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ZDARMA

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
počasí bývá v únoru obvykle nevlídné. Přestože
se citelně prodlužuje den
a Slunce se šplhá stále
výše nad obzor, mívá
měsíc únor v průměru
velice chladné počasí.
Historicky nejnižší teplota na území dnešní
ČR, minus 42,2 °C, byla naměřena 11. 2.
1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic.
I když počátek února 2013 a únor 2014 byl
také mrazivý s teplotami okolo -20 °C, 87 let
starý teplotní rekord nebyl dosud prolomen.
Letošní únor by měl být také ještě mrazivý
s teplotami okolo -10 °C. Protože je sněhová
nadílka čím dál vzácnější, tak lednové počasí a dostatek sněhu udělaly velkou radost nejen provozovatelům horských středisek, ale
i našim nejmenším. Lidé vytáhli lyže, sáňky
a boby a vydali se užít si zimních radovánek.
I u nás ve městě byl menší kopeček u lomu
v obležení dětí, které se předháněly v jízdě
na bobech, běžkaři se vydali na tratě okolo
Radyně nebo ostatní jen tak na procházku
zasněženou zimní krajinou, která vypadala
na mnoha místech jako z pohádky o Mrazíkovi. Menší radost z velkých mrazů a bohaté
sněhové nadílky už mají silničáři, kteří vyzývají řidiče ke zvýšené opatrnosti, protože
na mnoha místech republiky leží na silnicích vrstva ujetého sněhu. Mráz a sníh komplikuje situaci i v našem městě, nejen zvýšenými náklady na uklízení silnic a chodníků,
ale mráz způsobil i škody na vodovodech.
Tak snad mrazy už budou mírnější.
A co aktuálního je v našem městě? Diskutovaným tématem je určitě územní plán.
Dne 16. ledna se uskutečnilo, za bohaté účasti občanů, jednání se zpracovatelem, který
představil návrh nového územního plánu.
Základní informace jste také měli možnost
získat prostřednictvím Radyňských listů.
Hlavní připomínky jsou především k návrhu dopravního řešení. Tyto připomínky budou znovu se zpracovatelem projednávány.
Pak bude následovat veřejné projednávání,
kde může každý občan podat připomínku
a vlastníci pozemků námitku.
Pokračování na str. 2

Foto: Eva Vlachová
Dne 18. ledna 2017 se uskutečnila ve Staroplzenecké galerii vernisáž výstavy výtvarných
děl dospělých žáků výtvarného oboru ZUŠ Starý Plzenec (na snímku): Josefa Baťka, Radima Dankoviče, Reginy Karasové, Markéty Nechutné, Alžběty Poláčkové, Jany Šalamounové,
Hany Tůmové, Daniely Turečkové a Mileny Zikmundové. Se svými žáky vystavuje svá díla
i jejich učitelka Jana Frolíková.
Výstavu, která má název Kořeny, je možné zhlédnout do 30. března 2017.
Eva Vlachová

Jak byste chtěli, aby vypadal sedlecký park?
Vaše náměty posílejte na emailovou adresu
projekcezelene@volny.cz
nebo uveďte na anketní lístek uvnitř RL, který po odstřihnutí odevzdejte
do sběrného boxu v K-Centru
Náměty posílejte nejpozději do 28. 2. 2017.

Studii sedlecké návsi si můžete prohlédnout na
http://www.stary-plzenec.cityupgrade.cz/sedlec.php
Na tuto adresu můžete zasílat vaše dotazy a připomínky nebo je uveďte na anketní lístek
uvnitř RL, který po odstřihnutí odevzdejte do sběrného boxu v K-Centru
Dotazy a připomínky posílejte nejpozději do 28. 2. 2017
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Pokračování ze str. 1
Další setkání občanů, kteří zaplnili celou
obřadní místnost, se uskutečnilo dne 18. ledna nad návrhem sedlecké návsi. Přítomen
byl rovněž architekt, který prodiskutoval
s přítomnými občany možnou podobu sedleckého parku. Setkání se neslo v přátelském
duchu a na jednání padaly zajímavé návrhy.
Uvítáme Vaše dotazy, názory, připomínky
a náměty, které můžete psát na uvedené odkazy nebo uvést na anketní lístek, který po
odstřižení vhoďte do sběrného boxu v KCentru, Smetanova 932.
Je zpracovaná dokumentace k územnímu
rozhodnutí na rekonstrukci Malostranského
náměstí a po dopracování dokumentace ke
stavebnímu povolení by měly být v letošním
roce práce zahájeny. V jarních měsících by
mělo být vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na cyklostezku Starý Plzenec-Koterov. Zde budeme hledat možnost
financování s pomocí dotačních prostředků.
Rovněž pokračují diskuse k přípravě architektonické soutěže na centrum města.
Více informací je opět uvedeno uvnitř tohoto
čísla. Zastupitelé by měli na svém jednání dne
23. ledna rozhodnout o podmínkách architektonické soutěže na přístavbu školy a vý-

stavbu sportovní haly u ZŠ na Masarykovo
nám. Těmito záměry naplňujeme strategické
dokumenty - Program rozvoje města a Věcný
záměr rozvoje vzdělávání v našem městě. Jejich realizace s sebou nese ale velké finanční
nároky a bude zapotřebí hledat zdroje financování pomocí dotačních prostředků.
V souvislosti s architektonickou soutěží
na centrum města se uskuteční setkání zástupců spolků v hasičárně ve Starém Plzenci
dne 23. února. Dále mi dovolte Vás pozvat
na únorové akce – 11. 2. se uskuteční Valentýnské tvoření v Centru služeb pro turisty
u hradu Radyně. Dne 14. 2. si nenechte ujít
swingové šlágry z 1. republiky v podání Sester Havelkových, které si můžete poslechnout v BOHEMIA SEKT Centru od 18 hodin. Jistě zajímavá bude i přednáška Bydlení
ve středověku, která se uskuteční v Centru
služeb pro turisty 25. února od 13 hodin.
A co nejsrdečněji Vás zvu na ples města a základní školy, který se uskuteční 4. března od
20 hodin v Lidovém domě.
Vážení spoluobčané, závěrem prosím
o trochu shovívavosti s odklízením sněhu
a do nadcházejících zimních večerů Vám přeji rodinnou pohodu.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
13. zasedání – 12. prosince 2016

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci starostky města

o plnění usnesení z předchozích zasedání;
zrušilo své usnesení č. 11.08/2016 ze dne
12.09.2016 v bodě c),
■ schválilo
a) návrh kalkulace ceny vodného a stočného
pro rok 2017, a to pro vodné částku 47,91 Kč/
m3 bez DPH, pro stočné částku 40,10 Kč/m3 bez
DPH,
b) částku nájemného pro rok 2017 ve výši
4.766.280 Kč, a to pro pitnou vodu 1.861.838 Kč
a pro odpadní vodu 2.904.442 Kč;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-10/2016;
■ vzalo na vědomí usnesení finančního výboru č. 11/2014 - 2018 ze dne 06.12.2016;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016
a rozpočtové opatření Lesního fondu v předložených znění, kterými dochází v rozpočtu
města na rok 2016 ke snížení celkových příjmů
o 1.535.803,40 Kč a ke snížení celkových výdajů o 2.673.180,80 Kč, dále dochází ke změně financování ve výši - 1.137.377,40 Kč a ke snížení
příjmů Lesního fondu o 10.000,00 Kč;
■ schválilo rozpočet města na rok 2017 ve znění předloženého návrhu, tj.

■

- s rozpočtovými příjmy ve výši 82.791.441.30 Kč
a celkovými příjmy 84.281.601,79 Kč, tj. včetně
příjmů do fondů města a převodů z fondů (převody mezi účty),
- s rozpočtovými výdaji ve výši 113.783.050,00 Kč
a celkovými výdaji 115.273.210,49 Kč, tj. včetně
převodů do fondů města (převody mezi účty);
■ schválilo rozpočty sociálního fondu, fondu
rozvoje bydlení, krizového fondu a lesního fondu na rok 2017 ve znění předloženého návrhu;
■ schválilo rozpočtový výhled města na období 2018 – 2022 v předloženém znění;
■ vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016
o stanovení školských obvodů mateřských
škol;
■ vzalo na vědomí žádost organizace Házenkářský klub Bohemia Sekt Starý Plzenec ve výši
30.000 Kč,
■ schválilo na doporučení rady města a sportovní komise poskytnutí dotace Házenkářskému klubu Bohemia Sekt Starý Plzenec ve výši
30.000 Kč a schválilo uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s tímto subjektem
v předloženém znění;
■ schválilo Základní kritéria pro společný
postup v rámci projektu „Cyklostezka Starý
Plzenec – Koterov“ mezi Statutárním městem
Plzeň, zastoupeným ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
Koterovská 83, 326 00 Plzeň a městem Starý
Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec;
■ schválilo v souladu s článkem 11.1 Smlouvy
o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací,
uzavřenou mezi městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň, a.s., Plán obnovy a Plán investic
vodovodů a kanalizací pro rok 2017;

■ souhlasilo s koupí nově odděleného pozemku parc. č. 256/11 z pozemku parc. č. 256/1 v k.
ú. Starý Plzenec dle Geometrického plánu č.
2636-88/2014 od společnosti Správa železniční
dopravní cesty, s. o., za kupní cenu 139.000 Kč
stanovenou prodávajícím podle znaleckého
posudku na zjištění ceny obvyklé včetně připočtených nákladů souvisejících s prodejem;
■ souhlasilo s prodejem pozemku města parc.
č. 1227/5 v k. ú. Starý Plzenec za cenu 700 Kč za
m2 plus DPH v zákonné výši;
■ schválilo poskytnutí finančních odměn ve
výších po 3.000 Kč členům finančního výboru
ZM Josefu Sutnarovi a Ing. Liboru Červenému
a po 2.300 Kč členům kontrolního výboru ZM
Josefu Dvořákovi, Václavu Frantovi a Miroslavu Hlaváčovi za výkon funkce v roce 2016;
■ vzalo na vědomí otevřený dopis Ing. Jana
Maška zastupitelům;

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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Vážení občané,
město Starý Plzenec se v roce 2016 zapojilo
do projektu „Zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému Klidné
příhraničí“, který byl vyhlášen Plzeňským
krajem. V rámci tohoto projektu byl zřízen
nový kamerový bod v ulici Bezručova ve
Starém Plzenci s měřičem rychlosti. Projekt
v nákladu 144.000 Kč byl spolufinancován
částkou 112.000 Kč z prostředků Plzeňského
kraje. Měřič rychlosti je napojen na Policii
ČR a jeho smyslem je prevence v jednotlivých obcích, které jsou do projektu zapojeny.
Jedná se o prevenci nejen na úseku dopravy,
ale i kriminality. Zkušební provoz byl zahájen
v měsíci prosinci 2016. Veřejnost má přístup
k některým výstupům z těchto kamerových
bodů v rámci kraje po otevření webových
stránek www.doprava.plzensky-kraj.cz, kde je
zobrazena denní a měsíční statistika průjezdů vozidel a jejich rychlosti. Na tomto portálu najdete rovněž dopravní informace z kraje
včetně uzavírek, čerpacích stanic, možnosti

PIVNÍ PUČ PÁNŮ ...
Dne 19.2.2017 uplynou dva roky od telefonátu mojí hodné tchýně ohledně nákupního
střediska OC Radyně: „V televizi běží reportáž o obvinění a falšování usnesení zastupitelstva ve Starém Plzenci.“ „Co to je za blbost?“,
byla moje první reakce. Na zastupitelstva
chodím od roku 2008 a ještě jsem toto nikdy
nezažil. Na internetu jsem si večer pustil TV
ZAK (vše je i na youtube) a nestačil se divit.
V zastupitelstvu dne 9.2.2015 se zcela
evidentně jednalo pouze o prvním kroku
pro směnu pozemků, po kterém by následovalo jednání s dopravními inženýry, architekty apod. Přikládám doslovné znění
části usnesení 03.08/2015: „Směna pozemků
bude uskutečněna pouze v případě předložení pravomocného stavebního povolení
a splnění dohodnutých podmínek odsouhlasených ZM ve smlouvě budoucí směnné.“ Tolik fakta a pravda. V televizi se však
mluvilo o falšování, již učiněném rozhodnutí
o stavbě PENNY atd. Samé nesmysly stejně
jako následné příspěvky na diskuzním fóru
města www.staryplzenec.cz, nebo v nákladné placené kampani organizátorů referenda.
Pro usnesení 9.2.2015 jsem hlasoval, protože
jsem měl obavu z naprosto nekontrolovatelného postupu majitele objektu pana Tetzeliho. Chtěl jsem jednat o nejlepším řešení pro
naše město. To bylo zrušeno vyhlášením referenda s naprosto nesmyslnou otázkou. Prodejna, která v té době kvalitně fungovala pod
vedením pana Půty na 500 m2, měla být v budoucnu omezena pouze na 200 m2. Proč????
Naprosto respektuji rozhodnutí voličů
v místním referendu. Obchod zde nebude.
Nechápu ale otázky „Co s tím uděláte? Co tam
bude? Proč se tam neprodává atd“. To je přece
odpovědností majitele nemovitosti, případně

parkování atd. Podrobnější popis vyhledání
výstupů z kamerových bodů najdete na webových stránkách města pod záložkou Občan
s následným rozkliknutím nabídky bezpečné
město.
V roce 2016 byl dále v rámci projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality rozšířen městský kamerový systém
ve Starém Plzenci o dva kamerové body, a to
jednou stacionární kamerou na náměstí ve
Starém Plzenci, která směřuje do prostoru na
parkoviště za radnicí, a dále o jednu otočnou
kameru, která je umístěna na budově policejní stanice v ulici Smetanova. Projekt v nákladu 185.633 Kč byl spolufinancován z prostředků Plzeňského kraje částkou 129.000 Kč.
Věřím společně se zástupci Policie ČR a Krajského úřadu Plzeňského kraje, že popisovaná preventivní opatření povedou ke zlepšení
bezpečnosti občanů ve městě.
Bc. Václav Vajshajtl
místostarosta

Měřič rychlosti v Bezručově ulici ve Starém Plzenci
Foto: Bc. Václav Vajshajtl

organizátorů referenda. Město musí nyní
blokovat otevření jakéhokoliv záměru většího než 200 m2. Na základě této zkušenosti
jsem pochopil, jak dokáží média a peníze na
nákladnou letákovou a facebookovou kampaň vše překroutit. O to více mne příjemně
překvapil relativně vyrovnaný výsledek referenda. Za naprosto vykonstruovaná, závažná

obvinění se nám, deseti zastupitelům, kteří
hlasovali pouze pro zahájení jednání o budoucí směnné smlouvě, samozřejmě nikdo
neomluvil. Spíše někde u piva vymýšlejí další
důležitá témata, kterými budou burcovat veřejnost. Asi proto jim zbývá tak málo času,
aby někde něco udělali pro naše město.
Ing. Pavel Hrouda

UPOZORNĚNÍ – PLATBA
POPLATKU ZA ODPADY

ní symbol: 200, specifický symbol: datum
narození ve formátu DDMMRRRR, částka:
400,-Kč/osoba. Do poznámky pro příjemce
doporučujeme pro jednoznačnou identifikaci uvést jméno a příjmení a číslo popisné,
popřípadě jména osob, za které platíte. Samolepky na popelnice a tašky na tříděný odpad
si potom můžete vyzvednout na městském
úřadě, nebo vám budou doručeny na Vaši
adresu.
Helena Šašková
odbor ŽP MěÚ St. Plzenec

Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů je možno uhradit osobně na městském úřadě na
odboru životního prostředí v pondělí a ve
středu (od 7.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00)
nebo převodem na účet číslo 19-725643329,
kód banky: 0800 (Čes. spořitelna), variabil-

Jak byste chtěli, aby vypadal sedlecký park?
Náměty odevzdejte do sběrného boxu v K-Centru do 28. 2. 2017.

✂

BEZPEČNOST
NA PRVNÍM MÍSTĚ
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SERIÁL
OZVĚNY VÝSTAVY
1040 LET MĚSTA
STARÝ PLZENEC
První písemná zmínka o hradu Plzeň
Denisa Brejchová
Zpráva se jmenuje „O pobití Bavorů pod
hradem Plzní“ v roce 976 a najdete je v Kronice Thietmara z Meresburku. Líčí, jak bavorské vojsko římského císaře Oty II. překročilo české hranice, aby zasáhlo proti českému
knížeti Boleslavu II. Bavoři se utábořili „iuxta
Pilisini urbem“ (pod hradem Plzní). Protože
bylo horko, svlékli se a koupali v řece. V ten
moment je přepadla česká posádka z hradu
Plzně a do jednoho je pobila. Bitva sice nepatří mezi ty slavné, které utvářely historii našeho státu, nicméně záznam o ní je cenným
historickým vodítkem k datování počátku
našeho města. Dětmar Meresburský se ve
svém díle věnoval především dějinám Saska,
ale i událostem v Čechách a Polsku. „Naše“
bitva se do oblasti jeho zájmu dostala díky
říšskému hraběti Gotfriedovi, který bavorské
vojsko vedl a v bitvě padl. Jeho sestrou byla
abatyše kláštera ve Vilichu u Bonnu, Adéla
(Adelhaid) a ta se ve svém životopise vyznává
ze žalu nad ztrátou bratra. Navíc byli oba potomci verdunského hraběte Gozelina a patřili
ve své době k významným osobám veřejného
života.
Takto zní zpráva v českém překladu: „Roku
976 Jindřich, kníže bavorský, zbavený cti i statků, prchl do Čech. Císařem uspořádané silné
vojenské tažení bylo knížetem Boleslavem očekáváno a nejenže se mu nepodařilo proniknout
kupředu, nýbrž celé to velké bavorské vojsko,
které přišlo císaři na pomoc a utábořilo se blízko plzeňského hradu, Boleslavovi bojovníci lstí
zahubili. Večer se Bavoři koupali, aniž zajistili
svou bezpečnost strážemi, když vtom se objevil obrněný nepřítel, pobil je nahé ve stanech
a pobíhající po zelenajících se lukách a se vší

kořistí se s radostí a bez úhony vrátil. Když císař uslyšel o takovéto porážce svých mužů, neviděl jinou možnost, než se vrátit zpět k svému
městu, které se jmenuje Cham." 1
Dětmar z Merseburku, též Thietmar Merseburský (25. července 975 – 1. prosince
1018), biskup v Merseburgu, patřil k významným historikům své doby. V českém prostředí
není tak znám jako kronikář Kosmas Pražský,
ovšem v mnoha ohledech podává o své době
daleko přesnější obraz než Kosmas, jehož
kronika (zejména kolem roku 1000) obsahuje
velké množství chyb a nepřesností.
„Saský šlechtic Dětmar – Thietmar byl
zpravodajem, jenž měl pro popsání dějin Evropy a především střední Evropy kolem roku
1000 ideální postavení. Díky svému původu
patřil již svým zrozením mezi předurčené administrátory německé říše. Od mládí byl vy-

Obrázek: Bitva o hrad Plzeň v roce 976

volen pro církevní dráhu, postupoval v ní bez
překážek, a jak sám přiznává, koupil si roku
1002 za část rodového majetku svůj první
vysoký církevní úřad kapitulního probošta.
Roku 1009 se pak z rozhodnutí císaře Jindřicha II. stal biskupem v Merseburku a měl až
do své smrti roku 1018 přístup do nejbližšího
okolí císařova a jeho rádců. Zvláště politiku
tohoto císaře vůči slovanským kmenům a jejich raně středověkým státům mohl sledovat
zcela bezprostředně.“2
Tématem dalšího příspěvku bude období
10. -13. století.
1

Z MERSEBURKU, Dětmar. Kronika. Praha:
Argo, 2008. 342 s. ISBN 978-80-257-0088-4
2
Kalvoda, Jan: časopis Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů 52, 2010

Autor obrázku: Milada Hartlová

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ÚNOR 2017
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
St
Út, Čt
Pá

08:00-12.00
13:00-17:00 h
08:00-12:00
13:00-18:00 h
08:00-12:00
13:00-14:30 h
08:00-12:00 h

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:

V týdnu od 13.2.2017 do 17.2.2017 knihovna
uzavřena, otevřeno jen 13.2. a 15.2. od 13.00 h do
17.00 h.
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
Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 4
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí
hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno 09:00 – 16:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
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 - uzavřena
www.rotunda-hurka.cz
KOŘENY
výstava prací dospělých žáků výtvarného oboru
ZUŠ Starý Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Pořadatel: Město Starý Plzenec a ZUŠ Starý Plzenec
Výstava potrvá do 30. března 2017.
11. února 2017
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
Místo: Centrum služeb pro turisty na Radyni

Čas: 13:00 h – 16:00 h
www.ic-radyne.cz
14. února 2017
LÁSKA NA KŘÍDLECH MOTÝLÍCH
swingové šlágry z období První republiky
v podání dámského tria SESTRY HAVELKOVY
III. koncert 32. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci
Místo: BOHEMIA SEKT Centrum, Smetanova 220,
Starý Plzenec
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Město Starý Plzenec
Předprodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932,
St. Plzenec, tel.: 377 183 662
www.staryplzenec.cz
25. února 2017
BYDLENÍ VE STŘEDOVĚKU
aneb okénko do středověkých domácností
přednáška
Místo: Centrum služeb pro turisty na Radyni
Čas: 13:00 h – 15:00 h
www.ic-radyne.cz

21. února 2017
Jak se žilo mezi Hůrkou a Radyní před tisícem let
i později
přednáška
Místo: obřadní síň radnice ve St.Plzenci
Čas: 17:00 h
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně
25. února 2017
MAŠKARNÍ PLESÍK
a jízdy na Plzenecké železnici
přednáška
Místo: areál Plzenecké železnice
Čas: 15:00 h – 17:00 h
Pořadatel: Pionýr a PŽ St.Plzenec
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu
celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
www.sdh-sedlec.wz.cz

DAN BÁRTA
&
ROBERT BALCAR TRIO
jazzově upravené songy světových interpretů
2. května 2017 od 19:00 hodin
Lidový dům, Raisova 2, Starý Plzenec
Prodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932
od 04.01.2017
Ceny vstupenek k sezení: 350 Kč a 300 Kč
Vstupné k stání: 200 Kč
(prodej vstupenek k stání pouze v případě
vyprodání vstupenek k sezení)

V prosinci 2016 vydalo město Starý Plzenec
novou knihu

STAROPLZENECKÉ BÁJE A POVĚSTI

Město Starý Plzenec
www.staryplzenec.cz

Autorka knihy Anna Velichová převyprávěla známé i méně známé
báje a pověsti z kraje pod Radyní: a Hůrkou: o Radoušovi, o pokladech a podzemních chodbách na Radyni, pověsti Hůrky a další
zajímavé tajemné příběhy ze Starého Plzence a okolí.
Knihu je možné zakoupit za 150 Kč v K-Centru nebo
ve městské knihovně, Smetanova 932, Starý Plzenec.
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NOVINKY Z CENTRA
SLUŽEB PRO TURISTY
NA RADYNI
Paní zima přišla ve své plné kráse a krajinu nám přikryl bílý sníh. Centrum služeb
pro turisty se tak stalo oblíbeným útočištěm
pro návštěvníky Radyně a okolí. Po vydatné
procházce, stavění sněhuláků a bobování se
u nás všichni rádi ohřejí u kamen a načerpají
síly na další zimní radovánky. Zatímco rodiče
relaxují, děti se baví našimi kvízy, omalovánkami skládačkami a stavebnicí.
Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsou
pro Vás, v našem centru služeb připraveny zábavné akce. Začali jsme 28. ledna Zábavným
odpolednem, 11. února proběhne Valentýnské tvoření, kdy si vyrobíme romantické dekorace nebo malé dárky, 11. března si během
Ekologické olympiády zábavnou formou zopakujeme základy ekologie a prozkoumáme
zdejší živočišnou a rostlinnou říši. Sobotu
15. dubna věnujeme přípravám na Velikonoce, nabarvíme si kraslice a zhotovíme jarní
výzdobu. Všechny čarodějnice a strašidelné
bytůstky se pod Radyní slétnou 29. dubna
na Čarodějnickém reji pod Radyní. Slavnosti
svobody si užijeme 6. května, kdy si společně s místními pamětníky zavzpomínáme na
minulé osudy hájovny, restaurace a celého
Starého Plzence. K tanci i poslechu zahraje Taneční orchestr Miroslava Novotného,
Pokračování na str. 10

Zasněžené Centrum služeb pro turisty pod Radyní

Foto: Monika Onderková

Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
a Centrum služeb pro turisty
Vás zvou na přednášku

SWINGOVÁ HUDBA v podání dámského tria

„Láska na křídlech motýlích“
Šlágry z období První republiky plné rytmu, tance, inspirace,
čistých ideálů, romantických lásek a snů.

Bydlení

ve středověku
aneb okénko do středověkých domácností

14. února 2017 od 18:00 hodin

sobota 25. února 2017 od 13:00 do 15:00 hodin
Centrum služeb pro turisty v předhradí hradu Radyně

BOHEMIA SEKT Centrum
Smetanova 220, Starý Plzenec

 nábytek ve středověkých domácnostech
 hygiena ve středověku
 středověké vaření a středověké kuchyně

Prodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932 od 04. 01. 2017.
Vstupné: plné 250 Kč, snížené 200 Kč.

Přednášející: Mgr. Petra Přemyslovská
Účastnický poplatek: 50 Kč/osoba

Město Starý Plzenec
www.staryplzenec.cz

Více informací na webu: www.staryplzenec.cz, www.ic-radyne.cz
a na facebooku: https//www.facebook.com/mestostaryplzenec/
e-mail: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060.
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Pokračování ze str. 7
swingové tance předvede Taneční škola Filip
Gregoriades.
Nejen pro milovníky historie proběhne
v Centru služeb pro turisty cyklus přednášek
o tom, jak se žilo ve středověku. Přednášky
proběhnou každý měsíc od 13:00 do 15:00
hodin a budou doplněny o dva workshopy.
Pro zájemce je tu stále možnost využití mimořádných komentovaných prohlídek
hradu Radyně.
Centrum služeb pro turisty na Radyni je
pro veřejnost otevřeno denně od listopadu
do března od 09:00 do 16:00 hodin. Podrobnosti o jednotlivých akcích můžete sledovat
na webu: www.staryplzenec.cz, www.ic-radyne.cz, na facebooku: https://www.facebook.
com/mestostaryplzenec/ nebo nás kontaktujte: info@ic-radyne.cz, tel.+420 725 500 060.
Bc. Kristýna Vlachová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 4. 2. 2017 to bude 35 let,
co od nás odešel
pan Karel Dědič ze Sedlce.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 21. 2. 2017 uplyne 38 let, co nás
navždy opustil
pan Karel Špiler.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s dcerou.

Dne 8. 2. 2017 by se dožila sta let rodačka
a občanka Starého Plzence
paní Marie Cinková, rozená Černá.
Po absolvování obchodní školy dostala v období první
republiky místo úřednice na Obecním úřadě Starého Plzence.
Později vykonávala svědomitě a se zájmem práci matrikářky
městského národního výboru. Když byla požádána o pomoc
na MěNV, ochotně pracovala i v důchodu.
Děkujeme Vám, kteří spolu s našimi rodinami na maminku
rádi vzpomenete.
Dcery Eva Smičková, Ludmila Vodičková, Jana Bechyňová.

Dne 25. 2. 2017 tomu bude rok, co
nás navždy opustil
pan Karel Pacanda.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka.

NAŠE ŠKOLY
ZIMNÍ DNY V MŠ
STARÝ PLZENEC
Sněží! Hurá! První dny v novém roce nás pohladily po duši. Naše školní zahrada se proměnila ve sněhulákový ráj. A tak jsme se koulovali,
stavěli sněhuláky i opravdové iglů. Zahájili jsme
menší zimní olympiádu. Disciplíny byly neleh-

ké: sjezd na lopatě, hod koulí do dálky, hod koulí
na terč a nejodvážnější si zkusili i rychlobruslení na hřišti. Místo medailí se rozdávaly nanuky,
které jsme si společně vyrobili. A byly vynikající.
Sníh nás motivoval jako velké malířské plátno.
Každý si zkusil malbu barvou do sněhu a vybarvili jsme i jednoho sněhuláka. Od 9. do 15. 1. se
všechny třídy vydaly na procházku za zvířátky.
Každý jim z domova donesl nějakou dobrotu.

Děti z páté třídy se vydaly ještě o kousek dál, a to
první třídou se společností AeroMŠ do Grónska.
Let to byl divoký. Nechyběly ani turbulence. My
jsme ale odvážní a tak na palubě našeho letadla
bylo veselo. V grónské vesnici jsme pobyli celý
týden. Nechyběly závody v lyžování, v jízdě na
kajaku, výroba jedlých rampouchů a místní speciality – sněžné koule. Také jsme se zúčastnili
Pokračování na str. 11
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rybolovu. Pruty nám pomohli vyrobit tatínkové
a s rybkama pomohly zase maminky. A my už
mohli jen čekat, jestli zabere…Sněžné dny jsme
si opravdu všichni užili. A vám všem přejeme
pořádné protiskluzové podrážky.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

ZŠ Starý Plzenec
pořádá dne 8. 4. 2017

VELIKONOČNÍ
TRHY
Na výpravě do Grónska

Foto: Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

v areálu ZŠ

SKAUT
VÁNOČNÍ ODDÍLOVÁ
SCHŮZKA

RECITOVÁNÍ
V DD

NOVOROČNÍ
PROTAHOVÁNÍ 2017

Vánoce jsou již za námi, ale my se ještě krátce ohlédneme za svátečním časem.
Společně jsme s oddílem Vánoce oslavili 21.
prosince na staroplzenecké faře. Zpívali jsme
koledy, povídali si, jak Vánoce trávili naši prarodiče, pojídali cukroví, vybarvili a nalepili
„megaomalovánku“ nebo si vyrobili papírový
stromeček. Nakonec i k nám zavítal Ježíšek
a potěšil nás mnoha hezkými dárečky. Na závěr jsme vytvořili hromadné foto. Schválně,
kolik nás tam bylo??? 
Honey – Hana Troppová

Vánoční svátky jsou svátky hlavně v kruhu
rodinném. Snažíme se s dětmi potěšit ty, kteří
vánoce tráví sami nebo jen prostě nemohou
za svou rodinou. I letos jsme navštívili Domov důchodců ve Starém Plzenci. Společně
s dětmi z kroužku náboženství jsme babičkám a dědům zazpívali, zarecitovali a snad je
i potěšili při pouštění lodiček.
Poslední letošní skautskou tradicí, bylo
dovezení betlémského světla k plzeneckému
betlému, které rozsvítilo vánoční atmosféru
snad v každém z nás.

Je známo, že skauti ve Starém Plzenci nejsou žádní povaleči a gaučomilové. Přesto
se tomu, během vánočních svátků, nevyhne
nikdo z nás. A tak je již naší mnohaletou tradicí novoroční protahování. Sejdeme se v tělocvičně na začátku nového roku, ještě plní
bramborového salátu, vánočky a začneme
hned pohybem. Protože se říká, jak na Nový
rok, tak po celý rok. Začali jsme rozcvičkou,
pokračovali neobvyklou vybíjenou, chytáním
sardinek a vrchol byl v opičí dráze plné skákání, plazení a hlavně protahování. Je to prostě super zacvičit si, zkuste to taky. 
Áda – Adéla Dankovičová

Vánoční oddílovka

Foto: Dráča – Olga Mourková
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
STAROPLZENEČTÍ
HASIČI HODNOTILI
UPLYNULÝ ROK
Na 13. ledna byla svolána Valná hromada, aby zhodnotila, co se za uplynulý rok

Příprava základny před startem

podařilo splnit a naopak, dále aby nastavila
další cíle a směr, kterým se budeme ubírat. Účast byla slabší nejenom u členů, ale
i hostů, neboť chřipka si vybrala svoji daň
v podobě absence. Město zastupoval místostarosta Bc. Václav Vajshajtl a Hzs Plzeňského kraje por. Petr Poncar, který má na

Foto: archiv SDH St. Plzenec

starost výcvik jednotek. Byly vyslechnuty
obsáhlé zprávy přednesené starostou sboru Petrem Steinerem, velitelem jednotky
Lubošem Lencem a materiálně technickým referentem Miroslavem Štrérem. Většinou bylo konstatováno, kolik stovek hodin se udělalo pro blaho obce a občanů jak
z hlediska zajištění různých kulturních
akcí, represe, tak i na údržbě techniky
a vybavení, které dostává hlavně v letních
měsících zabrat. Naštěstí nedošlo k žádnému poškození techniky. Jednotka provedla
celkem likvidaci 34 událostí převážně v katastru Starého Plzence, z toho 7 požárů, 21
technických zásahů a zbytek byly asistence
a planý poplach. Stále přetrvává neuspokojivý stav celkové základny, odkud se vybírá
zásahová jednotka. Naopak se podařilo po
dlouhé době obsadit účast na více soutěžích, i když ne zrovna oslnivými výsledky,
ale přesto jsme vybojovali dvě první místa.
Stále přetrvává problém, kde pořádat výcvik, jak s technikou, tak i na soutěže. Ten
samý problém je ve skladovacím prostoru,
kde by byl uložen materiál a prostředky
na zmírnění a likvidaci živelných událostí, jako řezivo, plničky písku, pytle apod.
Během jednání byl předložen ke schválení plán činnosti na letošní rok, který byl
členskou základnou odsouhlasen, a pak už
jenom následovaly plodné diskuse hostů,
zástupců sborů a spolků a jejich zdravice.
Pan místostarosta všechny v kostce seznámil s úkoly a investicemi města a jakožto
zástupce zřizovatele jednotky poděkoval za
vykonanou práci a přislíbil podporu do další činnosti i při hledání vhodných prostor.
Za SDH Starý Plzenec
Luboš Lenc

SEDLECKÁ NÁVES

✂

dotazy a připomínky odevzdejte do sběrného boxu v K-Centru do 28. 2. 2017.
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Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci

Občanský
spolek
Hůrka pořádá
a Radyně
Občanský
spolek Hůrka
a Radyně
v rámci
Plzně
pořádá v rámci Akademie
AkademieStaré
Staré
Plzně

Akademie Staré Plzně

přednášku
přednášku

přednášku

Jak se žilo mezi Hůrkou
a Radyní před tisícem let i později
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu,
Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec
21. února 2017 od 17. hodin.
Jaroslav Čechura je předním českým historikem, dlouhodobě se věnuje
sociálním dějinám. Jeho současným působištěm je Katolická teologická
fakulta UK (Ústav dějin křesťanského umění), spolupracuje s Technickou
univerzitou v Liberci.
Ve své prezentaci vás seznámí s řadou souvislostí lesku a bídy "Staré Plzně"
v průběhu řady historických epoch. Přednáška je součástí cyklu, konaného
u příležitosti 1040 let Staré Plzně, který reflektuje zásadní momenty historie
Starého Plzence a regionu, ve kterém místo leží.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com. Zveme
všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Vyhrazujeme si právo změn v programu - http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/

Proměny centra Starého Plzence
od 13. do 21. století
Mgr. Radek Široký, Ph.D, ředitel ZIP o.p.s.
Ing. arch. Pavla Burešová, předsedkyně stavební komise rady města

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu,
Masarykovo nám.121, Starý Plzenec ve čtvrtek 9. března 2017od 18.00 h.
V první části budou na základě výsledků stavebně historického průzkumu
širšího okolí Smetanovy ulice představeny hlavní etapy vývoje zástavby
města. Ve druhé části přednášky budou představeny plány na vyhlášení
architektonické soutěže na obnovu této části centra.
Přednáška je součástí cyklu, konaného u příležitosti 1040 let Staré Plzně,
který reflektuje zásadní momenty historie Starého Plzence a regionu, ve
kterém místo leží.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Vyhrazujeme si právo změn v programu.
http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/

STALO SE
NOVÁ A ZAJÍMAVÁ
KNÍŽKA POVĚSTÍ
ZE STARÉHO PLZENCE
A OKOLÍ
Před samým závěrem loňského roku, na
Vánoce, si Starý Plzenec nadělil pod stromeček opravdu pěkný dárek. Město svým nákladem vydalo knihu autorky Anny Velichové
„Staroplzenecké báje a pověsti“.
Brožovaná knížka menšího formátu však
rozhodně není malá svým obsahem. Autorka
do ní seřadila 38 pověstí, pět krátkých historických pojednání z letopisů a sedm povídek
na téma událostí v dějinách města.
Možná, že některý čtenář bude namítat –
načpak „nové staré“ pověsti? Vždyť už jich
knižně o Starém Plzenci vyšlo tiskem dost?
To je sice pravda, ale… Nikdy zatím nevyšly jako lokální monografie, což právě nová
knížka splňuje. Krom toho, světe div se, je tu
i pověst – událost zcela nová, moderní, zachycující snad už příslovečnou škodolibost
minulé hlavy státu, Václava Klause, během
jeho návštěvy Radyně. Zásadní předností pu-

blikace je její přehledné rozdělení, a to nejen
tematicky či podle literárního žánru, ale také
členění topografické. A tak jsou zde zvláštní
tři oddíly pro Radyni (Radouš, poklady, radyňské podzemí, Černý Hanuš a konečně
i zkáza hradu), dále Hůrka a pak Malá Strana
a Městečko.
Zcela originální je bohatý poznámkový
aparát v podobě poznámek a historických
poznámek, který vlastně čtenáře seznamuje
s dnešní a dějinnou realitou. Je to fundované
vysvětlení, kde v místopise či v historii můžeme hledat a nalézat kulisy, v nichž se pověst
či záznam příběhu odehrály. To určitě není
samozřejmost. Dokonalý znalec místních
poměrů teď asi pokrčí rameny. Ovšem ne
každý je znalec, a tak hlavně přespolní či cizinec vysvětlivky musí jen uvítat. A myslím,
že i mnohý místní a hlavně mladí, zvlášť ti
školou povinní či frekventanti středních škol.
Pedagog, v tom nejlepším slova smyslu, se
v autorce zkrátka nezapře. A laskavě prostě
po těchto slovech nehledejte v knize školometství. Není tam!
Svěží je i jazyk, jímž jsou pověsti a příběhy
vyprávěny. Srozumitelnou, moderní češtinou jsou sice občas proložené archaismy, ale

působí nenásilně, svěže a text příjemně ozvláštňují; jsou vlastně kořením předloženého
duševního pokrmu. Dáte-li si jídlo neokořeněné, bude sice nutričně v pořádku, leč půjde
o těžko poživatelný blaf. A stejně tak se to má
s milými lingvistickými raritami autorčina
textu.
Konečně, ne však nakonec, je třeba pochválit výběr obrazů a fotografií, kde posloužily jak moderní snímky, tak převážně
soukromé sbírky a archivy starých fotografií
a pohlednic. I grafika knížky je zdařilá, nemluvě o vkusné a poutavé obálce.
Co říci závěrem? Knížka by neměla chybět v domácí knihovničce. Dvojnásob to však
platí o knihovnách veřejných na území regionu, nehledě na knihovny školní, kde by její
absence byla přímo trestuhodná. Přeji knize,
aby co nejrychleji našla široký okruh čtenářů.
Zaslouží si jej!
Anna VELICHOVÁ. Staroplzenecké báje a pověsti. Město Starý Plzenec, 2016. 116 stran.
ISBN 978-80-906681-0-2
Martin Lang,
Muzeum středních Brd, Strašice
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SPORT
20 LET GARDY
SK STARÝ PLZENEC
Na konci roku 2016 oslavila fotbalová
garda SK Starý Plzenec 20 let své pravidelné
sportovní činnosti. Měla opravdu co slavit
a na co vzpomínat. Vždyť za 20 let tato fotbalová parta sehrála 269 fotbalových zápasů, 62
turnajů a v jeho dresu se objevilo 132 fotbalových jmen. Svým soupeřům nastřílela 1294

gólů, hrála proti gardám Sparty Praha, Viktorie Plzeň či Dynama České Budějovice. V prvním roce své pravidelné činnosti vyhrála ligu
starých gard okresu Plzeň – jih. V roce 2015
obsadila krásné 6. místo v republikovém finále „Veteránského fotbalu“ na hřišti Motorletu
Praha. Sportovní činnost této party se netočí
jen kolem fotbalu. Zvládáme tenis, nohejbal,
bowling, ale i kola (máme projetý velký kus
Krušných hor). Každoročně pořádáme fotbalový turnaj starých gard v hale, v roce 2016 to

Společné foto gardy SK Starý Plzenec

POZVÁNKA NA FOTBAL
V sobotu 18.2.2017 pořádá SK Starý Plzenec 21. ročník Memoriálu Josefa Sutnara v halovém fotbale. Turnaj je určen pro kategorii „starých gard“ nad 50 let. Hraje se v hale HK
Rokycany vedle zimního stadionu. Začíná se ve 14 hodin, přihlášeno je 8 mužstev. Loňské
prvenství bude obhajovat mužstvo z Horažďovic.
Petr Liška

byl již 20. ročník Memoriálu Josefa Sutnara.
Hodně „gardistů“ bylo a je činných v životě
celého SK Starý Plzenec, a to jak ve funkcích
trenérů jednotlivých mužstev nebo ve výboru
SK. Závěrem je třeba připomenout ty nejlepší
z nás, pečlivě vedenou tabulku střelců vede
s přehledem Jirka Kodalík s 203 góly, přes
stovku se ještě dostali Milan Jíra (127 gólů)
a Petr Liška (112 gólů). Hráčem „dvacetiletí“
byl zvolen Jirka Kodalík.
Petr Liška

Foto: archiv

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Koupím jakoukoliv tahací harmoniku - heligonku, chromatiku či akordeon. Tel.: 723 126
011.
■ Koupím Škodu Felicii od roku 1999 nebo Fabii, i horší stav. Tel.: 728 209 526.
■ Koupím dvourychlostní babetu nebo jiný
moped. Tel.: 722 615 183.
■ Prodám „RC“ letoun „SPITFIRE“. Tel.: 723
998 537 večer.

Televize

Internet
Volání

PRODEJ
SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří slepiček: 14-19 týdnů;
cena: 149-180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
1. března 2017v 15:35 hodin
Starý Plzenec – naproti čerp. stanici
Pap Oil
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840

SPOLEHLIVÝ
A RYCHLÝ
INTERNET OD
PlzenecNET
ZA 300 Kč
Reálná rychlost 20 Mb/s

Možnost zpětného
sledování pořadů
a jejich nahrávání
do paměti.

Internet první 2 měsíce
ZDARMA
Pro stávající členy nyní odměna 900 Kč
za každého nově přivedeného člena!
Podrobné informace na www.plzenec.net/pripojdalsiho

PRONAP s.r.o. Starý
Plzenec
hledá pracovníka na pozici

VRÁTNÝ / VRÁTNÁ
• práce vhodná pro muže / ženu
• dvousměnná pracovní doba
• OZP podmínkou!
Náplň práce:
• vedení záznamů do knihy příjezdů/odjezdů vozidel
• obhlídka objektů ve výrobním areálu a administrativní budovy, jejich zabezpečení
• kontrola a potvrzování dodacích listů při výstupu
materiálu a vyvážených výrobků z areálu společnosti
• obsluha telefonní ústředny, kamerového systému
• zabezpečování úklidu v okolí vrátnice
Info:
PRONAP, s. r. o.
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
www.pronap.eu
personální oddělení Štěchová
tel.: + 420 377 923 311-312,
mob.: + 420 720 978 340
e-mail: stechova@pronap.eu

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.

Na výběr z více než
40 televizních
a 25 rozhlasových
stanic.

w w w. p l z e n e c . n e t

tel.: 775 785 005

email: info@plzenec.net

Internet, který má omezenou pouze cenu...

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
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Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
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Vychází: 1. 2. 2017
ZDARMA v nákladu 2100 kusů




 
   
  !"#$
%& ' ())*+)356738*3

