly dle výše uznávajíc důležitost vyučování, třeba re- hlavního kanálu a svěřila ji staviteli panu
přímých daní na všechno občanstvo. Toto stringovaného, vyslala do Plzně deputaci, Karlu Štikovi.
První oběti: Mezitím docházely prvusnešení obecního zastupitelstva muselo sestávající z pánů starosty obce, radního
však býti zrušeno, protože okresní výbor Jakuba Trefného a učitele K. Sudy, aby ní zvěsti o těch, kteří na poli „cti“ nalezuznal je za nesprávné a nařídil, aby rozdíl intervenovala u velitele plzeňské posádky li „slavnou“ smrt. Prví z nich byli Martin
v ceně odvedeného obilí nebyl hražen z šlechtice Maye Skočevgboje v záležitosti Průcha, Josef Suchý, Václav Hejzek.
obecní pokladny, nýbrž rozvržen na jednot- ubytování vojska v tanečních sálech i jiZE STAROPLZENECKÉ KRONIlivé povinníky dle poměru jich výkonnosti. ných soukromých místnostech.
Výpomocná síla v úřadě: Poněvadž KY BEDŘICHA MORAVCE
Ubytování vojska: Sotvaže nová budovypsala Věra Fenclová
va měšťanské školy byla odevzdána svému ubytováním vojska, aprovisováním obyúčelu, byl v prosinci do Plzence přeložen vatelstva, rekvisicemi a t. d. agenda obecprapor polních myslivců č. 6 z Plzně s ce- ního úřadu v značné míře se zvětšila a
lým kádrem. Následkem toho musely býti tajemník obecní nemůže všechnu práci

STAROPLZENECKÉ BÁJE
A POVĚSTI
Zabitá bojovnice za svobodu
„Když se v Plzenci lid vzbouřil proti
vrchnosti, stála v jeho čele jakási Andrešková s praporem v ruce. Vedla vyzbrojené
sedláky na valy, také „Šišiny“ zvané. Byla
při bojích tam povstalých zastřelena panským ozbrojencem.“
(vyprávění starého Čejky zapsal r. 1920
J. Schiebl)
Poznámka:
Uvedená událost se patrně vztahuje k
boji staroplzeneckých sedláků za svobodu,
tj. proti robotě v létech 1723-1781. Podrobnou historii tohoto boje sepsal a vydal r. 1941 Dr. Václav Černý pod názvem
„Staroplzeňský boj za právo“. Ze všech
dokumentů a faktů vyplývá, že Plzeneč-

tí vedli svůj boj jednak po právní stránce
stížnostmi panovníkovi, jednak po stránce
praktické odpíráním roboty. V žádosti Marii Terezii z 26. července 1749 si stěžují,
že „vrchnost má na ně jen pouta, nejtvrdší
rány a kopance, panští bijí i těhotné ženy
a malé děti. Když se někde shromáždili,
vyhrožují jim pověšením, zabitím a smrtí.“ (viz kniha V. Černého, str. 59. Nikde se
však neobjevuje sebemenší zpráva o tom,
že by byl někdo zabit. Až r. 1753 se situace
vyhrotila. „Vzhledem k tomu, že vrchnost
pokračování na str. 5
pokračování ze str. 4
trvala na zaplacení dluhů, které Plzenečtí
vůči ní během svého odboje vytvořili, začaly v r. 1753 nepokoje znovu. Na šťáhlavské
panství byl proto pozván hrabě z Klenové,
plzeňský krajský hejtman, aby pomohl zlomit odpor Plzeneckých. Ti se však naopak

ozbrojili a krajského hejtmana s jeho doprovodem odmítli vpustit do města. Až čtyři
setniny vojska poslaného z Plzně dokázaly
zjednat pořádek. (A. Velková str. 110) Ani v
dalších stížnostech Plzeneckých se však nepraví, že by někdo byl zabit či vážně raněn,
pouze že byli v poutech odvedeni.
Uvedená scéna se ženou spíše připomíná slavný obraz francouzského romantického malíře Eugena Delacroix „Svoboda
vede lid na barikády“ z r. 1830: v centru
obrazu stojí na barikádě mladá žena – v
pravici drží prapor, v levici pušku.
Anna Velichová
Literatura:
1) Černý, V.: Staroplzeňský boj za právo,
Starý Plzenec 1941
2) Velková, A.: Krutá spravedlnost, ubozí
poddaní? Historický ústav ČAV 2009
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ÚNOR 2014
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12.00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
09:00-12:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
9:00-12:00
13:00-17:00 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 9:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
Hrad Radyně - uzavřen
Rotunda sv. Petra a Pavla - uzavřena

Akce konané na začátku března 2014

KATEŘINA
obrazy a aradecory Alice Kopečkové
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 27. března 2014.
15. února 2014 (sobota)
IRON MAIDEN revival (Klatovy),
Místo: MUSIC CLUB, Masaryk. nám. 52,
St. Plzenec
Čas: 21:00 h
18. února 2014 (úterý)
III. koncert 29. sezóny Kruhu přátel
hudby
Jiří Stivín & Sám se svým stínem
Místo: Bohemia Sekt Centrum, Smetanova
220, St. Plzenec
Čas: 18:00 h
Pořadatel: K-Centrum, měst ská knihovna
města Starý Plzenec
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz

Vás srdečně zvou

8. března 2014 (sobota)
MDŽ
Lidový dům St. Plzenec
Pořadatel: Český svaz žen St. Plzenec
Hasičské muzeum v Sedlci
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v
průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil,
tel.: 606 608 187

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

22. února 2014 (sobota)
Masopustní průvod
Sraz všech masek u „hasičárny“ ve 12 h.
Pořádá SDH Sedlec

Kruh přátel hudby ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň

1. března 2014 (sobota)
ŠPEJBĹS HELPRS (AC/DC revival)
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h

SK Starý Plzenec
pořádá

na komickou operu Františka Xavera Brixiho

BYL JEDNOU DOBRÝ KANTOR
„ERAT UNUM CANTOR BONUS“

Ples staroplzeneckých fotbalistů

v nastudování studentů zpěvu plzeňské konzervatoře
dne 15. dubna 2014 od 18:00 h v sále Lidového domu
ve Starém Plzenci

sobota 8. února 2014 od 20.00 hodin
Lidový dům Starý Plzenec

Studenti svou inscenaci uvedou jako komické shrnutí
školního období a předvedou jak vztahy mezi dospívajícími
studenty, tak až dětskou bezstarostnost školních dnů.

k tanci a poslechu hraje skupina EGES

Zveme diváky všech věkových kategorií.
Určitě se nebudete nudit!

předprodej vstupenek – Karel Dolák – 607 256 989

Prodej vstupenek a další informace:
K-Centrum, městská knihovna, Smetanova 932,
Starý Plzenec,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
www.skstaryplzenec.cz
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
a Kruh přátel hudby
pořádá ve spolupráci se společností
BOHEMIA SEKT
III. koncert Kruhu přátel hudby
úterý 18. února 2014 od 18:00 hodin
BOHEMIA SEKT Centrum, Smetanova 220

Jiří Stivín & Sám se svým stínem
Cena vstupenek v předprodeji:
plné 150 Kč; snížené 50 Kč
Předprodej vstupenek v K-Centru,
Smetanova 932, tel.: 377 183 662, 377 183 659,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz, www.staryplzenec.cz
Cena vstupenek před začátkem koncertu:
• vstupenky k sezení: plné 200 Kč, snížené 100 Kč
• vstupenky k stání: plné 120 Kč, snížené 80 Kč
(Prodej vstupenek k stání pouze v případě vyprodání vstupenek k sezení!)

14. ledna 2014 uplynul dlouhý a velmi
smutný rok ode dne, kdy nás navždy
opustil manžel, otec a dědeček
pan Jan Holeček.
Stále vzpomínáme a prosíme všechny,
kteří ho znali,
o tichou vzpomínku.
Děkuje manželka
Jaroslava Holečková
a synové s rodinami.

ZŠ Starý Plzenec
MEDAILOVÁ NADÍLKA
V OKRESNÍM KOLE VE ŠPLHU
Ve druhé polovině listopadu se vybraných 24 „šplhounů“ naší školy vypravilo
na 22. ZŠ v Plzni na tradiční a silně obsazené okresní kolo ve šplhu na tyči jednot-

Dne 12. února 2014
uplyne rok,
co nás navždy opustila
paní Květa Fialová
a 9. listopadu 2013
uplynulo 10 let
od odchodu
pana Ladislava Fialy.
Vzpomíná syn s rodinou.

Dne 28. února 2014
by se dožil 90 let
náš milovaný manžel,
otec, dědeček
a pradědeček
pan Richard Šilpoch,
jehož srdíčko náhle
utichlo 12. března 2011.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

livců. Letos jsme, díky doprovodu pí učitelky Hermanové a Holoubkové, obsadili
všechny věkové kategorie od nejmenších
druháků až po deváťáky. A dali jsme o naší
ZŠ Starý Plzenec pořádně vědět. Žádná
jiná škola nebyla úspěšnější než my!
Jako každý rok o medailových pozicích
rozhodovaly pouhé setiny sekundy. Poděkování patří všem našim reprezentantům

– „šplhounům“, zvláště pak medailistům:
1. místo Jana Hrubá, 3.A
6,50 s.
1. místo Radek Kalousek, 7.B
4,40 s.
2. místo Tereza Haberová, 8.A
5,70 s.
3. místo Matěj Vondrášek, 5.A
6,50 s.
Terka Havlová, 7.A
Foto na str. 9
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MŠ Starý Plzenec
NÁVŠTĚVA Z BAŽINY
V 5. TŘÍDĚ
MŠ STARÝ PLZENEC

Úspěšní „šplhouni“ Tereza Haberová a Radek Kalousek.
Foto: archiv

Byl pátek 10. 1. 2014. Vál
silný severní vítr a od rána bylo
jasné, že visí něco ve vzduchu.
Podivný a tajemný pocit měl
snad každý z nás. Atmosféra v
naší třídě by se dala krájet.
Okolo deváté hodiny se setmělo a ozvaly se podivné zvuky. Najednou někdo zabouchal
na dveře.
Byl to Jožin z bažin. Přišel

Letošní prvňáčci a ti budoucí.

Jožin z bažin.

Foto: Barbora Michalová

MŠ Sedlec
V úterý 14. ledna se naši předškoláci šli podívat do první třídy ZŠ. Zasedli
do lavic, aby si vyzkoušeli, jaké to asi
bude příští rok, kdy opustí mateřskou
školu. Paní učitelka Helena Malá si pro
děti připravila veselé soutěže, kdy předškoláci závodili s prvňáčky, kdo si dřív
zvládne obléct bundu, převlečení na tělocvik, zavázat tkaničky či zapnout košili na knoflíky. Skóre bylo vyrovnané
2:2, a tudíž se předškoláci přesvědčili,
že rozdíl mezi školkou a školou je nepatrný a není se čeho bát. Děti si soutěže
užily a nakonec prvňáčkové pomáhali
předškolákům vyrobit papírového sněhuláka se jménem každého dítěte.
Předškoláci se hravou formou seznámili s prostředím školy, s výukou a s novými kamarády, kteří se na ně už moc
těší.
Petra Koňaříková

se podívat, jak děti z naší třídy
trénují na školní zápis. Zopakoval s nimi básničku a písničku,
pomohl s vázáním kličky, počítal s námi a trénoval písmenka.
Na oplátku nám vyprávěl, jaký
je život v bažině a kam ze Starého Plzence zmizel Hejkal.
Náhle se ozvaly sirény,
zvedla se mlha a Jožin zmizel.
S Jožinem se nám moc líbilo
a doufáme, že nás opět navštíví.
Bc. Kateřina Vlachová
Khaurová
a Drahoslava Krupařová

Foto: Petra Böhmová

Radyňské listy - únor 2014

Strana 10

POZVÁNKA NA 2. ROČNÍK
Setkání staré gardy řidičů (1970 – 2005)
TSS – ČSD – STARÝ PLZENEC
Restaurace Na Jízdárně ve St.Plzenci

Za hudbou a čajem do Indie

plzenecká hasičárna
07. 02. 2014 v 17:30 h

sobota 12.04.2014 ve 14:00 hodin
S sebou: dobové foto, vzpomínky
a dobrou náladu
Zajištěno: občerstvení, teplo, hudba a tanec.
Na setkání jsou samozřejmě zváni
další spolupracovníci bývalé TSS,
bez rozdílu profese.
Přijďte se s námi pobavit a zavzpomínat si.
Na své kamarády a spolupracovníky se těší
Jan Skřivánek

SDH SEDLEC
pořádá 22. února 2014

MASOPUST
Program:
Od 12:30 h bude procházet masopustní průvod obcí za doprovodu kapely Perla, která bude
vyhrávat do kroku i k tanci u domu všech hostitelů. Sraz všech masek u „hasičárny“ ve 12 h.
Po obchůzce, cca v 17:45 h, odveze zdarma
autobus účastníky průvodu (ze zastávky na návsi) na Lhůtu, kde v hospodě „Pod Maršálem“
bude připraveno občerstvení – zabijačkové pochoutky a dobrá zábava. Celý večer bude všem
hrát Standa Kluzák ml.
Všechny masky i ostatní účastníky srdečně
zvou hasiči Sedlec!

Na cestu z Plzence až na kraj Indie
Vás zvou dva plzenečtí muzikanti

Petr Vrobel a Honza Eret
Společně s nimi strávíte jistě hezké chvíle
u šálku indického čaje, vyprávění, promítání a hře na mandolínu a kytaru.
Pořádá: OSHR
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ZŠ Sedlec
NOVÝ ROK V ZŠ SEDLEC
Nový rok 2014 jsme zahájili návštěvou
divadelního představení v plzeňské Alfě.
Viděli jsme pohádku O rytíři Wyndovi a
zakleté Markétce. Byla to pohádka plná čar
a mámení, nad nimiž však zvítězilo přátelství a láska. Dětem se staroanglická legenda a vůbec atmosféra „magické hudby“ v
podání skotské harfenistky moc líbila.
V lednu následovala návštěva budoucích prvňáčků z naší MŠ u svých o rok
starších kamarádů v první třídě. Přišli se
podívat, co je čeká v příštím školním roce.
Vyzkoušeli si sezení v lavicích, plnili
nejrůznější úkoly, které by správný předškolák měl zvládnout bez větších problémů – zapínání knoflíků, zipu, rychlé převlékání a zavazování tkaniček. Na závěr si
za pomoci starších spolužáků vyrobili sněhuláka se svým jménem, kterého si odnesli
domů. Svoje znalosti a dovednosti budou
moci prokázat také u zápisu do první třídy,
který se v ZŠ Sedlec koná v úterý 4. února
od 14.30 do 17:00 h.

Soutěž v zapínání knoflíků.

Foto: Barbora Michalová

Helena Malá a Emanuela Vávrová

ZE ŽIVOTA
STAROPLZENECKÝCH
SKAUTŮ
Vánoce jsou za námi a my s dětmi můžeme vzpomínat na prodej ve vánočním
stánku pro charitu, na každoroční recitaci a
příjemnou návštěvu seniorů v domově důchodců nebo na tradiční rozdávání světla z
Betléma.
Nový rok jsme zahájili protažením, což
po tom lenošení u pohádek potřeboval každý z nás. Sešli jsme se první lednovou
sobotu v sokolovně. Nejprve byla poctivá
rozcvička a následovaly různé honičky, hra
s gymbally, šeptaná, ale hlavně velké klání
v opičí dráze. Překážky jsme zdolávali ve
třech kategoriích a každý dal do svého výkonu maximum. Nakonec se v holčičí kategorii umístila na 1. místě Evička, u kluků
zabodoval Jíra a v dospělácké kategorii nás
negentlemansky porazil Mates.
Dne 8.1. jsme nejen s dětmi, ale i s rodiči navštívili divadelní představení Divotvorný hrnec v Komorním divadle. Vzhledem k tomu, jaký úspěch akce sklidila,

můžeme se pomalu začít koukat po dalším
zajímavém představení.
Jaroslava Lencová

Světlušky při rozdávání betlémského světla.
Foto: Pavla Lencová
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SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE STARÉM PLZENCI
HODNOTIL ČINNOST
ZA UPLYNULÝ ROK 2013
Výroční valná hromada SDH Starý
Plzenec se uskutečnila 17. ledna 2014
za účasti většiny členů organizace, místostarosty města Bc.Vajshajtla, zástupce
HZS Plzeň, okolních sborů a místních
občanských sdružení a spolků, aby se
zhodnotila činnost sboru za rok 2013.
Jednání řídil starosta sboru p. Petr Steiner, který shrnul ve svém příspěvku činnost celé základní organizace, ukázkové
akce pro veřejnost a plán činnosti pro
letošní rok. Podrobně byl rozebrán plán
činnosti, který byl stanoven před rokem,
a zhodnotilo se, jak se jej podařilo naplnit. Velitel sboru ve zprávě vyzdvihl
přínos nového zásahového vozidla pro
město a rozebral podrobně celou zásahovou jednotku po stránce školení, výcviku a uskutečněných zásahů. Díky dotaci
od kraje se podařilo dovybavit jednotku
zvláště o ochranné prostředky jednot-

NOVÝ ROK V DRÁČKU
V únoru se můžete
těšit na Malý maškarní
bál, který se bude konat
v prostorách Dráčku. Pro
děti je připraven pestrý
program – masky si nezapomeňte doma! Termín můžete nalézt na webových stránkách
www.rcdracek.cz už nyní.
Pokud jste tak ještě neučinili, můžete se
stále hlásit do dopoledních i odpoledních klubů. Cena klubů zůstává stejná!!!
Akce, na které se můžete těšit a jejichž
přesný datum bude zveřejněn na webu:
březen – Vítání jara
duben – Velikonoční radovánky s českými
tradicemi
květen, červen – Divadelní festival (snad se
povede uskutečnit).
Těšíme se na setkání s vámi a přejeme
vám dobrou náladu i přes to, že zimní radovánky se nám letos stále vyhýbají.
Za tým RC Dráček Adéla Vorlíčková

livce a výkonné motorové čerpadlo. V
uplynulém roce jednotka zasahovala u
31 událostí, z toho bylo 7 požárů, 18 x
se jednalo o technický zásah, 2 x likvidace bodavého hmyzu, evakuace osob
1 x,
x, pátrací pomoc 1 x,
x, záchrana zvířat
1 x a planý poplach 1 x. U požárů byly
dvě větší události, a to 15.4. požár chaty
v Sedlci a 23.11. skladového prostoru v
kynologickém klubu. Opět město postihly povodně, naštěstí menšího charakteru,
ale přesto bylo nutné pytlovat písek a
čerpala se voda jak během povodně, tak
i při následném úklidu. Taktéž zaznělo,
že se nám nedaří zvednout početní stav
výjezdové jednotky, protože pořád narážíme na stejný problém, a to hlavně čas,
neboť každý musí ročně absolvovat velké množství hodin na školení.
Závěrem byly předneseny příspěvky
přítomných zástupců složek a organizací.
Vážení občané, pokud potřebujete pomoc ve svízelné situaci, kdykoliv se můžete na nás obrátit na telefon:
725 042 547.
Lenc Luboš,
velitel jednotky SDH Starý Plzenec

ČRS Šťáhlavy Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ BÁL
01. 03. 2014 od 20:00 h
v KD Losiná

Doprava zajištěna.
Předprodej v klubovně rybářského svazu.
Termíny předprodeje na plakátech.

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

NABÍDKA VÝLETU

ČSŽ ve Starém Plzenci
pořádá dne

22.02.2014
krátký výlet zimní přírodou
(cca 7 km)
z Kamenného Újezdu u Rokycan do Mirošova.

Odjezd vlakem ze Starého Plzence v 9:40 h,
návrat ze směru od Nezvěstic v 15:40 h.
Na kávu se zastavíme v hotelu Na Statku u Mirošova.
Za ZO ČSŽ Jiřina Kramlová
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připomínám, že je možné stále posílat dary
na účet 66008822/0800 u České spořitelny nebo formou DMS KOLEDA na číslo
87 777 (cena 30 Kč – Charita ČR obdrží
28,50 Kč).

VÝSLEDKY
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

O těch, ke kterým Vaše příspěvky poputují:
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
BLOVICE
Pečovatelská služba je poskytována ve
dvou domech s pečovatelskou službou v
Blovicích a ve Vlčicích, v terénu pro občany města Blovic a okolních obcí a pro
občany Spáleného Poříčí a okolních obcí.
Zajišťujeme základní úkony péče, rozvoz obědů a některé doplňkové činnosti,
jako například praní a žehlení prádla, pedikúru a půjčování kompenzačních pomůcek
a aktivizační činnosti.

Vážení spoluobčané, vážení dárci,
v minulém týdnu jste mohli potkávat v
našem městě skupinky dětí, které společně s dospělým doprovodem zpívaly koledy, rozdávaly cukříky, kalendáříky a milé
úsměvy, do pokladniček pak vybíraly finanční dary pro projekt Diecézní charity
Plzeň – Pečovatelskou službu Blovice.
Celkem koledníci shromáždili do šesti pokladniček 26.416 Kč.
Již několik let byla jedna ze skupinek
koledníků
výrazně
aktivnější. Opět vykoledovala přes polovinu výtěžku. Velký
obdiv si zaslouží skupinka paní Zdeňky
Komínkové s „neúnavnými králi“ : Bláha Jan,
Olahová Tereza, Olahová Kateřina,
kterou po zranění nahradil Pankratz Adrian (viz foto).
Všem, kteří přispěli, srdečné Bůh
Horní řada: Olahová Tereza, Bláha Jan, Olahová Kateřina;
zaplať a těm, kteří
spodní řada: Laibl Petr, Laibl Pavel, Laiblová Marie.
nepřispěli a chtěli by,
Foto: Zdeňka Komínková

S aktivizačními činnostmi nám pomáhají nejen žáci a učitelé základní školy, ale
třeba i ředitel zdejší umělecké školy a další
občané a podnikatelé.
Chceme, aby naši senioři žili co možná
nejdéle plnohodnotný život ve svém domácím prostředí a aby byli co nejvíce aktivní.
Ing. Marie Laiblová, asistentka TS

Dne 22. ledna 2014 se ve Staroplzenecké
galerii uskutečnila vernisáž obrazů a aradecorů plzeňské výtvarnice Alice Kopečkové. Výstavu bude možné zhlédnout do 27.
března 2014.
Text a foto: Eva Vlachová

SMYČCOVÉ KVARTETY
ROZEZNĚLY
OBŘADNÍ SÍŇ RADNICE
Dne 21. ledna 2014 se uskutečnil v
pořadí druhý koncert 29. koncertní sezóny Kruhu přátel hudby. Do našeho města
tentokráte zavítal prestižní soubor mladých hudebních umělců Korngold quartet.
V programu zazněly smyčcové kvartety
J. Haydna, E. W. Korngolda a F. Mendelssohna-Bartholdyho. Umělce, kteří připravili obecenstvu hluboký umělecký zážitek,
odměnili posluchači bouřlivým potleskem.
Koncert se uskutečnil za podpory Nadace Český hudební fond.
Eva Vlachová

Korngold quartet připravil svým posluchačům nevšední umělecký zážitek.
Foto: Eva Vlachová
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OPRAVDU VÍTE,
CO DĚLAJÍ VAŠE DĚTI?
V odpoledních hodinách se scházejí
u chatové osady Andrejšky chlapci ve
věku cca 10 až 15 let a z kontejnerů se
tříděným odpadem vytahují lahve, které
plní neznámou výbušnou směsí a tyto
pak zapalují. Když pomineme, že kolem
kontejnerů zůstávají střepy, které mohou
zranit venčené psy či někoho, kdo sem
ponese vytříděný odpad, musíme upozornit, že hrozí velké nebezpečí, že se
při výbuchu některé z dětí vážně zraní.
A jsou zranění, která už nelze vyléčit –
pokud dojde k poškození očí či utržení
končetiny, ponese si dítě následky po
celý život.
Město Starý Plzenec se snaží zvelebovat své pozemky, ať už úpravami, nebo
třeba výsadbou stromů. Například u hřiště ve Dvořákově ulici, kde jsme nechali
vysadit nové stromy. Chtěli jsme, aby
maminky dohlížející na své ratolesti na
hřišti mohly sedět na lavičkách ve stínu
krásných stromů. Bohužel vandalové již
opakovaně stromy vytrhali a poničili.
Pokud dojde k odumření stromů, budou
muset být nahrazeny novými, a to je zbytečné plýtvání financí města, které by se
daly využít jinde. Proto pokud bude zjištěn viník, bude mu vyměřena vysoká pokuta, která pokryje náklady na výsadbu
nového stromu.
Rodičové, dohlédněte, prosím, aby
vaše děti trávily volný čas smysluplněji
a při bezpečnějších hrách.

PRO MAJITELE KONÍ
Opět se množí stížnosti, že při svých
vyjížďkách na koních neuklízíte jejich
exkrementy. Upozorňuji, že vaší povinností je výměšky koní bez průtahu
odstranit a cestu uvést do původního
stavu (§ 28 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích). Pokud nesplníte tuto
povinnost, vystavujete se nebezpečí, že
město po vás bude vyžadovat úhradu nákladů vynaložených na odklizení vámi
zaviněného znečištění a budete stíháni
za přestupek podle § 42a odst. 1 písm.
j) zákona o pozemních komunikacích.
Uvědomte si, že chodníky jsou pro chodce a jezdec na koni patří na komunikaci,
kde musí dodržovat platné zákony.
Helena Šašková, odb. ŽP MěÚ St.
Plzenec

SK Starý Plzenec
pořádá
v neděli 16. 02. 2014 od 9 h
hale HK Rokycany
13. ročník Memoriálu Václava Rejška
pro žákovská mužstva starších přípravek
Účast na fotbalovém turnaji přislíbilo 8 mužstev.
Přijďte se podívat a povzbudit mladé fotbalisty Plzeňska.

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

AKCE
od úterý do čtvrtka SLEVA 50% na bowling
Dále nabízíme pořádání rodinných oslav, firemních porad, školních srazů, turnajů a dalších akcí.
Provozní doba:
úterý – čtvrtek 17–21:00
pátek – sobota 17–22:00
Objednávky: 777 800 388 (i SMS), bowlingplzenec@volny.cz
www.bowlingplzenec.cz

Restaurace Český dvůr
ve Starém Plzenci
přijme brigádníky
na obsluhu.
Info na tel.: 724 190 916
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. Velikost inzerátu: max.120 znaků
(písmen) včetně mezer. Komerční inzeráty budou vždy zpoplatněny.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ ADRESY NEBO TELEFONU

NĚMČINA
• Výuka, doučování, konverzace,
příprava na zkoušky a maturitu,
individuální přístup
• Překlady, tlumočení ČJ-NJ i NJ-ČJ
• Praxe: dlouhodobý pobyt v SRN,
základní i všeobecné státní zkoušky,
zkouška VHS
Přijedu i k Vám domů nebo do firmy.
Tel.: 723 110 755
E-mail: dianachov@seznam.cz

TAXI PLZEŇ – JIH
tel.: 773 97 97 97
18:00h – 06:00 h
(ST, ČT, PÁ, SO)
St. Plzenec – St. Plzenec 100 Kč
St. Plzenec – Plzeň

cca 280 Kč
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DROBNÁ INZERCE
• Prodám sprchový kout, 1 rok používaný. Tel.: 602 419 480.
• Prodám ovčí deky na 1 postel. Info:
DPS Havlíčkova 194, St. Plzenec.
• Prodám levně box a boudu na velkého
psa. I jednotlivě. Cena dohodou.
Tel. 607 149 939.
• Prodám staveb. pozemek 1.217 m2
v Sedlci – jižní str., klid. místo pro bydlení, sítě v dosahu 5 m. cena 1.400 Kč za
m2. Tel.: 702 662 160. RK nevolat.
• Prodám starší dám.-dívčí silnič. kolo
Author, na post. 170-180 cm, použ. 1 sezonu. Cena dohodou.
Tel.: 737 915 396.
• Pronajmu nebytové - skladové prostory
ve St. Plzenci. Tel.: 733 390 019.
• Hlídání dítěte, příp. dětí nabízí 51letá
bývalá učitelka MŠ. Uvítám dlouhodobě, ale i příležitostně. Odměna dohodou. Kontakt. tel.: 608 925 502.
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