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NOVÝM STAROSTOU
STARÉHO PLZENCE
JE JAN ERET
Z HNUTÍ PRO PLZENEC
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva po komunálních volbách ve Starém
Plzenci bylo zvoleno nové vedení města.
To je složené ze zastupitelů PRO Plzenec,
SPOLU a části Nestraníků (6+2+1). Starostou města se stal Jan Eret z hnutí PRO
Plzenec, statutárním místostarostou je
Jan Kotora, rovněž z hnutí PRO Plzenec,
a druhým, neuvolněným místostarostou,
se stal Václav Benedikt z uskupení SPOLU.
Rada města je pětičlenná. Kromě starosty a místostarostů ji tvoří ještě Martin Stark
(PRO Plzenec) a Petr Vrobel (Nestraníci).
Zastupitelstvo zvolilo také členy finančního
a kontrolního výboru. Předsedou toho prvního je Petr Jelínek (PRO Plzenec), kontrolní výbor povede Hana Stýblová z opozičního Sdružení STAN a Nezávislí.
Starosta města Jan Eret ocenil součinnost a vstřícnost účastníků náročného povolebního vyjednávání. „Věříme, že chuť
ke vzájemné spolupráci a nastavení korektních vztahů se přenese i do celého čtyřletého volebního období,“ řekl. „Děkujeme

paní starostce Vlastě Dolákové a jejím kolegům v radě za odvedenou práci pro naše
město a jsme přesvědčeni, že společná komunikace, dobré vztahy a předávání zkušeností napomohou dalšímu rozvoji Starého

ZDARMA

Plzenec a Sedlce,“ dodal. Bývalé starostce,
která stála v čele města tři volební období,
předal jako poděkování obrovskou kytici.
Alois Žižka, předseda redakční rady RL

Nová rada města (zleva) Jan Kotora, Václav Benedikt, Jan Eret, Petr Vrobel a Martin Stark
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Starosta města Jan Eret předal bývalé starostce Vlastě Dolákové velkou kytici a poděkoval jí
za práci pro Starý Plzenec.
Foto: Alois Žižka
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
SLOVO
BÝVALÉ STAROSTKY
VLASTY DOLÁKOVÉ
Vážení spoluobčané,
volební lístky jsou sečteny, volby potvrzeny Státní volební komisí. Díky Vaší podpoře jsem byla zvolena do městského zastupitelstva již pro čtvrté
volební období, z toho
tři volební období jako
starostka. Je mi velkou
ctí, že jsem mohla stát
v čele města dlouhých
12 let. To je kus života.
Vždy jsem se snažila
dělat práci na 100 %
a snad se po třech volebních obdobích nemám za co stydět. Ale
všechno jednou končí. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 24.10. si zastupitelé mezi
sebou zvolili devíti hlasy novou radu města
v čele se starostou Ing. Janem Eretem, místostarosty Ing. Janem Kotorou a MVDr. Václavem Benediktem, doplněnou členy rady
Mgr. Petrem Vrobelem a Ing. arch. Martinem Starkem. Nová koalice je tedy složena
ze zástupců PRO Plzenec, SPOLU a jednoho
člena z Nestraníků.

PODĚKOVÁNÍ STAROSTCE
Vážená paní starostko, milá Vlasto,
tenhle úvodník je většinou vyhrazen
tobě. Tentokrát je to jinak, protože je všechno tak trochu jinak. Tyto řádky vznikají pár
dní po volbách. Nevím, jestli ve chvíli, kdy
listopadové Radyňské listy budeme číst, budeš ještě vážená paní starostka, nebo jen
milá Vlasta. Myslím, že obě varianty mají
své výhody, a ani jedna z nich není špatná.
Pokud už starostka nejsi, tak ti milá Vlasto,

Předávám město v dobré finanční kondici
s minimálním zadlužením, s novým kvalitním územním plánem a připravenými projekty. Na přístavbu základní školy a novostavbu sportovní haly jsme ještě 5.10. podali
novou žádost o dotaci, kde je možné získat
místo původních 30 % nyní 60% dotaci.
Na křižovatku na Malé Straně vč. výstavby
chodníku a vodovodu v Herejkově ulici je
vydané stavební povolení. Je připravena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci Bezručovy ulice. Stejně tak
projektová dokumentace na příjezd od Šťáhlav pro chodník od Pastýřské ulice ke Školní
vč. řešení křižovatky a přechodu. Do konce
roku bude hotová projektová dokumentace
na další etapy cyklostezky. Na opravu hradu Radyně bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele. Pro centrum města vítěz
architektonické soutěže zpracovává další
stupeň, a to územní studii, která bude základem pro další pokračování prací na dostavbě
centra města. Nové vedení pak musí dořešit u některých projektů souhlasy vlastníků
a majetkoprávní vypořádání. Čekají ho i další nelehké úkoly – dotáhnout všechny projekty k realizaci, v rámci nového dotačního
období úspěšně čerpat dotace, spolupracovat na projektech, které ovlivní naše město
v blízké budoucnosti, tj. zdvojkolejnění že-

lezniční trati či obchvat Losiné. Důležitým
úkolem bude dořešení společnosti PRONAP
nebo rozhodnutí o využití objektu bývalé
SÚS v Riegrově ulici a řada dalších, ale především dostát všem slibům daným voličům.
Dovolte mi, abych na závěr co nejsrdečněji poděkovala svým kolegům, místostarostům Marku Vávrovi a Bc. Václavu Vajshajtlovi. Byli jsme dobrý tým a myslím, že se nám
práce dařila. Oba si své odpracovali na 100 %.
A i když jsme se někdy neshodli, uměli jsme
si vyříkat věci z očí do očí, ale nikdy jsme se
za to na sebe nezlobili. Toho si opravdu cením. Marku, Vašku, děkuji! Dále bych chtěla
poděkovat i ostatním svým kolegům z koalice – Mgr. Marcele Bardounové, Mgr. Denise Brejchové, Ing. Liboru Červenému,
MBA, Mgr. Bc. Haně Stýblové. Děkuji rovněž
Ing. Stanislavu Nesnídalovi a milé kolegyni
Jarce Zikmundové. Stáli jste při mně, i když
se někdy nedařilo. Vážím si Vás a děkuji, že
jsem mohla s Vámi spolupracovat.
Já a moji kolegové budeme nyní pro Vás,
občany, pracovat nadále v zastupitelstvu
města, i když v opozici a uděláme vše, co
bude v našich silách, abychom splnili Vaše
očekávání. Novým členům vedení města
přeji, aby vše zvládli a posunuli naše město
zase o krok dopředu.
Vlasta Doláková, zastupitelka

chci říct za sebe a tvojí partu (tak nás někteří
nazývají a mně se to vlastně líbí), že se nám
s tebou spolupracovalo opravdu dobře. Pro
mne osobně byli lidé z naší koalice tým inspirativních, slušných a pracovitých lidí, kteří do jednoho hráli fair play. To neznamená,
že jsme s tebou vždycky souhlasili. Vždyť to
by ani v demokracii nebylo možné. Ale byla
jsi vždycky ochotná vyslechnout naše argumenty a přemýšlet o nich, dokázala jsi s námi
hledat a nalézat společná řešení. Nikdy jsi
nikoho z nás neurazila, vždycky jsme z jed-

nání odcházeli s pocitem, že pracujeme jako
tým a názor každého má stejnou váhu. Mnozí si myslí, že jen bezmyšlenkovitě zvedáme
ruce pro tvoje návrhy. Neuvěřitelné! To jsou
ale zřejmě lidé, kteří nezažili práci v konzistentním a spolupracujícím kolektivu, který
pracuje bez potřeby veřejné exhibice. Budu
na ty roky vzpomínat ráda. Přebily ty méně
příjemné věci, které jsou s politikou bohužel
spojené.
Děkujeme.
Denisa Brejchová, zastupitelka

SERIÁL
DOPLNĚNÍ INFORMACÍ
K ČLÁNKU AUTORKY
ANNY VELICHOVÉ
Z MINULÉHO ČÍSLA
RADYŇSKÝCH LISTŮ
Pomník Jana Husa
U příležitosti pětistého výročí upálení
mistra Jana Husa vlastenci v Plzenci nechali
zhotovit pomník, který byl umístěn v roce

1915 do prostoru zahrady u školy pod tratí. Pomník byl zhotoven ze štěnovické žuly
a nesměl obsahovat jméno Jana Husa, jen nic
neříkající kalich a letopočet 1415 a 1915. Byla
válka a úřady jakékoli slavnosti u příležitosti postavení zakázaly. Městská rada nechala
vysázet v okolí lípy a nazvala je Husovým sadem. V kronice je pouze záznam o vysázení
sadu. Po vyhlášení Republiky byla horní část
náměstí přejmenována na náměstí Jana Husa
a lípy směrem k domku pana Škody Husova
alej. Za druhé světové války, kdy bylo ve škole
ubytováno německé vojsko, byl kámen s ka-

lichem a letopočty povalen nápisy k zemi.
Po válce byl znovu postaven a po stranách
byly vysazeny okrasné jehličnany. Později byl opět povalen a velmi dlouhá léta ležel
za velkého nezájmu ve školní zahradě, opět
kalichem směrem dolů a upadl v zapomnění.
Bylo to zvláštní, že ve škole ředitel vlastenec
ani vynikající učitelé dějepisu, ani církev
husitská nejevili o kámen zájem. Zmíněná
církev neměla v Plzenci modlitebnu a svá
shromáždění konala ve škole, kde měla i harmonium. Teprve v roce 2003 p. Václav Fišer
Pokračování na str. 3
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spolu se svými syny nadzvedl kámen a zjistili,
že kámen neobsahuje jméno Jana Husa. Poté
kontaktoval vedoucí IC paní H. Matasovou.
Dohodli se, že je třeba kámen očistit a doplnit
jméno Jana Husa. Rovněž zajistili potřebná
povolení k osazení na důstojné místo. Práce
restaurování se ujal pan Jan Sutnar. Pomník
očistil, vysekal nápis a vyzlatil. Pomník byl
v roce 2003 osazen na důstojné místo do par-
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číku u kostela sv. Jana Křtitele na náměstí.
Od tohoto roku zde Občanský spolek Hůrka
a Radyně také pravidelně pořádá vzpomínku
na M. J. Husa.
Václav Fišer a Josef Sutnar
Občanský spolek Hůrka a Radyně
Pomník padlým
Dne 28. února 1996 v souvislosti s rekonstrukcí kanalizační stokové sítě na náměstí

a průtahu silnice II/180 byl přemístěn pomník
padlých asi o 25 m blíže ke kostelu sv. Jana Křtitele. Práci prováděla firma Bergr za pomoci
dvou jeřábů. Přemístění pomníku bylo využito
i k provedení restaurace sochy a zábradlí. Před
zahájením práce byly sejmuty pamětní desky
a při jejich zpětné montáži se zjistilo, že dvě
desky jsou prasklé. Vysekání nápisů na nové
dvě kamenné desky provedl Jan Sutnar.
Josef Sutnar, Občanský spolek Hůrka a Radyně

OTOKAR WALTER
A MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA
NA NÁMĚSTÍ
(historie téměř detektivní)

Je ozdobena dílem Otokara Waltera mladšího,
plastikou sv. Jiří s klečícím jinochem. Je zde
pohřben nejen on, ale všechny jeho děti včetně nejstaršího syna. Chcete-li se pak poučit
o tvorbě otce i syna v Plzni, otevřete knihu Plzeň v době secese.
Anna Velichová

V květnových Radyňských listech jsme
hovořili o autorovi pamětní desky Václavu
Kratochvílovi, o sochaři
Otokaru Waltrovi mladším. Kdo je však autorem sochařské výzdoby
školy na náměstí? Je jisté, že stavbu tehdejší
měšťanské školy realizoval v letech 1914 – 18
plzenecký stavitel Karel Štika (1870 - 1937),
její přístavbu pak provedl v letech 1939 – 41
jeho syn, plzeňský architekt Karel Štika mladší.
Měla to být skutečně reprezentativní stavba,
nejvýstavnější v celé obci. U takovýchto nákladných realizací bylo zvykem, že byl návrh
zadán architektovi, který pak na výzdobě spolupracoval se sochařem (či sochaři). V městské kronice není o autorech architektonického návrhu a výzdoby žádná zmínka. Z jiných
pramenů jsme se však jejich jména dozvěděli. Stavbu navrhl známý plzeňský a později
pražský architekt Viktorin Šulc (1870 – 1946)
a autorem sochařské výzdoby portálů nad třemi vchody do budovy je Otokar Walter. Který
z obou sochařů to však byl – otec Otokar Walter starší (1862 -1933) nebo jeho nejstarší syn
Otokar Walter mladší (1890 – 1963)? Pro otce
hovoří několik důležitých faktů. Architekt by si
pro výzdobu určitě nevybral mladíka, jenž v r.
1913 teprve končil svá studia v Praze, ale spíše
zkušeného sochaře, který měl v Plzni známý
sochařský ateliér a za sebou významné realizace. Otokar Walter starší se v době zadávání
zakázky již zapsal do povědomí plzeňských
občanů jako autor výzdoby fasády plzeňského
hlavního nádraží, spolupracoval na výzdobě
městského muzea a desítek činžovních domů.
Navíc byl přítelem i spolupracovníkem Mikoláše Alše a podílel se na realizacích jeho návrhů domovních fasád. Viktorin Šulc sice v době
stavby měšťanské školy již bydlel v Praze, ale
musel Otokara Waltra znát, neboť v letech
1899 -1912 vyučoval v Plzni jako profesor České průmyslové školy stavební. Oba si byli blízcí i věkem – narodili se ve stejný rok. Otokar
Walter mladší si pečlivě vedl seznam svých děl
(realizovaných i nerealizovaných), škola v Plzenci se však v jeho seznamu nevyskytuje. Navíc z tohoto seznamu vyplývá, že významnější
díla začal tvořit až po první světové válce.
Takže se zadívejme na portály tehdy neko-

Poznámka:
V minulém článku o pamětní desce Václava
Kratochvíla jsem nedopatřením uvedla příjmení
Waltr místo správného Walter.
Literatura:
• Domanický, P.- Jedličková, J.: Plzeň v době
secese. NAVA Plzeň 2005
• Sochařství v architektuře v 1. polovině XX. století na Plzeňsku: [výstava, 17.11.-5.12.2008) katalog výstavy, Plzeň 2008
• Wenig, J.: Seznam sochařského díla Otokara
Waltra, in: Sborník PF v Plzni, Umění VIII,
Praha, SPN 1971
• www.wikipedie.cz
• http//krizkyavetrelci.plzne.cz
Fotografie:
Viktorin Šulc – www.wikipedia.cz
portály školy na náměstí – foto autorka

edukované měšťanské školy – dívky a chlapci se v ní učili zvlášť, proto ty dva vchody –
a na prostřední portál vchodu do původního
bytu ředitele školy se sovou jako symbolem
moudrosti. Zavítáte-li pak někdy na plzeňský
Ústřední hřbitov, zajděte do oddělení 31 k rodinné hrobce rodiny Otokara Waltera staršího.

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LISTOPAD 2022
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

www.staryplzenec.cz
Otevřeno:
Po
08:00-12.00
St
08:00-12:00
Út, Čt 08:00-12:00
Pá
08:00-12:00 h

13:00-17:00 h
13:00-18:00 h
13:00-14:30 h

Pokračování na str. 5
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Mikulášská
Radyně 4.12.2022
13 h - 16 h
Předhradí hradu Radyně

hrad Radyně
Centrum služeb pro turisty

12:00 h – 16:00 h
ochutnávka vín
svatomartinské posvícení

mikulášská nadílka
ve 14 h a 15:30 h
prohlídka hradu Radyně
peklo a čertí radovánky
tvoření pro děti
teplý čaj zdarma

hudba
podzimní tvoření pro děti
13:00 h

příjezd sv. Martina s družiníkyy
křest svatomartinského vína

14:00 h

tábor sv. Martina u ohně
autor: Václav Engler

s družiníky a koněm
15:00 h

komponovaný příběh o sv. Martinovi

16:00 h

závěr

Vstup zdarma

Vstupné:
plné
80 Kč
snížené 60 Kč

Komentované prohlídky hradu Radyně
12:30 h – 13:30 h – 14:30 h
Vstupné: plné 90 Kč, snížené 60 Kč
Rezervace prohlídek na www.ic-radyne.cz
(max. 20 osob ve skupině) - rezervace od 01.11.2022
22

Informace: + 420 725 500 060
info@ic-radyne.cz, www.ic-radyne.cz

www.staryplzenec.cz, ic-radyne.cz
info@ic-radyne.cz, +420 725 500 060

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

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

Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
pořádá

od 12:00 h
do 16:00 h

v neděli 27. listopadu 2022
na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci

výroba
adventních věnců

PŘIJĎTE SI VYROBIT
ADVENTNÍ VĚNEC

26.11.2022
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY

zapůjčíme Vám
pomůcky
poskytneme
materiál
Účastnický
poplatek:

PŘEDHRADÍ HRADU RADYNĚ
Nevíte si rady s výrobou adventního
věnce? Chybí Vám inspirace? Nebo jen
chcete strávit čas v příjemném prostředí
u krbových kamen? Přijďte k nám!

90 Kč / věnec

od 14:00 do 18:00 hodin

CENTRUM SLUŽEB
PRO TURISTY
předhradí hradu Radyně
Výrovna 197
Starý Plzenec

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

ADVENTNÍ TRH

+420 725 500 060
info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
www.staryplezenc.cz

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
od 17:00 hodin
V programu zazní vánoční písně a koledy
v podání dětského pěveckého sboru ZUŠ Starý Plzenec.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům
města Starého Plzence.

Radyňské listy - listopad 2022
Pokračování ze str. 3
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659
www.staryplzenec.cz
Otevřeno:
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 – 16:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

Strana 5
HRAD RADYNĚ - uzavřen
Komentované skupinové prohlídky 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
STARÝ PLZENEC V POHLEDNICI
Výstava historických pohlednic
Staroplzenecká galerie
Výstava potrvá do 25. ledna 2023.

12. listopadu 2022
Svatý Martin na Radyni
Podzimní tvoření v CST
Místo: předhradí hradu Radyně a Centrum
služeb pro turisty
Čas: 12:00 – 16:00 h
26. listopadu 2022
Přijďte si vyrobit adventní věnec
Místo: Centrum služeb pro turisty na Radyni
Čas: 12:00 – 16:00 h
27. listopadu 2022
Rozsvícení vánočního stromu a adventní
trh
Místo: Masarykovo náměstí, St. Plzenec
Čas: 14:00 – 18:00 h

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Čas letí, ale bolest
zůstává.
Dne 3. října 2022
uplynulo 5 let,
co nás navždy
opustil
pan Jiří Dědič.
S láskou vzpomíná dcera Péťa,
syn Jiří s rodinou, manželka
a kamarádi.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Redakce RL se omlouvá rodině zesnulého pana
Jiřího Dědiče za neúplnou vzpomínku v říjnovém čísle RL.

Čas běží jako voda
a tichou vzpomínkou
si připomeneme,
že dne 12. října 2021
by se dožila 78 let
moje manželka
paní
Bohumila Krásná.
Děkujeme všem, co s námi
vzpomenou na hodnou a ke všem
vstřícnou paní učitelku matematiky
a hudební výchovy.
Vzpomíná manžel s rodinou.

Dne 12. listopadu
2022 uplynou
2 roky, co nás
navždy opustil
pan Jaroslav Ulč.
Za vzpomínku
děkuje manželka
a syn s rodinou.

NAŠE ŠKOLY
MŠ STARÝ PLZENEC

BAREVNÝ PODZIM V MŠ
STARÝ PLZENEC
Zase je tu barevný podzim. Jeho krásy si
každá třída vychutnává v jiné podobě. V zelené třídě vyráběly děti podzimní zahrádku
z přírodních materiálů. V modré třídě se zase
modeloval les pod Radyní. Vyrostly v něm
nejen houby z modelíny, ale i ty opravdové.
Žlutá třída se zaměřila na zdraví v pohybu
a dlouhé vycházky podzimní přírodou. Děti
z červené a oranžové třídy se vydaly na první
detektivní akci. 27. září se vydaly po stopách
,,Skotlentyjárdu“. V temných plzeneckých lesích hledaly první indicie k vyřešení záhady
ztraceného talismanu. Cestou plnily úkoly
a rébusy, odlévaly stopy sádrou rozdělanou
vodou ze strouhy a nakonec dopadly padoucha Grua. Akce se zdařila. V říjnu začala výuka angličtiny pro naše předškoláky. A jak už

to na podzim bývá, zazimovali jsme zahradu
MŠ. Od 3. do 7. října jsme se věnovali hrabání
zahrady, úklidu hraček a pískoviště. Opravovali jsme budky pro ptáčky a zametali hřiště.
Poslední den jsme si za odměnu zasoutěžili
a opekli si špekáčky. Mňam, to byla dobrota.
Krásný a veselý podzim vám všem.
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

Opékání špekáčků

Foto: Iva Němcová

Děti z modré třídy s vlastnoručně vyrobeným
drakem
Foto: Eva Reichrtová
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INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
27. schůze – 7. září 2022

Rada města
■ vzala na vědomí

protokol o otevírání
obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na služby „Výběr zhotovitele
na předtiskové zpracování a tisk Radyňských listů“ a schválila uzavření Smlouvy
o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností SOS print s.r.o.,
se sídlem Švihovská 165/10, 301 00 Plzeň,
IČ: 29124034, která předložila ekonomicky
nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší
nabídkové ceny při splnění všech zadávacích podmínek, v předloženém znění;
■ vzala na vědomí podnět paní XXXXX
na provoz restaurace Pivní bar Bojo v Sedlci a uložila obsah podnětu projednat s Policií ČR a provozovatelem restaurace Pivní
Bar v Sedlci;
■ vzala na vědomí žádost spolku KVH
Honvéd z. s., IČ: 09297286 o krátkodobý
pronájem „škvárového hřiště“ části pozemku města parc. č. 343/162 v k. ú. Starý Plzenec za účelem parkování vozidel při konání akce „KATONAI NAPOK 2022 – Den
vojenské historie ve Starém Plzenci“ dne
24.09.2022 v areálu „Pionýr Starý Plzenec“,
schválila, za podmínky souhlasu vypůjčitele pozemku SK Starý Plzenec z. s. a z důvodu konání volnočasové akce pro občany,
krátkodobý pronájem části pozemku parc.
č. 343/162 v k. ú. Starý Plzenec v k. ú. Starý Plzenec za citovaným účelem ve dne
24.09.2022 za jednorázové nájemné ve výši
100 Kč, které bude uhrazeno při podpisu
příslušné smlouvy a uložila, v případě souhlasu vypůjčitele předmětného pozemku
a odsouhlasení podmínek žadatele, v tomto
smyslu uzavřít příslušnou smlouvu;
■ vzala na vědomí žádost zplnomocněného zástupce INEL-Technik, s. r. o., IČ:
25249649, o uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-4001192/
VB04 včetně Souhlasu s předloženým stavebním záměrem na lesním pozemku parc.
č. 302/2 v k. ú. Starý Plzenec, se společností
ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035 a uložila
vyžádat si vyjádření Odboru správy Městských lesů včetně případného provedení šetření na místě a znovu předložit k rozhodnutí RM;
■ souhlasila na žádost velitele JSDH Starý
Plzenec s pořízením 4 ks ochranných přileb
a 12 párů ochranných rukavic pro potřeby
jednotky z rozpočtových prostředků JSDH
Starý Plzenec pro rok 2022 za celkovou
cenu do 55.000 Kč bez DPH;
■ schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18.09.2017 se spolkem
Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň,
z. s., IČ: 49777998 se sídlem: Americká
7/29, 301 00 Plzeň;
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■ schválila,

v rámci zajištění a poskytnutí aktuální humanitární pomoci, výpůjčku
nebytových prostor města v Raisově ulici
96 Starý Plzenec, po dobu 30 dnů včetně bezplatného poskytnutí energií spolku
YMCA Plzeň, z.s., 332 04 Netunice 76, IČ:
06457878 pro zajištění funkce Adaptační
skupiny předškolních dětí;
■ schválila, v rámci zajištění a poskytnutí aktuální humanitární pomoci, výpůjčku
bytových prostor města po dobu 30 dnů
včetně bezplatného poskytnutí energií
a uzavření 3 Smluv o výpůjčce bytových
prostor v majetku města v předloženém
znění na adrese Starý Plzenec Havlíčkova
194, byt č. 9, XXXXX, nar.: XXXXX, č. pasu
XXXXX, byt č. 10, XXXXX, nar.: XXXXX,
č. pasu XXXXX, byt č. 11, XXXXX, nar.:
XXXXX, č. pasu XXXXX a uložila zveřejnit záměr vypůjčit (jedná se o odchylku
od obvyklé ceny nájemného v rámci aktivního zapojení obce a občanů do poskytnutí humanitární pomoci a lidské solidarity)
nevyužité a volné bytové prostory města
včetně úhrady energií na dobu neurčitou
se zákonnou tříměsíční výpovědní lhůtou
nebo ukončením smluvního vztahu dohodou smluvních stran a poté předložit RM;
■ vzala na vědomí oznámení Sdružení
starostové a nezávislí o konání společného
odpoledne v areálu SK Starý Plzenec dne
16.09.2022 v době od 16:00 – 19:00 h;
■ schválila uzavření Smlouvy o ČSOB spořícím účtu pro podnikatele mezi městem
Starý Plzenec a Československou obchodní
bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57, Praha 5, IČ: 00001350, v předloženém znění,
jejíž předmětem je zhodnocení zůstatku finančních prostředků.

INFORMACE
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
32. zasedání – 12. září 2022

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 29/2018 - 2022 konaného dne
09.09.2022;
■ rozhodlo o zrušení společnosti PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, Starý Plzenec, a jejím vstupu do likvidace, a to ke dni 01.10.2022, jmenovalo
likvidátorem společnosti PRONAP s.r.o.,
IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142,
Starý Plzenec, Ing. Renatu Maškovou, nar.
XXXXX, bytem XXXXX a pověřilo starostu/starostku města Starý Plzenec, aby jednal/a před notářem, Veřejným rejstříkem
či jakoukoli třetí osobou, ve věci zrušení
a likvidace společnosti PRONAP s.r.o., IČ:
25248111, se sídlem Jiráskova 1142, Starý Plzenec, zejména pak, aby v působnosti
Valné hromady jako jediný společník této
společnosti, jednal/a a podepsal/a rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu společ-

nosti do likvidace, jmenování likvidátorky,
změně obchodní firmy na PRONAP s.r.o.
v likvidaci, tj. k veškerému právnímu jednání tak, aby tyto změny byly zapsány ve Veřejném rejstříku;
■ vzalo na vědomí Záznam o otevírání
obálek ze dne 14.07.2022, Protokol o jednání komise ze dne 15.07.2022, Zprávu o hodnocení nabídek ze dne 15.07.2022, Protokol
o jednání komise ze dne 29.07.2022 vztahující se k veřejné zakázce „Přístavba základní
školy a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci“, schválilo Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Přístavba základní školy a novostavba
sportovní haly Starý Plzenec“ zadávanou
v otevřeném nadlimitním řízení a uveřejněnou na profilu zadavatele a ve Věstníku
veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-022050
v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm.
d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, když nejnižší nabídková cena
uchazeče výrazně překročila finanční možnosti zadavatele, které si na tuto zakázku
schválilo zastupitelstvo města v rozpočtu
na r. 2022 a rozpočtovém výhledu na období 2023 a 2024 a uložilo radě města zahájit
úkony vedoucí k podání nové žádosti o dotaci na projekt „Přístavba základní školy
a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci“.

INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
28. schůze – 21. září 2022

Rada města
■ vzala na vědomí

přehled nalezených
opuštěných hrobů na pohřebišti Starý Plzenec, kde nebylo zaplaceno nájemné a nebyla uzavřena nájemní smlouva, souhlasila, aby tato nalezená opuštěná hrobová
zařízení, dle předloženého seznamu, byla
zaevidována do majetku města v navržené
ceně komisí, uložila zaevidovat opuštěná hrobová místa do majetku města v navržené ceně. Hrobová místa, která jsou
v dezolátním stavu a ohrožují tak zdraví,
životy nebo majetek osob, odklidit a místo
připravit k novému pronájmu a souhlasila,
v případě nového zájemce o místo, kde se
nachází hrobové zařízení v majetku města,
s odprodejem hrobového zařízení, za cenu
uvedenou v majetku, a s následným vyřazením z majetku města;
■ vzala na vědomí v působnosti Valné
hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků, jako jediný
společník společnosti PRONAP s.r.o., IČ:
25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02,
Starý Plzenec:
hospodářský výsledek společnosti PRONAP s.r.o. k 31.08.2022, soupis objednávek
k 16.09.2022, soupis objednávek společnosti
Hassena a informaci jednatelky společnosti
Pokračování na str. 7
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Pokračování ze str. 6
o předpokládané výši fakturace za měsíc
září 2022, informaci o jednání s odběrateli
a informaci o stávajícím personálním stavu;
■ souhlasila s uskutečněním akce „Svatý Martin na Radyni“ dne 12.11.2022
od 12:00 do 16:00 hodin dle nabídky předložené Martinem Cholinským, XXXXX,
IČ: 64385876 a schválila uzavření smlouvy
o dílo na umělecké vystoupení s Martinem
Cholinským v předloženém znění,
■ schválila, na základě cenové nabídky vydavatelství Starý most, s.r.o., IČ: 25243756,
nákup knihy „Starý Plzenec – události, příběhy, osobnosti“ dle předloženého návrhu;
■ souhlasila se zajištěním uzavírky Masarykova náměstí v době konání rozsvícení
vánočního stromku dne 27.11.2022 za podmínek jako v předchozích letech a dle předložených nabídek společností Silba s.r.o,
Částkova 1977/73, Plzeň, IČ: 26397242 Plzeň a Bc. Jan Touš, XXXXX, IČ: 88922235;
■ vzala na vědomí žádost Západočeské
univerzity v Plzni o bezplatnou výpůjčku
zasedací místnosti v budově MěÚ na adrese
Smetanova 932, v termínech od 04.10.2022
do 16.05.2023 dle rozpisu, za účelem pořádání vzdělávání seniorů v rámci Univerzity
třetího věku a souhlasila s bezplatnou výpůjčkou zasedací místnosti v budově MěÚ
na adrese Smetanova 932, v termínech
od 04.10.2022 do 16.05.2023 dle rozpisu,
za účelem pořádání vzdělávání seniorů
v rámci Univerzity třetího věku pořádané Západočeskou univerzitou v Plzni, IČ:
49777513;
■ souhlasila na žádost velitele JSDH Starý
Plzenec s pořízením 3 ks kompletů ochranných zásahových obleků FR3 Fire REX plus
s nápisem HASIČI pro potřeby jednotky
z rozpočtových prostředků JSDH Starý
Plzenec pro rok 2022 za celkovou cenu
do 55.000 Kč bez DPH;
■ vzala na vědomí informaci Ministerstva životního prostředí o schválení dotace
na projekt „Energetické úspory MŠ Starý
Plzenec“ v rámci 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí a nabídku
od společnosti GRANTEX management
s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, IČ:
02834201 na kompletní administraci projektu a souhlasila s administrací projektu,
včetně přípravy a realizace zadávacího řízení společností GRANTEX management
s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, IČ:
02834201, dle předložené nabídky;
■ rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č.
1/2021 „Systém finanční kontroly“ o provedení kontroly hospodaření příspěvkových
organizací města za období od 01.09.2021
do 31.08.2022, pověřila Ing. Miroslava
Křižka k provedení kontroly hospodaření
příspěvkových organizací města za období od 01.09.2021 do 31.08.2022, souhlasila s uzavřením dohody o práci konané
mimo pracovní poměr s Ing. Miroslavem
Křižkou na provedení kontrol hospodaření
příspěvkových organizací města za období
od 01.09.2021 do 31.08.2022 a uložila tajemníkovi města uzavřít s Ing. Miroslavem
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Křižkou dohodu o pracích konaných mimo
pracovní poměr;
■ schválila uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb mezi
městem Starý Plzenec a společností EKONORD, s.r.o., Nerudova 734/9, Chomutov,
IČ: 25008277, jehož předmětem je prodloužení smlouvy k zajištění provozu a údržby
monitorovacího zařízení v rámci lokálního
varovného systému města monitorujícího
výšku hladiny Tymákovského potoka;
■ vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace o úpravě
rozpočtu školy z důvodu navýšení mzdových prostředků v předloženém znění;
■ v návaznosti na usnesení ZM č.
32.02/2022 ze dne 12.09.2022 v působnosti Valné hromady ve smyslu § 102 odst. 2
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
jako jediný společník společnosti PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02, Starý Plzenec, rozhodla
o zrušení společnosti PRONAP s.r.o., IČ:
25248111, se sídlem Jiráskova 1142, Starý
Plzenec, a jejím vstupu do likvidace, a to
ke dni 01.10.2022, jmenovala likvidátorem
společnosti PRONAP s.r.o., IČ: 25248111,
se sídlem Jiráskova 1142, Starý Plzenec,
Ing. Renatu Maškovou, nar. XXXXX, bytem XXXXX a pověřila starostu/starostku města Starý Plzenec, aby jednal/a před
notářem, Veřejným rejstříkem či jakoukoli
třetí osobou, ve věci zrušení a likvidace
společnosti PRONAP s.r.o., IČ: 25248111,
se sídlem Jiráskova 1142, Starý Plzenec, zejména pak, aby v působnosti Valné hromady jako jediný společník této společnosti,
jednal/a a podepsal/a rozhodnutí o zrušení
společnosti a vstupu společnosti do likvidace, jmenování likvidátorky, změně obchodní firmy na PRONAP s.r.o. v likvidaci,
tj. k veškerému právnímu jednání tak, aby
tyto změny byly zapsány ve Veřejném rejstříku;
■ schválila uzavření smlouvy o zřízení místa zpětného odběru se společností ECOBAT s.r.o., IČ: 26725967 se sídlem Soborská
1302/8, 160 00 Praha 6 na bezplatný odběr
a odvoz baterií a akumulátorů ze sběrného
dvora v souladu se zákonem o odpadech
s firmou ECOBAT s.r.o., v předloženém
znění;
■ schválila uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2021 se
společností SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD,
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČ:
48035599, DIČ: CZ48035599 v předloženém znění, při realizaci akce „Starý Plzenec, ulice Vrchlického, místní komunikace
a obnova kanalizace a vodovodu“, jehož
předmětem jsou nezbytné vícepráce a méněpráce dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo;
■ jmenovala komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Hrad Radyně – stavební úpravy vnějšího obvodového pláště“ zadávané

ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve složení členové: Ing. Michal Cvikl, Ing. Ivo Rada, Mgr. Martina
Brejníková a náhradníci: Ing. Martin Bolek,
Ing. Radek Hroch a Ing. Štěpánka Potůčková, DiS;
■ vzala na vědomí žádost společnosti Zásilkovna s. r. o. na pronájem části pozemku o velikosti (3 m x 0,70 m, tj. cca 2,1 m2)
za účelem umístění automatu na vydávání
zásilek (modulu včetně betonového podstavce) na městem určeném pozemku parc.
č. 206/70 v k. ú. Starý Plzenec na dobu neurčitou za symbolické roční nájemné ve výši
1 Kč z důvodu zajištění služby prospěšné pro občany města a širokou veřejnost,
a za předpokladu nerušeného užívání plochy k sjednanému účelu a stálého neomezeného přístupu a uložila zveřejnit záměr
města na požadovaný pronájem části pozemku města parc. č. 206/70 v k. ú. Starý
Plzenec o velikosti cca 2,1 m2 a dojednat
smluvní podmínky - návrh dodatku k platné nájemní smlouvě a poté předložit RM;
■ vzala na vědomí zápisy z jednacího řízení bez uveřejnění v režimu veřejné zakázky malého rozsahu s vítězem architektonickou-urbanistické soutěže s názvem
„Dostavba historického centra města Starý
Plzenec“, schválila Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.
navazující na architektonicko-urbanistickou soutěž s názvem „Dostavba historického centra města Starý Plzenec“, kterým
je dodavatel Ing. arch. František Štáfek, se
sídlem XXXXX, IČ 45737622 a schválila
Smlouvu o dílo s dodavatelem Ing. arch.
Františkem Štáfkem, se sídlem XXXXX,
IČ 45737622, jejímž předmětem je vyhotovení územní studie navazující na architektonicko-urbanistickou soutěž s názvem
„Dostavba historického centra města Starý
Plzenec“.

INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
29. schůze – 29. září 2022

Rada města
■ schválila v působnosti

Valné hromady
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako jediný společník
společnosti PRONAP s.r.o., IČ: 25248111,
se sídlem Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec:
uzavření Smlouvy o výkonu funkce likvidátora společnosti s Ing. Renatou Maškovou
ve znění předloženého návrhu;
■ schválila uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb v souvislosti s likvidací
společnosti PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se
sídlem Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
Pokračování na str. 8
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mezi městem Starý Plzenec a JUDr. Tomášem Tesařem Ph.D., advokát č. 10450, IČ:
72247304, Advokátní kancelář se sídlem
Plzeň, Malická 11, 301 00 ve znění předloženého návrhu;
■ zrušila usnesení RM č. 54 ze dne
09.02.2022 a č. 310 ze dne 13.07.2022 v plném rozsahu;
■ schválila smlouvu na dodávku a implementaci programového vybavení pro pořízení a evidenci materiálů Rady a Zastupitelstva města Starý Plzenec „Konsiliář“ se
společností HD MEDIA s. r. o., Hybešova
261/22, Staré Brno 602 00 Brno – střed, IČ:
05021421;
■ schválila servisní smlouvu o poskytování služeb a o podpoře produktivního provozu aplikace „Konsiliář" se společností HD MEDIA s. r. o., Hybešova
261/22, Staré Brno 602 00 Brno – střed,
IČ: 05021421;
■ schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích města parc. č. 1368, 1370/2, 1370/18, 1370/41,
1411/6, 1461/5, 1497/2, 1497/16, 1497/17,
1497/26, 1802/2, 1804, 2068, 2076/2, 2086/1
v k. ú. Starý Plzenec dle geometrických plánů č. 3035-363/2021, 3055-419/2021, 3058435/2021 a parc. č. 184/19, 191/1, 204/2
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence dle geometrického plánu č. 1162-420/2021 na základě
dokončené stavby „Optický kabel, propojení Starého Plzence a Sedlce“, s investorem
a oprávněným, společností Mraknet s. r. o.,
IČ: 28055853 v předloženém znění;
■ schválila
1) v návaznosti na usnesení zastupitelstva
města č. 32.03/2022 ze dne 12.09.2022
podání žádosti o dotaci na projekt „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec“ do výzvy MŽP
č. 10, specifický cíl 1.1., opatření 1.1.5
v rámci „Programu Životní prostředí
2021–2027“,
2) vystavení objednávky pro společnost Naviga Advisory and Evaluation, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, Královo Pole, 612 00
Brno, IČO 25342282, na zpracování žádosti o dotaci dle předložené nabídky,
3) vystavení objednávky pro společnost
PORSENNA ENERGY s.r.o., Michelská
12a/18, Praha, IČ: 05457670 dle předložené nabídky na aktualizaci Energetického posudku, PENB a ostatních povinných
příloh dle aktuálně platné legislativy;

INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
30. schůze – 12. října 2022

Rada města
■ vzala na vědomí

informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování akce Městské slavnosti Starý Plzenec konané dne 03.09.2022;
■ vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní a mateřské školy Starý Plzenec, Sed-
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lec 81, příspěvkové organizace, že v době
od 24.10.2022 – 25.10.2022 bude ředitelské
volno a v době od 24.10.2022 – 27.10.2022
bude mateřská škola v omezeném prázdninovém provozu pro jednu třídu, v čase
od 07.00 do 16.00 hodin;
■ souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra
s uskutečněním akce Adventní trh a rozsvícení vánočního stromu ve Starém Plzenci
dne 27.11.2022 od 14:00 h do 18:00 h dle
předloženého návrhu;
■ souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra
s uskutečněním akce Mikulášská Radyně
dne 04.12.2022 od 13:00 h do 16:00 h dle
předloženého návrhu;
■ schválila uzavření smlouvy s Plzeňským
krajem č. 43122022 o poskytnutí účelové
dotace na zřízení kontaktního bodu PolPoint ve výši 320.000 Kč v předloženém znění;
■ vzala na vědomí výsledek šetření stížnosti České školní inspekce na právnickou
osobu Základní školu Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkovou organizaci a vyjádření ředitelky školy ke stížnosti;
■ vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace o vyhlášení ředitelského volna na den 18.11.2022;
■ v působnosti Valné hromady ve smyslu §
102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako jediný společník společnosti
PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02, Starý Plzenec:
vzala na vědomí stav objednávek a plánované Cash Flow k 10.10.2022, harmonogram mimořádné účetní závěrky, Smlouvu
k provedení auditu a informaci jednatelky
společnosti Ing. Renaty Maškové o průběhu likvidace;
■ vzala na vědomí informaci místostarosty Bc. Václava Vajshajtla o ukončení prací
na projektu Hrad Radyně – stavební úpravy
obvodového pláště, etapa pro rok 2022;
■ schválila uzavření dodatku č. 2
ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS eObec č. E-11-00166 s Asseco Solutions, a. s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4,
IČ: 64949541 v předloženém znění, jehož
předmětem je doplnění smlouvy o nové
moduly a funkce stávajícího informačního
systému HELIOS eObec;
■ schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 12.12.2002 se Základní
školou a mateřskou školou Starý Plzenec,
Sedlec 81, příspěvková organizace, Školní
81, Starý Plzenec, IČ: 75006006, v předloženém znění, jehož předmětem je výpůjčka
traktorové zahradní sekačky model 127367
PREMIUM T15-95.6 HD A;
■ stanovila, v souladu s ustanovením čl. 5
odst. 2 vnitřní směrnice č. 3/2006 Vedení
kroniky města roční odměnu kronikářce
města za rok 2023 ve výši 20 tis. Kč, která
jí bude vyplacena ve dvou stejných splátkách po 10 tis. Kč, a to první ve výplatním
termínu za měsíc červen 2023 a druhá
v roce 2024 v nejbližším výplatním termínu po projednání obsahu konceptu zápisu

do kroniky za rok 2023 radou města. Podmínkou pro výplatu druhé splátky je předložení konceptu zápisu radě města nejpozději do 31.05.2024;
■ vzala na vědomí zpětvzetí žádosti společnosti Lesy České republiky, s. p. IČO:
42196451 ze dne 30.09.2022 na prodej
pozemku parc. č. 325/18 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence z důvodu zjištění, že již
nedochází k vybřežování vodního toku
po provedení čištění koryta a odstranění
náletových dřevin, byl zrušen investiční záměr plánované úpravy vodního toku – stavební akce „Tymákovský potok ř. km 0,4900,800“ IDVT 10273676 a uložila předložit
k rozhodnutí ZM zrušení přijatého usnesení ZM č. 30.18/2022 ze dne 20.06.2022;
■ vzala a vědomí Seznam doručených nabídek, Protokol o otevírání nabídek, Zprávu o hodnocení nabídek a posouzení plnění podmínek účasti dodavatele, který se
umístil jako první v pořadí po hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku „Hrad Radyně – stavební úpravy vnějšího obvodového
pláště“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných a schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností ZOLT
CZ spol. s.r.o., Kruhová 90/2, Radobyčice,
301 00 Plzeň, IČ: 27989208, která podala
nejnižší cenovou nabídku při splnění všech
zadávacích podmínek v předloženém znění;
■ schválila výběrové řízení na obsazení
pozice strážníka městské policie v předloženém znění;
■ schválila uzavření smlouvy č. 33122022
s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
finanční dotace (dále též „dotace“) určené
na osobní ochranné prostředky pro Město Starý Plzenec: JSDHO Sedlec, kategorie
v předloženém znění;
■ schválila uzavření smlouvy č. 33132022
s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
finanční dotace určené na osobní ochranné
prostředky a věcné prostředky pro město
Starý Plzenec: JSDHO Starý Plzenec, kategorie III v předloženém znění;
■ vzala na vědomí opravu zřejmých nesprávností v usnesení RM č. 363 ze dne
24.08.2022, kde se slova „z rezervního fondu“ nahrazují správně, jak vyplývá z žádosti
ředitelky školy, slovy „z investičního fondu“;
■ souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje jednotek SDH obcí
poskytovaný obcím prostřednictvím krajů
a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
pro SDH Sedlec a SDH Starý Plzenec;
■ schválila, na žádost společnosti YMCA
Plzeň z.s. poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč
a souhlasila s uzavřením Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace společnosti
YMCA Plzeň z.s. ve schválené výši;
■ schválila finanční podporu pro návrhy
studentů fakulty stavební, obor architektura a stavitelství ČVUT Praha formou
ocenění třech nejlepších ideových návrhů
Pokračování na str. 9
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lokality přírodního divadla ve Starém Plzenci v celkové výši 10.000 Kč a uspořádání
výstavy odevzdaných návrhů;
■ vzala na vědomí informaci ředitelky
Základní školy Starý Plzenec, příspěvkové
organizace, Masarykovo náměstí 54 o sta-

vebně technickém stavu budov školy na náměstí a Raisova 96 a uložila stavebnímu
technikovi města prověřit rozsah závad,
zajistit nutné opravy a návrh řešení větších
oprav předložit RM;
■ schválila uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě mezi městem Starý Plzenec a Úřadem

práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu č. PJA-V-14/2022;
■ zrušila usnesení RM č. 526/2021 ze dne
01.12.2021 v plném rozsahu;

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR KONANÉ DNE 30.9.–01.10.2022 – II. KOLO
První říjnový víkend se konalo II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. K volebním urnám se dostavilo 809 voličů (19,51 %). Celkové výsledky naleznete pod článkem.
Milena Benediktová
Výsledky hlasování
Obvod: 7 – Plzeň-město
Obec: Starý Plzenec

Výsledky hlasování – Obec Starý Plzenec – souhrnné informace
Okrsky
-

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

počet

zprac.

v%

1.
kolo

5

5

100,00

4 143

1 837

44,34

1 828

1 777

97,21

2.
kolo

5

5

100,00

4 147

809

19,51

808

806

99,75

Výsledky hlasování – Obec Starý Plzenec
Kandidát

Počty hlasů
Navrhující
strana

Politická
příslušnost

KSČM

KSČM

SPD

Volební strana
číslo

% hlasů

1.
kolo

2.
kolo

1.
kolo

2.
kolo

KSČM

88

X

4,95

X

SPD

BEZPP

93

X

5,23

X

příjmení, jméno, tituly

1

Valenta Jiří PhDr. Ing. Mgr.
et Mgr.

2

Kůrka Jan

3

Šrámek Pavel Ing. MBA

PRO PLZEŇ

PRO PLZEŇ

ADS

169

X

9,51

X

4

Chaloupek Václav Mgr.

STAN+OPAT

STAN

OPAT

270

X

15,19

X

*5

Kovářová Daniela JUDr.

NK

NK

BEZPP

483

413

27,18

51,24

6

Váňa Josef

ANO

ANO

BEZPP

254

X

14,29

X

+7

Naxera Karel Mgr.

KDU+ODS+TOP 09

TOP 09

TOP 09

420

393

23,63

48,75

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
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V LISTOPADU SE DOŽÍVÁ
VÝZNAMNÉHO
ŽIVOTNÍHO JUBILEA
PANÍ JARMILA
HOLLMANNOVÁ,
která má velikou zásluhu na rozvoji
hudební kultury ve Starém Plzenci
Klavíristka Jarmila Hollmannová (roz.
Vondrášková) se narodila 27. 11. 1922 v Plzni
a byla první a dlouholetou ředitelkou hudební
školy ve Starém Plzenci.
Jejím prvním působištěm byla Hudební
škola v Chomutově, kde působila v létech 1946
až 1952.
Po návratu ze severních Čech otevírala

Jarmila Hollmannová
Foto: z archivu ZUŠ Starý Plzenec

v roce 1953 spolu s Eliškou Průchovou nově
založenou hudební instituci ve Starém Plzenci,
která vznikla jako pobočka Hudební školy B.
Smetany v Plzni. Po roce se staroplzenecká pobočka osamostatnila a v roce 1954 se stala Jarmila Hollmannová její ředitelkou. Tuto funkci
vykonávala až do roku 1979. Činnost školy se
postupně rozrůstala, od dvou hudebních oborů na počátku (klavír a PHV J. Hollmannová,
housle a HN E. Průchová) až k téměř všem základním hudebním nástrojům a také k výuce
výtvarného oboru v 70. letech.
Svoje klavírní umění využívala paní Jarmila Hollmannová především jako korepetitorka
v početných kulturních programech školy pro
nejrůznější organizace ve městě. Byla vždy velmi temperamentní a živě komunikující dámou,
která dokázala pro svou školu zajistit dobré
podmínky pro její práci. Díky jejímu působení
se tehdejší LŠU stala neodmyslitelnou součástí
kulturního života Starého Plzence. Po ukončení
svého působení v našem městě se paní Hollmannová věnovala ještě dva roky studentům
na Střední pedagogické škole ve Stříbře a na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity.
K tomuto vzácnému jubileu chceme přát
paní Hollmannové další léta ve zdraví a v duchovní i fyzické pohodě, mnoho radosti a příjemných rodinných i hudebních zážitků.
Miloslav Esterle
bývalý ředitel ZUŠ Starý Plzenec

MŠ SEDLEC

BAREVNÝ PODZIM V MŠ SEDLEC
Měsíc říjen jsme se snažili co nejvíce využít pobytem v přírodě, s pozorováním krásných,
barevných proměn stromů. Děti poznávaly a ochutnávaly plody podzimu. Dráček Papíráček nás vynesl nad obláček. Na naší školní zahradě vyrostl krásný hřib, tak jsme se plynule
přenesli na téma houby. Děti již spoustu hub znají, tak bylo společné sbírání dalším příjemným zážitkem. Nyní nás ještě čeká svátek Dušiček a poté budeme čekat na příjezd svatého
Martina.
Barbora Michalová, učitelka

Tvoření v kroužku šikovné ruce
Foto: Alena Hájková, vychovatelka ŠD
ZŠ SEDLEC

PODZIM V ZŠ SEDLEC
Dne 29. a 30. září se 2. až 5. ročník
vydal na cestu po Kupecké stezce s paní
Denisou Brejchovou ze Západočeského
muzea. Po cestě jsme se dozvěděli zajímavé informace a na konci stezky navštívili
rotundu sv. Petra a Pavla.
Dne 4. 10. jel 1., 2. a 3. ročník do plzeňského divadla Alfa na představení
O třech synech. Představení se dětem
moc líbilo.
Dne 19. 10. jsme se na besedě „Tonda
Obal na cestách“ dozvěděli mnoho důležitých informací o třídění odpadu a recyklaci. Děti si vyzkoušely třídit různý odpad do správných kontejnerů. Akce byla
velmi povedená.
Nikola Tuháčková, učitelka

SKAUT
CESTA NA NEZBAŠTEJN
Nadcházející skautský rok zahájil náš oddíl netradičně až začátkem října, nicméně ani
tentokrát nechyběl zahajovací výlet v okolí
Starého Plzence. Letos jsme vybrali opačný
směr, než kterým se běžně vydáváme, a za-

mířili jsme skrze skalnaté Andrejšky a Sluneční údolí k nedaleké obci Losiná. Mezi ní
a sousední vesničkou Nezbavětice se totiž
ukrývá miniaturní hrádek Nezbaštejn, obklopený modely a sochami mnoha lesních
zvířat. Na výletě jsme měli rovněž příležitost
slavnostně uvítat nové členy začínající družiny světlušek a v cíli jsme si společně navzdory
nepříznivému počasí upekli i něco k zakousnutí.
Ušák – Lukáš Trykar

po krátkém odpočinku pokračovali směrem na Kornatice, Hádky a k cílové stanici
v obci Raková. Ti statnější z nás zdolali též
obávaný kopec Maršál a následnou adrenalinovou stezku zpět dolů a my ostatní už jsme
se vydali po vrstevnici podél sedlecké skály nazpět. Jednalo se o jednu z mála našich
akcí věnovaných právě tomuto sportu, avšak
díky pozitivním ohlasům z řad účastníků jich
do budoucna určitě plánujeme více.
Ušák – Lukáš Trykar

CYKLOVÝLET

Na lesní skalce poblíž Losiné
Foto: Téra - Tereza Vrbová

V dalších říjnových dnech se počasí naštěstí umoudřilo, čímž nám k naší velké
radosti umožnilo zorganizovat odložený
květnový cyklovýlet pro starší členy oddílu.
Sešli jsme se 8. října v dopoledních hodinách
na nádraží ve Starém Plzenci a neúnavným
šlapáním do pedálů jsme skrze Šťáhlavy,
Šťáhlavice a okolní lesy dojeli až k Mariině
skále s vyhlídkovým altánkem, odkud jsme

U pohostinství Hádky
Foto: Byzi – Dominik Bystřický
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
PEJSKAŘI SOUTĚŽILI
O hezkém podzimním víkendu, v sobotu
8. října, uspořádali plzenečtí kynologové již
52. ročník Závodu pod Radyní o putovní pohár Starého Plzence.
Příjemné počasí přilákalo kromě domácích 27 soutěžících z kynologických organizací z Rokycan, Hrádku u Rokycan, Zdic,
Blovic a Horažďovic. Výkony jejich miláčků
posuzoval rozhodčí pan Oldřich Šnytr z Plzně. Bylo opravdu na co se dívat.
V kategorii ZZO, základní ovladatelnosti
psa, dominovali domácí závodníci.
1. místo Lenka Vyskočilová s fenkou belgického ovčáka Gimi
2. místo Sára Kufnerová s islandským ovčáckým psem Jarti
3. místo Lenka Reischigová s fenkou německého ovčáka Elis
Kategorie ZZO1
1. místo Zdeněk Fibrich s německým ovčákem Artem ze ZKO Rokycany
2. místo Jiří Štrunc a fena německého ovčáka
Naiky taktéž z Rokycan
3. místo Josef Zábranský s fenou německého
ovčáka Dolly ze ZKO Starý Plzenec
V kategorii všestranných I. stupně
1. místo Josef Belšán s fenou německého ovčáka Annie z Hrádku u Rokycan
2. místo Petr Pokorný s belgickým ovčákem
Bowie,taktéž z Hrádku u Rokycan
3. místo Kamila Veselá s fenou německého
ovčáka Genesis ze ZKO Starý Plzenec
V nejvyšší kategorii III. stupně, podle které
se soutěží i na Mistrovství ČR, zvítězila a získala putovní pohár několikanásobná účastnice Mistrovství ČR mládeže Martina Košařo-

vá s fenou německého ovčáka Blackberry ze
ZKO Hrádek u Rokycan.
Na 2. a 3. místě skončila se svými psy - velkou kníračkou Urzi a německým ovčákem
Vickem - Mirka Hochová z Horažďovic.
Ve vložených kategoriích byli nejúspěšnější:
Nejlepší stopař - belgický ovčák Bowie Petra Pokorného z Hrádku u Rokycan
Netvrdší obranář - fena německého ovčáka
Ora Jana Cinka z Blovic
Nejrychlejším psem - německý ovčák Danger Petra Pokorného z Hrádku u Rokycan
Při závěrečném vyhlášení výsledků obdrželi nejúspěšnější soutěžící poháry a všichni
soutěžící diplomy, upomínkové předměty,
poděkování za účast a pozvánku na příští
ročník soutěže.
Josef Zábranský
předseda ZKO Starý Plzenec

Soutěž o nejrychlejšího psa
Foto: Zdeněk Kubal

PLZENECKÁ RYBOVKA
Milí obdivovatelé krásné hudby Jakuba
Jana Ryby, po dvou rocích nepříznivých
okolností, kdy nás trápila epidemie Covidu
i nekonečné archeologické práce v kostele
na Malé straně, se těšíme na okamžik, kdy
se ve Starém Plzenci opět rozezní líbezné
tóny slavné Rybovy Vánoční mše „Hej mistře“.
Máme naději, že všechny stavební práce v souvislosti s pokládáním nové dlažby
v kostele Narození P. Marie budou dokončeny včas a že budeme moci
v neděli 18. prosince 2022 v 18 hodin
opět spojit své hlasy i nástroje a dáme zaznít této krásné hudbě. Jako každý rok
(kdy bylo ještě možno zpívat) i letos zveme
všechny, kdo chtějí přidat svůj hlas k zástupu účinkujících, aby se přihlásili u M. Esterleho (736 768 514) nebo u Z. Ledvinové
(603 847 266), abychom mohli zorganizovat celý hudební ansámbl. Zkoušky sboru
(a posléze i orchestru) se budou konat vždy
ve čtvrtek od 19 hodin v ZUŠ Starý Plzenec
v sálku ve 2. poschodí. První zkouška se
uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu.
Těšíme se na spolupráci všech muzikantů
i zpěváků ze Starého Plzence i okolí a doufáme, že letos se nám do cesty nepostaví
žádná nepředvídatelná překážka.
Miloslav Esterle, Staroplzenecké varhany

DRUHÉ SETKÁNÍ
S KARLEM IV.
NA VINIČCE
V roce 2016 Občanský spolek Hůrka
a Radyně (OSHR) u příležitosti 700. výročí narození Karla IV., na podnět pana učitele Raidla, založil symbolickou viničku
Karla IV., na předzahrádce základní školy
na Malé Straně. Poprvé jsme sklízeli víno za
Pokračování na str. 12

Slavnostní nástup k vyhlášení výsledků

Foto: Zdeněk Kubal

Projev k občanům
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Pokračování ze str. 11
přítomnosti císaře a krále v loňském roce
pouze se členy a rodinnými příslušníky
spolku. Bylo to hezké setkání. Proto jsme se
rozhodli, že nabídneme tuto příležitost i veřejnosti ve vylepšené verzi spojené s koštováním vína, hudebním vystoupením, po-

Zahradník a pomocnice při sklizni vinné révy

Král s královnou, purkrabí a sklepmistr
Foto: Jakub Sutnar a Helena Procházková

slechem Romance o Karlu IV. Pro spolek to
znamenalo daleko větší úsilí. Sehnat finance, dobovou hudbu, sponzoring Bohemia
Sektu, zajistit pomoc města, další kostýmy
pro členy spolku a vytvořit celý programový scénář. Zásadní význam pro zajištění celé
akce bylo získání dotace od MAS Aktivios
„ProSpolky 2022“ a vstřícný přístup Bohemia Sektu. Jistě mohu za všechny účastníky
poděkovat za darované víno ke koštování i vzornou obsluhu v prodejním stánku.
Také oba zaměstnanci Bohemia Sektu páni
Švéda a Šuhájek se stali pro tuto akci více
jak dobrými parťáky. Dík patří i všem ostatním, kteří nám pomohli zajistit průběh
hezkého odpoledne.
Foto z akce je ke zhlédnutí na stránkách
www.oshr.cz
Jitka Sutnarová, předsedkyně OHSR

STALO SE
STAVEBNÍ ÚPRAVY
VNĚJŠÍHO OBVODOVÉHO
PLÁŠTĚ HRADU RADYNĚ
PROVÁDĚNÉ V LETOŠNÍM
ROCE BYLY UKONČENY
Vážení občané Starého Plzence a návštěvníci oblíbené památky hradu Radyně,
v současné době jsou ukončeny práce na opravě severní stěny obvodového pláště hradu Radyně, stanovené pro rok 2022. Byla zároveň
provedena oprava nadpraží dvou palácových
oken, instalován bleskosvod a po vyspárování koruny byl proveden speciální hydrofobní nátěr k zabránění zatékání do zdiva
hradu. Výrobu a osazení kamenných plomb
zajišťoval Karel Granát ze Starého Plzence,
kterému tímto děkujeme za spolupráci. Pro
etapu oprav v letošním roce činil příspěvek
Ministerstva kultury v rámci státní finanční
podpory 700 000 Kč z Programu záchrany
architektonického dědictví. Na Ministerstvo
kultury byla již podána žádost o pokračování v projektu Záchrany architektonického

dědictví pro rok 2023. Proběhlo výběrové řízení a bude se pokračovat v realizaci oprav
na jižní stěně hradu v roce 2023.
Celkové náklady v roce 2022 bez DPH:
1.790.124,46 Kč
Výše podpory Ministerstva kultury:
700.000 Kč
Doba realizace: březen – říjen 2022
Investor: Město Starý Plzenec, Smetanova
932, 332 02 Starý Plzenec
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s.r.o, Radobyčice,

Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň
Projektant a autorský dozor: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o, Klatovská 11, Plzeň
Technický dozor investora a koordinátor
BOZP: d plus projektová inženýrská a.s., alej
Svobody 56, 323 18, Plzeň
Václav Vajshajtl, zastupitel

KONCERTNÍ SEZÓNA ZAHÁJENA

Jedno z opravených palácových oken hradu
Radyně
Foto: Václav Vajshajtl

Osmnáctého října se uskutečnil první koncert 38. koncertní sezóny Kruhu přátel
hudby ve Starém Plzenci. Účinkoval komorní soubor Atlantis collegium se svými sólisty
flétnistkou Danou Hegerovou a mandolinistou Petrem Vrobelem pod vedením uměleckého vedoucího Vítězslava Podrazila. V programu barokní hudby zazněly pozoruhodné
skladby inspirované přírodou skladatele a houslového virtuosa Antonia Vivaldiho a dalších méně známých barokních skladatelů.
Text a foto: Eva Vlachová, K-Centrum
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STARÝ PLZENEC SE STAL
UNIVERZITNÍM MĚSTEM,
ZÁJEM O PŘEDNÁŠKY
JE VELKÝ
Začátkem října začal vysokoškolský školní rok také ve Starém Plzenci. Na jaře s nápadem pořádat přednášky Univerzity třetího
věku (U3V) pro seniory v našem městě přišla
Školská a kulturní komise a vedení města se
během pár měsíců
podařilo
se Západočeskou univerzitou
v Plzni (ZČU)
dojednat podmínky, za jakých k nám budou
vysokoškolští pedagogové pravidelně dojíždět. Vše se povedlo dokonce na té úrovni, že
Starý Plzenec se stal oficiální pobočkou univerzity. Právem se tedy můžeme pyšnit tím,
že jsme univerzitním městem. A posluchači
třeba zase tím, že mají vysokoškolský index,
tedy výkaz o studiu, kam po každém semest-
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ru - při splnění podmínek - dostanou zápočet
nebo známku.
Počítali jsme, že se přihlásí tak 12 -15
seniorů a tím splníme podmínky pro otevření nové pobočky. Nakonec máme skoro
třicet posluchačů ze Starého Plzence, Sedlce
a dva, tedy vlastně dvě posluchačky jsou ze
Šťáhlav. Výuka v zimním semestru probíhá

Univerzitní rok ve Starém Plzenci zahájili
starostka Vlasta Doláková (vpravo) a koordinátorka projektu Petra Liška. V pozadí s miminem je Tereza Poláčková ze Západočeské
univerzity.
Foto: Alois Žižka

každé druhé úterý dopoledne na městském
úřadě. Tématem přednášek je „Psychologie
pro každý den“ s PhDr. Mgr. Marií Hanušovou. Vzhledem k dlouholeté praxi paní doktorky Hanušové se nejedná o čistě teoretické
přednášky, ale teoretický základ je aplikován
na situace běžného denního života. V letním
semestru pak bude cílem programu uvést posluchače do problematiky vývojové psychologie s akcentem na období, která jsou pro
seniory zejména citlivá jako je stáří a specifika vývojových období příslušníků vlastní rodiny. V souvislosti s tím je zařazena kapitola
týkající se komunikace, zejména ta mezigenerační.
Teď máme za sebou už tři přednášky a zájem neochabuje. Naopak se ještě hlásí další
posluchači s tím, že ta a ta sousedka si školu
chválí a že je to vlastně bezvadné společně
se scházet a něco se dozvědět. Jsme rádi, že
U3V u nás vzniklo a že lidi zaujalo, stejně
jako v minulosti Akademie staré Plzně.
Petra Liška a Alois Žižka
U3V ZČU Plzeň, pobočka Starý Plzenec

STARÝ PLZENEC V POHLEDNICI

SPORT

6. LEKCÍ
OD 7.1.

VÍKENDOVÁ
LYŽAŘSKÁ
ŠKOLA

autobus ze Starého Plzence, Plzně a Globusu

Dne 12. října 2022 byla ve Staroplzenecké galerii zahájena
výstava historických pohlednic Starého Plzence a Sedlce.
Na pohlednicích jsou k vidění mnohdy více jak sto let staré unikátní záběry staroplzeneckého centra, městských čtvrtí, Sedlce,
pamětihodností a dalších zajímavých míst našeho městečka
z období Rakouska-Uherska, světových válek až do padesátých
let minulého století.
Výstavu bude možné zhlédnout do 25. ledna 2023.
Eva Vlachová, K-Centrum

Učíme:

Lyže (od 6 let)

Snowboard (od 8 let)
Dospělé

Přihlášky:

skiskola.cz
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám větší množství netříděných ořechů. Cena 40 Kč/kg. Tel.: 603 716 685, volat
večer.
■ Pečení vánočních perníků.
Tel.: 602 605 140.

■ Provádím veškeré zednické a malířské
práce a další práce dle domluvy.
Více na tel: 721 757 399.

Poděkování
Děkujeme všem občanům, kteří přišli k letošním komunálním volbám.
Zajímáte se o dění v Plzenci a Sedlci, a to je pro nás ta nejlepší zpráva,
protože přesně to nás spojuje.
Děkujeme našim voličům za důvěru
a podporu. Díky Vašim hlasům nyní
můžeme začít pracovat, máme plno
síly a chuti a těšíme se, že zužitkujeme všechny zkušenosti ve prospěch
Plzence a Sedlce. Uděláme vše pro
to, aby nám Vaše důvěra zůstala.
PRO Plzenec

Unikátní závěsný kalendář na rok 2023

STARÝ PLZENEC
– MĚSTO POD RADYNÍ
v prodeji v K-Centru
Smetanova 932, Starý Plzenec
cena 180 Kč/ks.
Vhodné jako vánoční dárek

VYCHÁZÍ
DALŠÍ ZAJÍMAVÁ KNIHA
O STARÉM PLZENCI
8'É/267,3ĜÌ%Č+<262%1267,
Publikace „Starý Plzenec, události, příběhy
osobnosti“ je volným pokračováním knihy „Starý Plzenec, střípky z historie a současnosti“, která vyšla vloni. Tentokrát se dílo zabývá životem
ve městě za Rakouska-Uherska a hlavně první
republiky. Přináší také popis dramatických událostí v dobách nacistické okupace a osvobození
města americkou armádou. Zmíněné je i období
socialismu a devadesátých let. Velmi bohatá je
kapitola, popisující osudy plzeneckých osobností v oblasti vědy, kultury i sportu. Kniha je
bohatě vypravena dobovými fotografiemi a dokumenty.
Knihu bude možné zakoupit v K-Centru nebo v městské knihovně, Smetanova 932
ve Starém Plzenci.

NESTRANÍCI Starý Plzenec
Vážení spoluobčané Starého Plzence,
po volbách do zastupitelstva našeho
města Vám za NESTRANÍKY děkuji
za účast i za hlasy, které jsme od Vás
dostali. Děkuji našim kandidátům,
kteří se nebáli „jít s kůží na trh“.
NESTRANÍCI mají v zastupitelstvu
dva zástupce. Paní J. Zikmundová a Mgr. P. Vrobel budou pracovat
ve prospěch občanů města. Někteří
naši kandidáti budou spolupracovat
ve výborech a komisích.
Za NESTRANÍKY přeji všem zastupitelům úspěch v práci a očekávám, že
výsledky jejich práce budou ve shodě
s jejich předvolebními sliby ku prospěchu obyvatel Starého Plzence.
Karel Janoušek
NESTRANÍCI

Masarykovo náměstí 54, Starý Plzenec

nabízí výuku a výcvik všech skupin řidičských oprávnění.
• výcvik skupin A, B, C, D, E
• kondiční jízdy
• získání odborné způsobilosti
• školení řidičů
• profesní školení řidičů
kontakt:
Miroslav Görner
tel: 730 154 911, e-mail: autoskolahmg97@gmail.com

www.plzeneckaautoskola.cz
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PS: I když ti není 18 let, přidat se můžeš také, a v 18ti hurá do jednotky!
ষ

„Hasiči jdou
ou tam, odkud ostatní utíkají.“

STAŇ SE HASIČEM!
Jednotka sbor
sboru dobrovolných hasičů Starý Plzenec hledá nové kolegy.
Podmínkou zařazení do výjezdové jednotky:
x
x
x
x
x
x
x

minimální věk 18 let
dobrý zdravotní a fyzický stav
spolehlivost a zodpovědnost
trestní bezúhonnost
touha učit se něco nového
bydliště ve St. Plzenci a nejbližším okolí
řidičský průkaz sk. C výhodou

x hašení požárů, záchranné a likvidační
práce a jiné mimořádné události
x součinnost s městem
x školící, vzdělávací činnost
x odborný výcvik
x A HLAVNĚ NEZIŠTNÁ POMOC DRUHÝM
24/7/365!

Pokud máš zájem, nebo chceš další informace, ozvi se nám!
Rádi tě mezi námi přivítáme a vše ukážeme.

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Vážení spoluobčané, voliči,
dovolte mi za celý náš tým Sdružení starostové a nezávislí poděkovat za podporu, kterou jste nám vyjádřili v právě uplynulých volbách do zastupitelstva města.
Naši kandidáti získali největší počet
hlasů a z toho mám upřímnou radost.
I když nás povolební vyjednávání odsunula do opozice, uděláme vše, co bude
v našich silách, abychom splnili Vaše
očekávání. Vaše hlasy jsou pro nás velkým závazkem, všem našim voličům děkujeme. Nově zvolenému vedení města
přejeme hodně úspěchů při vykonávání
mandátu pro dobro občanů.
Za Sdružení starostové a nezávislí
Vlasta Doláková

Co získáš:

Co je náplní činnosti?

x moderní výstroj pro zásahovou činnost
x přístup k moderní technice a
technologiím
x zkušenosti s ovládáním hasičské
techniky
x odborné vzdělání v rámci IZS
x kolektiv neboli rodinu.

W: http://hasicistaryplzenec.cz
E: hasiciplzenec@volny.cz

FB: sdhstaryplzenec
IG: @sdhstaryplzenec

Zahájen prodej hasičského
kalendáře SDH Starý Plzenec

DORUČOVÁNÍ RADYŇSKÝCH LISTŮ OBČANŮM
Vážení občané, Radyňské listy jsou doručovány prostřednictvím České pošty do všech domácností
a škol ve Starém Plzenci a Sedlci. Někdy se stane, ať už roznáškovou kolizí České pošty či z jiného
důvodu, že někteří z Vás Radyňské listy do své schránky nedostanou. Proto vyzýváme všechny, kteří
neobdrží Radyňské listy do svých schránek vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, ať tuto skutečnost
oznámí telefonicky, e-mailem nebo osobně redakci Radyňských listů na níže uvedenou adresu:
info.plzenec@staryplzenec.cz, knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659

Cena: 300 Kč
Výtěžek z prodeje
bude předán
Dětskému oddělení
FN Plzeň
Kontakt:
Petr Steiner
mail:
pstein@seznam.cz
tel. 602565240

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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Radyňské
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Periodický tisk územního samosprávního celku
Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
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
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla12/2022
je18. 11. 2022 ve 12:00 hodin.
Vychází: 2. 11. 2022
ZDARMA v nákladu 2400 kusů
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www.hmplus.cz

KVALITNÍ POTRAVINY PRO KVALITNÍ ŽIVOT

