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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
máme před sebou poslední měsíc roku a také
čas adventní. Vánoční období je obdobím
setkávání se s bližními,
s těmi, které máme rádi.
Neplýtvejme energií na
nic negativního a važme
si každého okamžiku,
který můžeme ve zdraví
strávit s těmi, kteří jsou
našemu srdci nejbližší.
Mnozí z nás bilancují uplynulý rok, i já se
pokusím o krátkou bilanci r. 2021 v našem městě. Za nejdůležitější
událost můžeme označit schválení nového
územního plánu, jehož pořízení trvalo dlouhých 10 let. Při této příležitosti bych chtěla
poděkovat Ing. Haně Sobotové, která zastávala v období 2011-2018 funkci určeného
zastupitele a odvedla velký kus práce. Poděkování patří také Ing. Stanislavu Nesnídalovi,
který v této práci úspěšně pokračoval.
Neméně důležité bylo schválení vítězného
návrhu z architektonicko urbanistické soutěže na centrum města. Nový územní plán
nám nyní otevírá cestu k další etapě prací na
dostavbě centra města.
V rámci přípravy Akčního plánu města
Starý Plzenec se koná
dne 9.12.2021 od 17:00 h v obřadní síni
radnice, Masarykovo nám. 121,
Starý Plzenec workshop, na kterém se
budou moci obyvatelé města zapojit
do stanovení priorit a případných
návrhů budoucích záměrů města.
S ohledem na epidemiologickou
situaci bude přenos rovněž streamován
a obyvatelé se mohou vyjádřit formou
on-line diskuze. Prezentace a odkaz
na stream budou zveřejněny
s předstihem na webu města.
Věnujte, prosím, pozornost dotazníku
k projektu ArcheoDanube
„Hrad Stará Plzeň“, který naleznete
uvnitř tohoto zpravodaje.
Zastupitelstvo města se koná
13.12.2021 od 17 hodin
v obřadní síni radnice.

Krátce připomenu i ostatní běžné činnosti: opravili jsme další komunikace – Na Potocích v Sedlci, Jedlovou a část Havlenovy, byly
zahájeny práce na kompletní rekonstrukci
Vrchlického ulice včetně vodovodu a kanalizace. Další investice šly do veřejného osvětlení na Malé Straně. Pokračovala oprava hradu Radyně, práce na další etapě cyklostezky
a propojení optické sítě ze Starého Plzence do
Sedlce. V ZŠ a MŠ Sedlec byla osazena nová
okna, vybudována nová kotelna, nové venkovní hřiště, upravena zahrada v přírodním
stylu, dešťové vody svedeny do akumulační
nádrže a budou sloužit k zalévání zahrady.
Pokračovali jsme v budování tůní na zadržování vody v krajině. Vybudovali jsme další
dětské hřiště - u Radoušovo skalky, dětské
hřiště a víceúčelové hřiště za hasičárnou
v Sedlci, fitness prvky v Sedlci Na Vršku.
Připravili jsme nové projekty, zmíním
např. sedleckou náves, kde je vydané územní rozhodnutí, je zpracována dokumentace
pro územní rozhodnutí na rekonstrukci Bezručovy ulici, na chodník v Herejkově ulici
a chodník v Sedlci (pokračování za mostem
k parku) je podaná žádost o stavební povolení, na chodník od Pastýřské ulice k ulici Školní v Sedlci je zpracovaná studie.
I v letošním roce jsme poskytli příspěvky
na spolkovou a sportovní činnost, příspěvek
římskokatolické farnosti na opravu kostela, zaslali jsme pomoc Jižní Moravě, přispěli
jsme i na vydání nové knihy „Starý Plzenec střípky z historie a současnosti“. Celkem jsme
na tyto účely vydali více než 1 mil. Kč.
Zajistili jsme pro seniory nad 70 let zno-
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vuzavedení bezplatné dopravy na linkách
MHD v našem městě.
Byly zpracovány další strategické dokumenty – generel zásobování pitnou vodou,
bude dokončen generel dopravy pro jihozápadní část města, byla dokončena komunikační strategie a dokončuje se koncepce
cestovního ruchu. Tyto dokumenty přispějí
k lepšímu nakládání s majetkem města, lepší
propagaci města a lepší komunikaci s Vámi
občany. Připravuje se aktualizace Akčního
plánu. Město se zapojilo do mezinárodního
projektu ArcheoDanube. V rámci ČR je projekt zaměřen na lokalitu Hradu Stará Plzeň
(Přemyslovské hradiště Hůrka). Děkujeme
za vyplnění dotazníku uvnitř tohoto čísla
do 15.12.2021.
Z důvodu zhoršující se epidemické situace
se, bohužel, neuskuteční tradiční vánoční
akce. Chtěla bych alespoň touto formou poděkovat občanům za milé dopisy a maily. Děkuji za podporu a motivaci, které mi poskytujete během celého roku. Moc si toho vážím.
Děkuji zastupitelům, členům komisí, výborů
a také hasičům za celoroční práci. Velké poděkování patří zaměstnancům úřadu, kteří
přes všechny problémy a přísná opatření zajišťují chod úřadu.
Milí spoluobčané, nacházíme se opět
v těžké situaci, chovejme se nesobecky, ohleduplně a přistupujme k životu s větší pokorou. Vánoční čas by měl být naplněn radostí
a klidem. Přeji Vám všem příjemné prožití
vánočních svátků v kruhu rodiny a do nového roku hlavně zdraví a osobní pohodu.
Vlasta Doláková, starostka

Vážení čtenáři Radyňských listů,
příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2022
Vám přeje
redakce Radyňských listů
a K-Centrum, městská knihovna.
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
25. zasedání – 15. listopadu 2021

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí zprávu o pořízení návrhu
Územního plánu Starý Plzenec dle přílohy č. 2
tohoto usnesení, vyhodnocení připomínek dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení, návrh rozhodnutí o námitkách dle přílohy č. 4 a způsob jejich
vypořádání dle § 53 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatněných k návrhu Územního plánu Starý Plzenec
při opakovaném veřejném projednání, konstatovalo ověření ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán Starý Plzenec není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem nebo
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, rozhodlo v souladu s § 172 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o námitkách uplatněných k návrhu
Územního plánu Starý Plzenec při opakovaném
veřejném projednání dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení, dle návrhu rozhodnutí o námitkách
tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy Územního plánu Starý Plzenec dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení, vydalo v souladu
s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, dle § 171 až § 174 zákona č. 500/2004
Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

dle § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, Územní plán Starý Plzenec formou
opatření obecné povahy č. 1/2021 dle přílohy č.
1 tohoto usnesení, vzalo na vědomí po nabytí
účinnosti nového Územního plánu Starý Plzenec ukončení platnosti Územního plánu města
Starý Plzenec ve znění změny č. I, II a III, uložilo radě města zajistit potřebné administrativně
zákonné úkony k zajištění účinnosti Územního
plánu Starý Plzenec;
■ vzalo na vědomi rozpočtové opatření č.
5/2021 schválené RM a schválilo rozpočtové
opatření č. 6/2021 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2021
ke změně celkových příjmů o +4.085.608,87 Kč
a ke změně celkových výdajů o +3.371.000,00
Kč, dále dochází ke změně financování ve výši
-714.608,87 Kč;
■ vzalo na vědomí návrh akcí do plánu investic
na rok 2022 v předloženém znění;
■ schválilo návrh kalkulace ceny vodného
a stočného pro rok 2022, a to pro vodné částku
50,00 Kč/m3 bez DPH a pro stočné částku 49,50
Kč/m3 bez DPH;
■ schválilo částku nájemného pro rok 2022 ve
výši 6.306.981 Kč bez DPH, z toho 2.353.997 Kč
bez DPH nájemné za pitnou vodu a 3.952.984
Kč bez DPH nájemné za odpadní vodu;
■ 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 2022;
■ schválilo v souladu s článkem 13.2 b) a d)
Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací, uzavřenou dne 21. 9. 2016 mezi městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň, Plán výkonových ukazatelů na rok 2022, obsahující Plán
čištění akumulačních nádrží, údržby vodojemů
2022, Plán preventivní kontroly úniků na vodovodní síti 2022, Plán revize kanalizace – stokové
sítě 2022, Plán čištění kanalizace – stokové sítě
2022, Plán preventivní údržby významných zařízení VDJ a ČS 2022, Plán preventivní údržby
významných zařízení ČOV Starý Plzenec II
2022;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání pracovní
skupiny supermarketu;
■ zvolilo ve smyslu ustanovení § 64 zákona č.
6/2002 Sb., o soudech a soudcích, občana města
Václava Háka přísedícím Okresního soudu Plzeň – jih na další čtyřleté období;
■ schválilo koupi pozemků parc. č. 1345/39,
parc. č. 1345/40, parc. č. 1345/48, parc. č.
1350/2, parc. č. 1350/3, parc. č. 1350/4, vše
v k. ú. Starý Plzenec, od XXXXX, rok narození
XXXXX, trvalý pobyt XXXXX, za kupní cenu ve
výši 110.000 Kč stanovenou dle Znaleckého posudku Určení obvyklé ceny číslo položky: 146609/2021;
■ neschválilo prodej části pozemku parc. č.
237/13 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence z důvodu
neomezit stávající veřejné prostranství;

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

ších náročných životních situacích. V minulém ročníku se výtěžek kvůli epidemii covidu snížil zhruba na polovinu, a přestože je
Charita vděčna za jakýkoliv dar, celý rok mají
některé charitní služby potíže s dofinancováním.
Pokračování na str. 5
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opět se na Vás obracím s prosbou o podporu
Tříkrálové sbírky.
Výsledek Tříkrálové sbírky má vliv na stabilitu charit v naší diecézi a jejich možnosti
soustavné pomoci potřebným v nejrůzněj-
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás jako obyvatele Starého Plzence oslovili s krátkým
anonymním průzkumem, který se zaměřuje na lokalitu Hradu Stará Plzeň ve Starém Plzenci.
Z původní lokality hradu Stará Plzeň, jehož počátky sahají do
doby kolem poloviny 10. století, kdy si jej přemyslovská knížata založila coby nejvýznamnější opěrný bod v západních Čechách, se do
dnešního dne zachovala pouze rotunda sv. Petra a Pavla. Hrad byl
strategicky umístěn přímo na trase dálkové cesty spojující Prahu
s Řeznem a dalšími centry středověké římské říše a byl plně využíván až do 14. století. Později fungovaly jen některé stavby, především kostely a rotunda. Od 19. století byl opevněný areál označován
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jako hradiště a bylo k němu vztaženo pomístní jméno Hůrka.
Náš průzkum je součástí projektu ArcheoDanube, který aktuálně
probíhá v 11 zemích EU na místě archeologických parků. V rámci
České republiky projekt pracuje právě s lokalitou Hradu Stará Plzeň.
Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu správy kulturního dědictví a využití archeoparků v rámci ochrany historického dědictví
a rozvoje trvale udržitelného turismu.
Dotazník nezabere více jak 5 minut Vašeho času. Výsledky průzkumu zapracujeme do návrhů v rámci zpracování projektu. Děkujeme za Váš čas, kterého si vážíme.
Více informací o projektu na
https://www.rra-pk.cz/projekt/archeodanube/
a http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/archeodanube

I. Vztah a spokojenost s lokalitou „Hrad Stará Plzeň“
1. Jak často navštěvujete lokalitu?
Často, opakovaně a pravidelně
Max. několikrát do roka
Už jsem tam někdy byl/a
Ještě jsem tam nebyl/a, neznám (v případě této odpovědi přejděte prosím na okruh ot. č. III.)
2. Lokalitu obvykle navštěvujete
sám, s rodinou nebo přáteli
vodím sem své mimoplzenecké návštěvy
se skupinou – školy, dětské skupiny, zájmové skupiny apod.
3. Jak se na místo dopravujete?
Pěšky
Na kole
Autem
Jinak – jak? ______________________________________________________________________________________________
4. Kolik času obvykle trávíte na lokalitě hradu Stará Plzeň? (volná odpověď)
II. Vnímání lokality a názor na rozvoj
5. Jak vnímáte návštěvnost místa Hrad Stará Plzeň (v období před nástupem Covid-19):
Spíše vysoká a zatěžující pro město a občany
Vysoká
Přiměřená
Nízká
Zbytečně nízká, je zde prostor pro rozvoj
6. Uvítal/a byste oživení turistického ruchu na lokalitě ve smyslu zvýšené návštěvnosti?
Rozhodně ano
Spíše ano
Nevím, je mi to jedno
Spíše ne
Rozhodně ne
7. Uvítal/a byste oživení turistického ruchu ve Starém Plzenci obecně?
Rozhodně ano
Spíše ano
Nevím, je mi to jedno
Spíše ne
Rozhodně ne
8. Čeho si na lokalitě Hradu Stará Plzeň nejvíc ceníte? (volná odpověď)



9. Co by se na lokalitě hradu Stará Plzeň dalo podle Vás vylepšit (vyberte 5 pro Vás nejdůležitějších bodů, případně prosím doplňte
další)?
Informace o místě z hlediska historie v místě
Vznik návštěvnického centra a související infrastruktury (parking, toalety, expozice apod.)
Více atraktivit pro děti i dospělé návštěvníky
Větší zaměření na krajinný ráz a zeleň na lokalitě
Návštěvnické značení na lokalitě
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Speciální aplikace – virtuální realita, aplikace pro mobilní telefony a podobně
Úprava přístupové cesty
Úprava zeleně – systematické a dlouhodobé řešení
Rotunda a její zpřístupnění
Jiné _____________________________________________________________________________________________________
10. Je podle Vás Starý Plzenec v současné době atraktivní pro turisty z hlediska: (označte prosím na stupnici 1-10, 1 je nejlepší)
1
Kulturně historického dědictví
Služeb návštěvníkům (návštěvnické zázemí, informace, občerstvení, WC) 1
1
Přírody

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

8
8
8

9
9
9

10
10
10

11. Co by podle Vás přivedlo více zájemců na lokalitu „Hrad Stará Plzeň“? (volná odpověď)
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
12. Co vidíte jako největší symbol Starého Plzence?
Lokalita „Hradu Stará Plzeň“ a rotunda
Radyně
Bohemia Sekt
Něco jiného - co? ______________________________________________________________________________________
13. Jak jste celkově spokojen/a s lokalitou „Hrad Stará Plzeň“ (stupnice 1-10, 1 nejlepší) z pohledu:
• přehlednosti značení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• péče o památky na lokalitě
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• zeleně na lokalitě
• atraktivity a interaktivity areálu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14. Co by se podle Vás mohlo zlepšit z pohledu (volná odpověď):
Prezentace místa

_______________________________________________________________________________

Propagace a komunikace místa

________________________________________________________________________

III. Doporučení návštěvy
15. Doporučil/a byste návštěvu lokality svým známým? (stupnice 1-10, 1 určitě ano, 10 v žádném případě)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV. Něco o Vás (nepovinné)
žena
0-20
70-80
c. Narozen ve Starém Plzenci –

a. Jste
b. Věk

muž
20-30
80+
ANO –

(nepovinný údaj)
30-40
40-50
(nepovinný údaj)
NE (pokud ne, jak dlouho tu žijete)?

50-60

60-70

Anketu prosím odevzdejte na podatelnu MěÚ Starý Plzenec nebo do infocentra nebo do knihovny nejpozději do 15.12.2021.
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Pokračování ze str. 2
Výtěžek sbírky v našem městě bude rozdělen mezi potřebné, kteří se dostali do finanční tísně vinou například navýšení cen
energií apod.
Přispět do Tříkrálové sbírky je možné
několika způsoby:
1/ 2.-16. ledna 2022 kolednickým skupinkám do pokladniček.
V neděli 2. ledna bude v kostele Narození
Pannu Marie posvěcena voda, křída a kadidlo, bude také požehnáno koledníkům,
kteří budou takto vysláni k Vám. V pondělí
18.1. budou na MÚ St. Plzenec kasičky rozpečetěny a bude sečten obsah.
2/ 1.-31. ledna můžete posílat bezhotovostní platby z vašeho bankovního
účtu.
Pošlete prosím svůj dar na účet číslo
66008822/0800, VS naší staroplzenecké
sbírky je 777930040. Pokud VS nezadáte,
půjde částka na společný VS 777, a dar se
rozdělí mezi všechny charity.
Novou možností převodu je QR kód. Pro
naši staroplzeneckou sbírku bude vytvořen
v prosinci a bude Vám k dispozici v lednovém čísle Radyňských listů.
3/ Celoročně je k dispozici online kasička,
jejíž výtěžek se sečte 30.4.2022 a po tomto
datumu se další příchozí dary započtou do
sbírky 2023.
Tato online kasička je zřízena pouze pro
charity, naše PSČ tam není k dispozici. Bude
Vám nabídnuta nejbližší charita v okolí.
4/ Darovací DMS ve tvaru DMS KOLEDA
87 777.
Finanční prostředky poslané formou dárcovské DMS budou rozděleny rovnoměrně
pro charitní projekty Charitou ČR.
Přeji nám všem otevřená srdce pro potřeby těch, kteří nemají často nic než důvěru
v milosrdenství lidí, kteří mají více, než potřebují.
Srdečné Bůh zaplať.
Marie Laiblová, koordinátorka TS
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MĚSTO STARÝ PLZENEC ZÍSKALO 1. MÍSTO V SOUTĚŽI
„ÚŘAD NA CESTĚ K ROVNOSTI“
Na konferenci Moderní veřejná správa v Olomouci byly 9. listopadu 2021 slavnostně
vyhlášeny celorepublikové výsledky soutěže Ministerstva vnitra ČR, Institutu pro veřejnou
správu Praha a Úřadu vlády České republiky „Úřad na cestě k rovnosti“ za roky 2020 a 2021.
Městský úřad Starý Plzenec získal 1. místo v kategorii obcí II. typu za roky 2020 a 2021.
Hodnoceny byly příklady dobré praxe v době pandemie Covid-19 ve veřejné správě pro zaRadek Hroch, tajemník
městnance úřadu, obyvatele města, místní podnikatele apod.

NAVÝŠENÍ KAPACITY
URNOVÝCH MÍST
Z důvodu naplnění kapacity urnového
háje v dolní části pohřebiště došlo v letošním
roce k výstavbě základů k urnovým hrobům.
Na volné loučce, která byla určena jako rezerva k těmto účelům, město Starý Plzenec
vybudovalo 39 nových míst s předinstalovaným betonovým rámem k urnovým hrobům
o velikosti šíře 0,8 m x délky 1,0 m. Místo tak
vypadá jednotně, bez převýšení a nerovností,
včetně snadnější údržby okolí hrobů.
Součástí pronájmu místa bude i pronájem urnového základu za nevratný vstupní
poplatek v částce 5500 Kč. Používání předinstalovaného betonového základu je popsáno
v „Pravidlech pro používání urnových hrobových míst s předinstalovaným betonovým
základem“, která byla schválena RM na 20.
schůzi dne 06.10.2021 pod bodem usnesení
číslo 414 společně s úpravou ceníku.

Výše uvedená pravidla, řád, ceník a ostatní jsou dostupné na informační desce před
vchodem na pohřebiště či na Městském úřadu Starý Plzenec v kanceláři č. 3, nebo na
webových stránkách města.
Za správu pohřebiště Martina Houdková
pracovnice městského úřadu

Nová místa s předinstalovaným betonovým
rámem k urnovým hrobům
Foto: Martina Houdková

KULTURA
V PROSINCI VYCHÁZÍ
KNIHA „STARÝ PLZENEC
– STŘÍPKY Z HISTORIE
A SOUČASNOSTI“
Na začátku prosince letošního roku vyjde kniha „Starý Plzenec – střípky z historie
a současnosti“. Velkoformátová kniha (220 ×
300 mm) bude mít pevnou vazbu a 144 stran
v plnobarevném provedení. Nová publikace
představí Starý Plzenec jako historické sídlo,
které v minulosti sloužilo coby správní cent-

rum celého kraje, sleduje jeho osudy po založení Nové Plzně i stavební či společenský
život do současnosti. Kniha je rozdělena do
několika částí: Historie města, Pohledy na
město, Historické a přírodní pamětihodnosti, Domy ve Starém Plzenci, Podniky a firmy,
Instituce, organizace a objekty. Publikace
obsahuje unikátní texty, historické fotografie
a dokumenty i řadu současných snímků od renomovaného fotografa Jaroslava Vogeltanze.
Běžná maloobchodní cena bude 369 Kč.
Až kniha vyjde, bude k zakoupení buď
v K-Centru, Smetanova 932 ve Starém Plzenci nebo na www-starymost.cz.

Na rok 2022 chystá nakladatelství Starý most pokračování, které se bude věnovat
událostem, osudům a osobnostem ve Staré
Plzenci. Již nyní autoři vyhledávají spousty
jedinečných příběhů a většinou dosud nepublikované fotografie. Poznejte své město
z jiných stránek, udělejte radost sobě či svým
blízkým. Vzhledem k termínu též ideální vánoční dárek pro všechny generace staroplzeneckých občanů.
Petr Flachs
jednatel nakladatelství Starý most

Strana 6

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ
KRÁSNÉ HUDBY
JAKUBA JANA RYBY,
s velikou lítostí vám oznamuji, že okolnosti, související s nezvladatelným rozběhem
koronavirové pandemie, nás donutily zrušit letošní připravované provedení Rybo-

NÁVŠTĚVNOST
KULTURNÍCH PAMÁTEK
VE STARÉM PLZENCI
V ROCE 2021
V letošním roce se hrad Radyně z důvodu
koronavirové krize poprvé otevřel pro veřejnost teprve 8. května a turistická sezóna na
hradě skončila poslední říjnový den.
Během této doby navštívilo Radyni celkem 24.353 osob. Rekordní návštěvnost měly
stejně jako v předchozích letech měsíce červenec a srpen. Oproti loňskému roku se zvýšil počet návštěvníků téměř o 22 %.

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LISTOPAD 2021
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 při dodržení hygienických podmínek.
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
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
27.12. - 31.12. zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 16:00 h při dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ - uzavřen
Komentované skupinové prohlídky při dodržení hygienických podmínek 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
Historie jednoho století hradu Radyně
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932

Radyňské listy - prosinec 2021
vy Vánoční mše. Shromažďování velikého
množství spolupracovníků při zkouškách
v prostorách školy je v současné době vyloučené, sólistický i orchestrální ansámbl je jen
velmi těžko zajistitelný s alespoň částečnou
spolehlivostí a samotné provedení s naplněným kostelem způsobem „hlava na hlavě“
je příliš velkým rizikem. Jsem velmi smutný
z této skutečnosti, ale hazardovat se zdravím

lidí a dětí ve škole nemohu. Proto prosím
o pochopení a doufám, že přijde doba, kdy
budeme moci opět spojit své síly zpívat a hrát
bez omezení.
Zdravím všechny zpěváky a muzikanty
a přemýšlím o akci někdy na jaře, která by
nám to vše mohla vynahradit.
Za spolek Staroplzenecké varhany
Miloslav Esterle

Interiér rotundy sv. Petra a Pavla na Hůrce ve Starém Plzenci navštívilo v roce 2021
v rámci skupinových placených komentovaných prohlídek 185 lidí. Oproti loňskému
roku vzrostl počet návštěvníků více jak dvojnásobně.
Rotunda ve Starém Plzenci byla v letošní
sezóně zpřístupněna zdarma veřejnosti během pravidelných otevíracích dní vždy první sobotu v měsíci od června do září a také
v rámci Oslav vzniku republiky 28. října.
Během této doby navštívily rotundu stovky
lidí.
Eva Vlachová
K-Centrum města Starého Plzence
Výstava potrvá do 19. ledna 2022.
4. prosince 2021
Mikulášská Radyně – ZRUŠENO
Akce se neuskuteční z důvodu nepříznivé epidemické situace.
Místo: Centrum služeb pro turisty na Radyni
19. prosince 2021
Česká mše vánoční J. J. Ryby – ZRUŠENO
Akce se neuskuteční z důvodu nepříznivé epidemické situace.
Místo: kostel Narození Panny Marie, St. Plzenec
www.farnoststaryplzenec.cz
www.plzeneckevarhany.cz
24. prosince 2021
Živý betlém – ONLINE
Akce proběhne z důvodu nepříznivé epidemické situace online.
Sestřih Staroplzeneckých betlémů za posledních 30 let bude letos odvysílán na Štědrý den
od 14.00 hodin na internetu-FB profilu Staroplzeneckého Živého betlému, města Starého
Plzenec a farnosti Starého Plzenec.
https://www.facebook.com/mestostaryplzenec/

Hrad Radyně

Foto: Jan Benedikt

25. – 26. prosince 2021
Vánoce na hradu Radyně – ZRUŠENO
Akce se neuskuteční z důvodu nepříznivé epidemické situace.
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně
www.oshr.cz
27. – 30. prosince 2021
Prohlídky hradu Radyně – ZRUŠENO
Akce se neuskuteční z důvodu nepříznivé epidemické situace.
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně
www.oshr.cz

Platnost uvedených informací je
závislá na aktuální epidemické
situaci a s tím spojených vládních
nařízení v souvislosti s šířením
koronaviru COVID-19.
Sledujte prosím aktuální informace
na stránkách města a Facebooku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Vojtěchem Chrastilem na jeho poslední cestě.
Zároveň děkuji všem za projevenou soustrast.
Věra Chrastilová s rodinou.

Radyňské listy - prosinec 2021
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NAŠE ŠKOLY
LISTOPAD V ZŠ SEDLEC
V polovině listopadu jsme s druháky
a třeťáky zakončili letošní lekce plavání
v Rokycanech. Poslední hodina se vydařila nad očekávání. Děti se skutečně vyřádily, měly volné plavání, stavěly si různá
plavidla, mohly jít na tobogán a do vířivky. Nakonec také všichni obdrželi diplomy
z předchozí lekce, kdy se zjišťovalo, jaký
pokrok od první lekce udělali. Teď už se
mohou žáci letošního 3. a 4. ročníku těšit
na náhradních pět lekcí, které se kvůli koronaviru v loňském školním roce nemohly
uskutečnit.
Napříč všemi ročníky a zejména v družině jsme si užili svátek sv. Martina. Už
před samotným svátkem děti v kroužku

PODZIMNÍ KOUZLENÍ
V MŠ STARÝ PLZENEC
Nejen podzim, ale i děti z naší školky umí
čarovat. 21. října se děti z páté třídy vydaly
čarovat s ,,Pánem Větrů“ na větrný most.
Vyrobili jsme kouzelnou hůl ,,Šuvu“, která
dokáže ovládat počasí, a vyrazili jsme po
větru. V batůžkách jsme měli nejen svačinu,
ale i draky. Čím více jsme se blížili na větrný
most, tím více vítr sílil. Pán Větrů nás přivítal
vřele a společně s ním jsme si zatančili rituální tanec na přívětivé počasí pro pouštění
draků. A podařilo se. Letěl všem.
3. listopadu jsme si v páté třídě užili Halloween party. Jako čarodějové jsme si také
s pomocí rodičů vykouzlili vynikající občerstvení. Potřebovali jsme nabrat sílu na
druhý den. 4. listopadu jsme se totiž vydali
na nebezpečnou bojovku. Cestou jsme skládali kosti kostlivcům, hledali oči zombíků
ve špagetách, fáčem jsme omotávali mumie,
vyli jsme na měsíc jako vlkodlaci atd… Diplom o přemožení strašidel jsme si nakonec

šikovných rukou zdobily lampičky ubrouskovou technikou. Na kroužku ani v družině se zkrátka děti nenudí. Hrají různé deskové hry, kreslí si, malují, během listopadu
vyráběly sovičky z vlnité lepenky a stejně
jako v družině u Alenky, tak i u Lucky tvořily postavičky a svatomartinské podkovy
ze zbytkového alobalu.
Na nadcházející adventní čas máme
spoustu plánů. Chystáme se na dlouhodobý projekt „Čím budu?“. Také chceme konečně uskutečnit dlouho odkládanou „Noc
s Andersenem“, čekají nás vánoční dílny,
zpívání u stromečku a spousta dalších tradičních akcí. Ale skutečnost může být za
týden zase jiná a tak nezbývá než doufat, že
hygienická situace bude natolik příznivá,
že nic z toho nebudeme muset rušit.

Jménem všech žáků a celého pedagogického sboru bychom vám chtěli popřát klidný advent a krásné vánoční svátky.
Emanuela Vávrová, učitelka

odnesli všichni. Prvňáčci se mezitím připravovali na sv. Martina. Upekli si výborné
martinské rohlíčky. Jsou to šikulkové. Děti ze
třetí a čtvrté třídy se 11. listopadu vydaly po
bílých podkovách na cestu za svatým Martinem. Doprovázeli je dva koníci. Cestou děti

plnily úkoly, kterými si připoměnily legendu o sv. Martinovi. Druháčci si zase zahráli
maňáskové divadélko. A teď už jen posloucháme, jak se blíží adventní čas. Krásné dny
vám všem.
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

M Š SE D L E C

OHLÉDNUTÍ
ZA MĚSÍCEM LISTOPAD
Během měsíce listopadu, jsme se s dětmi
vypravili na podzimní procházku s plněním úkolů. Počasí nám v tyto oba dny přálo
a my si s dětmi mohli užít ještě krásné, teplé
dny v přírodě. V dalším týdnu následovalo

Pravěké malby na kroužku keramiky
Foto: Emanuela Vávrová

divadlo Letadlo s pohádkou Podzim. Na
svatého Martina jsme si v prostorách MŠ
užili lampionový průvod, po kterém následovala svatomartinská stezka po školní
zahradě. Ukončením tohoto dne bylo překvapení v podobě živé husy, která se dětem
moc líbila.
Nyní se pomalu připravujeme na nastávající adventní čas.
Barbora Michalová, učitelka

SKAUT
SWAP
V sobotu 23. října se v klubovně konal náš první swap oblečení pro skauty i
veřejnost. Sešlo se zde spoustu lidí a ještě
víc oblečení. Každý si odnesl hned několik
kousků, které mu udělaly radost. I přesto
byla zbylého oblečení spousta. Bylo proto
darováno dětskému domovu ve Staňkově a
Diecézní charitě Plzeň. Všem dárcům děkujeme.
Katy – Kateřina Tuháčková

následné pálení klestí. Odměnou pro malé
pomocníky byly buřty, které jsme si společně opekli, a rovněž komentovaná prohlídka po významných místech v této lokalitě.
Děti se mohly například podívat dovnitř
rotundy sv. Petra a Pavla. Všichni jsme si
tak odnesli nejen dobrý pocit z toho, že
jsme pomohli, ale také nějaké nové poznatky z historie našeho rodného města.
Áňa – Anna Vačkářová

Poznávání Dobříše
Brigáda s OSHR

Prvňáčci při martinském pečení
Foto: Jana Klesová

Během podzimních dnů se rovněž skupina našich dobrovolníků vydala společně s členy Občanského sdružení Hůrky
a Radyně uklidit okolí akropole Hůrky.
Hlavním úkolem byla likvidace křovin a

Po velice dlouhé době jsme jako oddíl vyrazili také na víkendovou výpravu.
Jelikož jsme toto potěšení mohli prožít
naposledy v loňské zimě, užívali jsme si
především čas trávený se svými blízkými.
Pokračování na str. 8
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Pokračování ze str. 7
K tomu nám posloužila zapůjčená skautská
klubovna v Dobříši – ve městě, jehož ulicemi jsme se od pátku 12. listopadu do neděle
14. listopadu procházeli. A nezůstali jsme
jen v jeho ulicích. Navštívili jsme i slavný
dobříšský zámek a přijali exkluzivní nabídku speciálně pro nás – projít si alespoň část
zámeckých interiérů a nahlédnout tak například do tzv. Zrcadlového sálu, po jehož
parketách se ještě relativně nedávno proháněla čarodějnice s knížepánem z Princezny
ze mlejna. Prošli jsme si rovněž přilehlý anglický park a mohli si tak naplno vychutnat
krásy vrcholícího podzimu.
Ušák – Lukáš Trykar

Skautská výprava v anglickém parku na zámku v Dobříši

Foto: Éla - Eliška Lucáková

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
www.adventniputovani.cz

ADVENTNÍ
PUTOVÁNÍ
PLZEŇSKEM
Navštivte zajímavá místa
v Plzni a okolí spojená
s adventem a Vánoci.
V soutěžním kvízu pak ukažte,
co si z výletu pamatujete.

28. 11. 2021 - 6. 1. 2022

HASIČI VE STARÉM
PLZENCI NESPÍ
... EPIDEMIOLOGICKÁ
SITUACE NENÍ PŘÍZNIVÁ
I když epidemiologická situace není zrovna závěrem roku nijak radostná, přesto nelze
prostě vypnout a počkat, až se zase dostane
do přijatelných čísel, to u hasičů prostě nejde. Nevíme, jak bude pokračovat dramaticky

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ COVID
NEZASTAVÍ
Poslední listopadovou neděli začalo Adventní putování Plzeňskem. Jde o hru, která propojuje moderní technologie a pohyb venku. Účastníci mají za úkol vyplnit on-line kvíz, který se týká dvanácti soutěžních míst v Plzni a okolí. Všechna místa mají spojitost
s adventem, Vánoci či s církevní tematikou. Ve Starém Plzenci jsou
taková místa hned dvě.
Jak kostel blízko plzeňského hlavního vlakového nádraží přišel ke
jménu U Ježíška, proč je andělíček Vošahlík na plzeňské katedrále
zrovna jedenáctý v řadě? Co jedla a pila o Vánocích královská družina
na hradě Radyně? To jsou jen tři z dvanácti soutěžních otázek, které
zavedou děti i dospělé na zajímavá místa v okolí. A protože možná
nebudou všechna přístupná veřejnosti kvůli covidu, odpovědi bude
možné najít i na sociálních sítích a webech.
Otázky v kvízu jsou voleny tak, aby nebylo úplně jednoduché odpovědi na všechny najít na internetu, ale aby účastníci museli alespoň
některá místa kvůli správné odpovědi přímo navštívit. To se bude
týkat těch, kde se neshromažďuje moc lidí najednou a kde nehrozí
nákaza.
Adventní putování upomíná na vánoční tradice a vyzdvihuje unikátní místa v regionu, čímž podporuje cestovní ruch i mimo hlavní
sezónu. Zábavnou formou tak propaguje Plzeňsko jako město a oblast
s řadou zajímavých lokalit, které stojí za to navštívit v předvánočním
a vánočním čase. Ať už fyzicky nebo jenom virtuálně po internetu.
Pro hrací kartu není nutné nikam chodit a ani ji nikam odnášet.
Vše se odehrává na webové platformě http://adventniputovani.cz.
Každý, kdo úplně a správně vyplní kvíz, dostane dárek.
Adventní putování Plzeňskem pořádá spolek Dobroslav za podpory Občanského sdružení Hůrka a Radyně, města Starého Plzence
a dalších partnerů. Začalo 28. listopadu a potrvá až do 6. ledna 2022.
Alois Žižka, předseda spolku Dobroslav

a co nás ještě čeká, ale udělali jsme vše pro
to, abychom ji zvládli. Účelem tohoto článku je, že se blíží konec roku a s tím spojené
svátky, kdy někteří osamělí lidé podléhají
různým myšlenkám, a proto jim nabízíme
pomoc hlavně, co se týká zásobování a jiné
formy činnosti spojené s pomocí osamělým
občanům, aby nezůstali na vše sami. I když
to během roku nebylo moc vidět, protože se
konalo málo akcí, kde by bylo k vidění, jak
u nás probíhala činnost během roku, přesto
jsme museli podstupovat stejný výcvik anebo

školení jako dříve, pouze v omezeném počtu
v jednom kurzu a převážně dálkově, včetně
konečných testů, které Vás opravňují pokračovat na stejné nebo vyšší úrovni dále.
Pracovalo se na technice a rekonstrukci zbrojnice a asistovalo se u konaných akcí
města, kterých však nebylo mnoho. O to
více bylo mimořádných výjezdů k událostem
spojených s činností během opatření, které
střídavě platilo na našem území po celý rok.
I požárů bylo více, na naší straně nedošlo
Pokračování na str. 9
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k žádnému úrazu ani vážnému poškození
techniky, na straně druhé to bylo horší. Nevyhnuly se nám ani poryvy větrů a přívalový
déšť a povodeň. Neprovádělo se jenom čerpání, ale i zprůchodnění cest a toků včetně zajištění proti zřícení. Když se sejde více událostí
najednou, jako u přívalového deště ve večerních hodinách, bylo by třeba více ochotných
rukou k zapojení do likvidace následků. Těch
se nám ale nedostává v tak potřebném množství, a proto musíme postupovat dle priorit

Strana 9
naléhavosti a taktéž si vypomoci sousedními
jednotkami, které postihly události méně.
Musíme doufat a koncem roku vyslovujeme
přání, aby snad to nejhorší už bylo za námi
všichni se mohli věnovat zájmové a kulturní
činnosti naplno bez různých omezení.
Závěrem bych chtěl jménem hasičů ze Starého Plzence, kteří jsou po 24 hodin denně

připraveni vyjet a pomoci všem, kteří se ocitnou v nouzi, popřát všem občanům Starého
Plzence krásné a klidné prožití vánočních
svátků a hlavně hodně zdraví a osobní pohody po celý následující rok
Luboš Lenc
velitel jednotky SDH Starý Plzenec

Zásah plzeneckých hasičů při likvidaci požáru
chaty
Foto: Michal Kesl

ČTENÁŘI PÍŠÍ
MÁCHOVKA SE BOUŘÍ
aneb CO JE OBYTNÁ ZÓNA,
PROČ JI UDĚLAT POŘÁDNĚ
A PROČ DODRŽOVAT
JEJÍ PRAVIDLA
V jedné části Máchovy ulice jsme my, obyvatelé, začali ze dne na den dostávat pokuty
za stání před svými domy. První Výzva řešena
férově domluvou, s případnými dalšími budou
padat pokuty. Důvod – žijeme v obytné zóně,
kde lze parkovat jen na vyznačených parkovacích místech. Ta jsou v celé Máchovce 3 (slovem
tři) – domů (počítám jen ty v naší obytné zóně)
12 (slovem dvanáct) a všechna vyhrazena pro
zákazníky „německého“ obchodu. Což nedává
smysl, že? Každopádně teď ani v hektické pracovně / rodičovské dny, kdy jezdím různě mezi
školkami, školami a domovem, zákazníky a domovem, pracovišti a domovem, nemůžu zastavit před vlastním domem, aniž by mi hrozilo, že
obětuju pětistovku svého volnonohého výdělku.
Viníkem je v první řadě správa města a místní úřady, kterým si stěžujeme na polovičaté
a nefukční řešení dopravní situace nejpozději od roku 2016. Když už se před letošními
prázdninami konečně řešení rýsovalo (díky

urputnosti souseda pana Lehkého a vstřícnosti
místostarosty Vávry) - nízkonákladové, promyšlené a rychle uskutečnitelné - vše bezdůvodně,
zato šmahem smázla starostka Doláková a její
spojenci v zastupitelstvu. Projekt byl přitom objednán a zaplacen (kdo si může dovolit takhle
hospodařit?!) městem, projednán s dotčenými
občany i orgány.
V druhé řadě ale za eskalaci situace můžou
bezohlední řidiči-zákazníci obchodu, kteří zastavují, kde je napadne, a zřejmě pod vlivem
nákupní horečky zboží tzv. prémiové kvality,
vůbec netuší, že jsou v obytné čtvrti, natož aby
měli ánung (když už jsme u toho Německa),
že jsou v obytné zóně, která má svoje pravidla
(z nichž máme všichni zkoušky z autoškoly).
I když naše obytná zóna nevypadá jako obytná zóna – je totiž alibisticky navržená a špatně
provedená (pracovně spadá do kategorie „předvolební asfalt“) - je to naše alespoň prozatímní
a malá šance na klidnější život.
Proto prosíme, když k nám do ulice pojedete:
- jeďte pomalu (v obytné zóně je rychlost
omezena na max. 20km/hod, překvápko,
co?) a dbejte na bezpečí a duševní pohodu
chodců, cyklistů i psů – auta tu totiž v žádném případě nemají přednost
- parkujte jen na místech vyhrazených pro zákazníky obchodu
- pokud možno se neotáčejte, ale plynule
pokračujte nejbližší ulicí a raději poklidně

objeďte blok, trvá to cca 2 minuty navíc
- chovejte se vstřícně – netřískejte dveřmi,
neřvěte na děti, ať neotravují se zmrzlinou
(ono při té frekvenci se to nedá vydržet
a i my si chceme v klidu užívat svoje zahrady
a otevřená okna)
- nezapomeňte, že vyjíždíte-li z obytné zóny,
dáváte přednost i z leva
Tam, kde značka obytná zóna není, chovejte
se prosím, jako kdyby byla. Ty naše ulice rozhodně nejsou na 50 km/hod stavěné.
Do konce roku by prý měl být další projekt,
tak jsme velmi zvědaví, jestli se Plzenec stane
o chlup civilizovanějším.
P.S.: Zákon to říká takto (v jiném světe by to
tady dávno zdůraznil nějaký odbor městského
úřadu):
Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně §
39
Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž
začátek je označen dopravní značkou „Obytná
zóna“ a konec je označen dopravní značkou
„Konec obytné zóny“.
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné
Pokračování n str. 10
zóně.
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(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet
rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které
nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech
označených jako parkoviště.
(6) Za účelem organizování dopravy může

obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané
v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně,
které nelze užít ke stání nákladního vozidla2)
nebo jízdní soupravy.2)
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci
umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti
hrající si v obytné zóně.

P.P.S.: Po pár dnech krkolomného parkování mimo naši nedomrlou obytnou zónu
si připadám jako (zvolme mírnější termín)
naivní blbec – naše dodržování zákona jen
uvolnilo místa pro živelné parkován zákazníků obchodu...
Kateřina Karasová
občanka Starého Plzence z Máchovy ulice

REAKCE NA ČLÁNEK
„MÁCHOVKA SE BOUŘÍ“

vlastníků, nebo v úseku, který již není označen
jako obytná zóna. Občané Máchovy ulice si stěžují na polovičaté a nefunkční řešení dopravní
situace. Proběhla řada jednání s tím, že situace
bude řešena koncepčně. Město proto zadalo
zpracování Generelu dopravy na jihozápadní část města (vymezené ulicemi Bezručova,
Kaštanová, Radyňská, Modřínová). Nejprve
byla zpracována analytická část – průzkum
a měření intenzit dopravy a nyní se dokončuje
strategická část s konkrétními návrhy. Z analytické části vyplynulo, např. že Jungmannovou
ulicí projede obousměrně denně 1355 aut, Kpt.
Jaroše 503 aut, Máchovou 310 aut. Na Máchovu ulici je připraven návrh zjednosměrnění
ulice od Jungmannovy po Radyňskou s ozna-

čením obytné zóny Radyňská-Habrmanova,
Habrmanova-Heydukova, Heydukova-Erbenova, Erbenova-Jungmannova. Divíte se, že je
to takto rozdělené? Za současného zatřídění
navazujících ulic není možné, aby Máchova
byla v celém úseku nepřerušovaně jako obytná
zóna. Osazení dopravního značení s vymezením parkovacích míst bylo odloženo do doby
dokončení Generelu dopravy - nebylo šmahem smáznuto, že nebude realizováno! Pokud,
zjednosměrníme Máchovu ulici, musíme znát
i návaznosti, jak bude organizována doprava
v ostatních navazujících ulicích. Není možné
jen odsouvat problém z jedné ulice do druhé.

světa, pokud se připojil na internetový přímý
přenos z jednání Zastupitelstva města.
Pokud by tenkrát před cca 6 lety vedení
města (tehdy paní Doláková a pan Vajshajtl)
neprosazovali urputně jen jedno místo pro
stavbu supermarketu, tak supermarket v Plzenci by už určitě nyní stál jinde.
V polovině tohoto roku jsem zaregistroval
informace, že na místě koupaliště či místě
bývalého sběrného dvora by mohl být vybudován supermarket. O obou místech se domnívám, že jsou pro supermarket nevhodná,
neboť v těch místech není dobrá viditelnost
do vozovky na obě strany a zároveň to je také
blízko centra města. Není dobré v těchto místech zahušťovat automobilový provoz, zvlášť
když zde bude hlavní silnici křižovat dál
budovaná cyklostezka. V místech bývalého
sběrného dvora by mohla být tak cukrárna, či
občerstvení s výhledem na Rotundu.
A kde by tedy mohl být co nejdříve nový
supermarket, aby byl pro občany Starého Plzence a Sedlce, no přece tam kde, je volný
prostor a občané města to místo společně
vlastní, či spoluvlastní. A občané (město)
přece vlastní:
- společnost PRONAP (když málokdo z občanů ví proč PRONAP vlastní a jak město
vykonává vlastnická práva),
- vlastní také cca 18 % akcií společnosti
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.,(zkráceno KaV) přičemž ostatních cca 82% akcií vlastní občané (měst)
z jižního Plzeňska (když málokdo z občanů ví proč KaV vlastní a jak město vykonává akcionářská práva),
- pozemky v proluce ve Smetanově ulici
(před desítkami let zde zbourali domy a
před cca 20 lety zde byl prováděn archeologický průzkum).
Nový supermarket ale asi nemůže být postaven v místě společnosti PRONAP, neboť

mimo jiné její napojení na hlavní silnici je
problematické ve viditelnosti na obě strany
ulice.
Proluka ve Smetanově ulici již více než 20
let čeká na významné architektonické stavby,
které by zvelebily Starý Plzenec, což určitě
budova supermarketu splňovat nebude.
Zcela jiný stav pro výstavbu supermarketu je v prostoru společnosti KANALIZACE
A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. (KaV),
jejichž pozemek se nachází na rozhraní mezi
Starým Plzencem a Sedlcem, při výjezdu
z tohoto pozemku je velmi dobrá viditelnost
na obě strany ulice a hlavně na velké části
pozemku nyní parkují kamiony, které nemají
vůbec nic společného s předmětem podnikání společnosti „KaV“. Tato společnost před
mnoha lety spravovala vodohospodářskou
infrastrukturu Plzence, ale minimálně posledních 10 let to řeší společnost VODÁRNA
PLZEŇ a.s.
Domnívám se, že město Starý Plzenec by
mohlo jím držené akcie „KaV“ prodat společnosti, která by měla zájem postavit v Plzenci supermarket, zároveň i občané z ostatních měst, jež vlastní akcie „KaV“ by mohli
mít zájem prodat část akcií – odpovídajících
podílu na ploše pozemku „KaV“ doposud
využívaného pro parkování kamionů. Tak by
i města jižního Plzeňska mohla získat finanční prostředky, v dnešní době tak potřebné.
Je zcela evidentní, že nikdy nebude možné zabránit občanům z jižního Plzeňska, aby
jezdili na nákupy do supermarketu ve Starém
Plzenci, ale vůbec není nutné, aby kvůli nákupům v supermarketu museli jet až do centra města Starého Plzence a v něm zahušťovat
dopravu.

Máchova ulice je v úseku Radyňská-Habrmanova a Habrmanova-Heydukova vyznačenajako obytná zóna, kde je možné parkovat jen
na vyznačených parkovacích místech. V tomto
úseku jsou vyznačena 3 parkovací místa, která slouží obchodu s německými potravinami.
Vlastník obchodu si za tato parkovací místa
platí. Dopravní značení zpracoval autorizovaný projektant dopravních staveb, bylo schváleno odborem dopravy Magistrátu města Plzně
a Policií ČR. Prakticky to znamená, že ostatní auta by měla být odstavována na pozemku

KDE BY MOHL BÝT
POSTAVEN
SUPERMARKET ?
(V PRONAPu ?, v proluce ve Smetanově
ulici ?, na místě parkoviště kamiónů
ve společnosti KANALIZACE
A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. ?)
V pondělí 15. listopadu se uskutečnilo 25.
zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence, na kterém se v bodu 11. projednávala Informace z jednání pracovní skupiny k záměru výstavby supermarketu.
V rámci tohoto jednání předložila pracovní skupina zastupitelům a občanům města
zprávu: Zápis z jednání pracovní skupiny supermarket ze dne 12.10.2021 (zpráva je zveřejněna na webových stránkách města).
Během diskuze u tohoto bodu řekl místostarosta města pan Vajshajtl: „Občané si
přejí ve Starém Plzenci supermarket a potřebují jej rychle“. V diskuzi vystoupil i jeden pán s dotazem: „Jak to, že v Dobřanech,
(a pak citoval další města, která si nepamatuji) postavili supermarkety Penny market
rychle a proč to nešlo v Plzenci “. Na to reagoval okamžitě pan Vajshajtl: „To Vám řekne
pan Soušek“. Nezbývalo mi tedy nic jiného,
než pánovi odpovědět: „Tenkrát chtěli supermarket postavit v místě hned proti Základní
škole a blízko centra města. Kdyby tenkrát pan
Vajshajtl a paní Doláková nepodporovali pana
Tezeliho v prodeji jeho domu (nemohl jsem
si v té chvíli vzpomenout na název nákupní
centrum Radyně) a vybrali by pro supermarket jiné místo, mohl supermarket v Plzenci už
stát“. Průběh jednání této diskuze viděli nejen
zastupitelé města a několik přítomných občanů, ale i kdokoliv a to nejen z Plzence nebo
České republiky, ale vlastně kdokoliv z celého

Vlasta Doláková, starostka

Vít Soušek
občan města Starého Plzence
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REAKCE NA ČLÁNEK
„KDE BY MOHL BÝT
POSTAVEN
SUPERMARKET?“
Vždy když se začne hovořit o supermarketu, je to jako by se píchlo do vosího hnízda.
Často se mi lidi ptají, kde je problém? Jak to,
že mají supermarket v Blovicích, Nepomuku,
Třemošné, Nýřanech, Dobřanech,…V Plzenci
se řeší téma supermarket prakticky v každém
volebním období. V letech 2002-2006 chtěla
společnost LIDL postavit supermarket na volné proluce ve Smetanově ulici. V r. 2009 byla
zpracována studie na výstavbu supermarketu
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v prostoru bývalého sběrného dvora. V r. 2013
o tento pozemek projevila zájem společnost
Fuertes development k výstavbě supermarketu. Vždy se tedy jednalo o pozemky města.
V r. 2015 si společnost A+R koupila nákupní
středisko, kterému nikdo neřekne jinak než
„žluťák“ od Ing. Tetzeliho. Jednalo se tedy
o obchodní vztah dvou soukromých subjektů.
Zástupce společnosti A+R, resp. společnosti
Penny market požádal o prodej části pozemku
města za účelem výstavby supermarketu a parkoviště. Jednání vyvrcholila v referendum, ve
kterém občané města odmítli výstavbu supermarketu místo „žluťáku“. Autor článku uvádí,
že supermarket už mohl ve Starém Plzenci dávno stát na jiném místě. Jako vhodnou lokalitu
uvádí např. pozemky společnosti KANALI-

ZACE A VODOVODY s tím, že město vlastní
akcie KaV a mohlo tyto akcie prodat společnosti, která by zde supermarket postavila. Starý Plzenec skutečně od r. 1995 vlastní 18,5 %
akcií společnosti KaV. Zbývajících 81,5 %
akcií vlastní Dnešice, Chocenice, Kasejovice,
Letiny, Merklín, Mladý Smolivec, Nepomuk,
Nezdice, Nezvěstice, Oselce, Příchovice, Roupov, Soběkury, Šťáhlavy, Týniště, Tymákov,
Zbiroh, Zdemyslice. Má to jen drobný háček,
že většina akcií je veřejně neobchodovatelných
a lze je se souhlasem valné hromady prodat jen
společnosti KaV nebo jiné obci. Aktuální situace je taková, že jednáme se společností LIDL
o vhodné lokalitě k výstavbě supermarketu ve
městě.
Vlasta Doláková, starostka

STALO SE
HALLOWEEN
POD RADYNÍ

SVATÝ MARTIN
NA RADYNI

V neděli 31. 10. 2021 se v Centru služeb
pro turisty konal 4. ročník Halloweenu pod
Radyní, během kterého do Centra služeb
pro turisty zavítalo na 200 lidí. Děti vyráběly strašidelné masky a během slunečného
odpoledne se účastnily zábavných soutěží.
Již tradiční aktivitou se stala soutěž „Mumifikátor“ o zhotovení nejkvalitnější mumie.
Týmovou mumifikaci si účastníci i diváci
náramně užili. Ti nejlepší byli odměněni diplomem a sladkou odměnou. Vrcholem dne
pak byl „Let na koštěti“ na hrad a zpět, přičemž ti nejrychlejší si opět odnesli odměnu.
Děkujeme všem zúčastněným za návštěvu a
již teď se těšíme zase za rok!
Jan Benedikt, Centrum služeb pro turisty

V sobotu 13. listopadu se v předhradí hradu Radyně konaly svatomartinské slavnosti.
Svatý Martin na bílém koni přijel se svými
družiníky, aby pokřtil letošní svatomartinské
víno. Kromě poslechu dobové hudby měli
návštěvníci možnost zhlédnout komponovaný příběh o sv. Martinovi, který přiblížil postavu onoho světce.
Pro zájemce byly připraveny komentované prohlídky hradu Radyně. Nechyběl stánkový prodej občerstvení a degustace a prodej svatomartinského vína. Na prostranství
před Centrem služeb pro turisty probíhalo
oblíbené podzimní tvoření pro děti a jejich
rodiče. Dětští návštěvníci si také mohli vyzkoušet za odborného dohledu Martinových
družiníků střelbu z luku a kuše.
Město Starý Plzenec děkuje za spoluprá-

DEN TURISTICKÉHO
INFORMAČNÍHO CENTRA
VE STARÉM PLZENCI

Foto: archiv Centra služeb pro turisty

Ve středu 27. října 2021 se uskutečnil Den
infocentra ve Starém Plzenci. Akce se konala
v rámci Týdne turistických informačních center, který vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) v návaznosti
na Světový den pro rozvoj informací (24.10.).
Do uvedeného projektu se zapojilo na 150 certifikovaných infocenter z celé České republiky.
Plzenecké infocentrum v tento den navštívilo bezmála 50 lidí a každý návštěvník si
kromě příjemných zážitků z výstavy o historii
hradu Radyně, spousty zajímavých informací
a propagačních informačních materiálů odnášel také malý dárek.
Eva Vlachová
K-Centrum města Starého Plzence

ci společnosti Bohemia Sekt, Restauraci Pod
Radyní a všem ostatním, kteří se na realizaci
této akce podíleli.
Eva Vlachová

Svatý Martin na bílém koni přijel na Radyni.
Foto: Eva Vlachová

ZPŘÍSTUPNĚNÍ PAMÁTEK
V RÁMCI OSLAV VZNIKU
REPUBLIKY
U příležitosti 103. výročí vzniku republiky
28. října 2021 navštívilo hrad Radyni na 400
lidí za zvýhodněné vstupné 28 Kč. Komentovaných prohlídek se zúčastnilo 50 osob.
Rotundu sv. Petra a Pavla na Hůrce ve Starém Plzenci za vstup zdarma s komentovanými prohlídkami navštívilo v rámci Oslav vzniku republiky 28. října 2021 na 200 lidí.
Eva Vlachová, K-Centrum

Prohlídky rotundy

Foto: Eva Vlachová
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SPORT
STAROPLZENECKÝ
FOTBAL OSLAVIL
100. NAROZENINY
Míč, hlavní aktér fotbalu. Tento sport milují
mladí i staří na celém světě, včetně velké skupiny fotbalových srdcařů ve Starém Plzenci. Právě
před 100 lety, v roce 1921, byl
založen sportovní klub Starý
Plzenec, který se po 2. světové
válce sloučil do TJ Sokol Starý Plzenec. Ustavující schůze
fotbalistů SK Starý Plzenec se
konala 4. září 1921 v hostinci U Marešů (dnešní sokolovna). Sešlo se 16 členů a byla vybrána
první finanční hotovost ve výši 156,-Kč. Klubové barvy byly červená a bílá.
Historické zajímavosti:
• Prvním předsedou byl zvolen v roce 1921
Josef Sedláček.
• Na jaře 1922 započala první organizovaná
soutěž, úvodním zápasem bylo utkání s týmem Blovice na hřišti soupeře.

• 28.10.1934 byl zahájen provoz na současném hřišti pod lesem, financování stavby
dosáhlo 29.044 Kč. Větší část výdajů zafinancoval tehdejší předseda Josef Bardoun.
Kronikář Petr Liška v úvodu novodobé
kroniky TJ Sokol Starý Plzenec-oddíl kopané
v srpnu 1990 píše: „Sportovní oddíl bez kroniky
je jako fotbalové mužstvo bez brankáře. K tomuto závěru jsem došel, a proto začnu psát první
řádky této kroniky.“
Na první straně kroniky je fotografie členů
výboru oddílu v čele se svým předsedou Josefem Zábranským, který vzpomíná: „Jako dítě
jsem byl na hřišti každý den. Když mi bylo 10
let, bylo zájemců o fotbal mnohem více, v klubu
nás bylo tolik, že když trenér ukázal – ty budeš
dnes hrát- byl to pro nás svátek. Když jsem začínal hrát fotbal, měli jsme velmi skromné podmínky, všechno jsme měli své vlastní, klub nám
nic nefinancoval. Šatny byly „boudy“ ze dřeva a
v místě dnešní umělky tekl potok, ze kterého jsme
pili vodu.“
Mužstvo mužů Starý Plzenec „A“ v roce
1961 postoupilo do krajského přeboru,

bem Freiberg, družba trvala více než 20 let.
Josef Zábranský byl zvolen předsedou klubu počátkem 90. let a popisuje „Když jsem byl
mladý, bylo všechno o nadšení, elánu a ctižádosti. Strašně jsme se těšili na výhru, na každý
zápas. Dnes je to ve sportu obecně často o penězích, technice, taktice, cítím, že chybí oddanost
sportu, klubu a chuť být nejlepší. Když jsem byl
předsedou, byli u nás Muži A, Muži B, Dorost,
Žáci, týmy se stavěly hlavně z místních (myšlením i přístupem). Dnes je to jinak, ale věřím, že
všichni hrají se stejnou chutí, jako moje generace.
Letos 11. září jsem stál na hřišti naposledy. Když
jsem viděl na časomíře poslední minuty, uvědomil jsem si, že jsou to moje poslední aktivní fotbalové minuty. Tento den jsem hrál s klukama,

Staroplzenečtí fotbaloví „srdcaři.“
Foto: Jiří Opalecký

Fotbalový klub 5.7.1930 (popis fotografie na zadní straně: S. K. Starý Plzenec-S. K. Sparta Plzeň, mistr
župy 3:4). Fotografii pro kroniku SK Starý Plzenec zapůjčil Josef Kunzendörfer.
• První hřiště ve Stém Plzenci bylo otevřeno
25.3.1923 na pronajaté louce pana Bárty
(v prostoru dnešní vilové čtvrti) a na utkání
přišlo 1200 diváků.

Staré gardy: Starý Plzenec a Viktorie Plzeň

soutěže na úrovni dnešní divize. První rok byl
pro klub velmi úspěšný, bohužel další rok přichází sestup. V roce 1964 započalo dlouholeté
klubové přátelství s východoněmeckým klu-

které jsem trénoval, když byli malí. Fotbal se mi
dostal pod kůži na celý život.“
SK Starý Plzenec ve své kronice píše:
• V říjnu1990 jsme konečně získali sekačku
na naše travnaté hřiště, dosud jsme sekali
sekačkou půjčenou od ČSAD Plzeň.
• Rozpočet oddílu 1990 - příjmy 10 024 Kč,
výdaje 9 712 Kč.
• Oslavy 70. výročí fotbalového klubu v roce
1991 – nové travnaté i škvárové hřiště je
dárkem k 70. narozeninám. Vrcholem oslav
byl zápas 25.8. Muži Starý Plzenec A a Internacionálové ČSFR. Hosté zvítězili 2:1 za
podpory 500 diváků.
Pokračování na str. 13

Foto: Jiří Opalecký
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Pokračování ze str. 12
Víte, že ??
• Známý reprezentační fotbalista Jiří Sloup
na závěr své kariéry hrál za Starý Plzenec?
Ve své kariéře hrál za Škodu Plzeň či Bohemians, za československou reprezentaci
vstřelil v zápase kvalifikace na Mistrovství
Evropy 1984 s Itálií jeden gól.
• Stará garda jsou hráči od 35 let. V Plzni byla
založena v roce 1982, Starý Plzenec v první
soutěži skončil jako druhý. Po letech se soutěž Staré gardy posunula i na venkov.
100 LET
Oslavy 100 let založení fotbalového klubu
ve Starém Plzenci si užilo velké množství hráčů
i dalších hostů, nechyběly zápasy, večerní taneční zábava a skvělá atmosféra.
Zápasy - sobota 11. září 2021
• Starší žáci
SK Starý Plzenec-VS Plzeň 0:9
• Muži A
SK Starý Plzenec-Košutka Plzeň „B“ 0:0, na pokutové kopy 3:4
• Stará garda
SK Starý Plzenec-Viktorie Plzeň 4:9.
Sestava Staré gardy – Ulč, Hrouda, Sýkora, Hodina, Schejbal, Děkanovský, Rejšek, Voráček,
Slavík, Spáčil, Menšík, Rádl, Vaněk, Šulc, Šesták, Zábranský (nejstarší člen týmu – 74 let)
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Branky- Menšík, Voráček, Šesták, Schejbal
Zápasy - neděle 12. září 2021
• Mladší žáci
SK Starý Plzenec-Zruč 3:3, na pokutové kopy 5:6
• Starší přípravka
SK Starý Plzenec-Kozolupy 9:10

Starší žáci se svými trenéry

Foto: Jiří Opalecký

• Mladší přípravka
SK Starý Plzenec – Viktorie Plzeň 8:11
• Předpřípravka
SK Starý Plzenec – Žákava 0:15
A CO NÁS ČEKÁ?
Jak žije klub dnes a jaké má plány na příštích
100 let? „V současnosti máme 229 členů. Hrajeme Městské přebory Starších přípravek, Mladších
žáků, Starších žáků, Mužů, Okresní soutěž starých gard Plzeň-jih a začali jsme trénovat druž-

INZERCE

stvo Mladší přípravky. Mládí je naše budoucnost
a pevně věřím, že naše fotbalová mládež přinese
mnohá vítězství.“ popisuje předseda Milan Jíra.
V roce 2022 klub plánuje realizaci potřebných oprav ve stávajícím areálu a největší investicí pro příští období bude vybudování nového
hřiště s umělým povrchem v prostoru stávajícího škvárového prostoru. Projektová dokumentace čeká na stavební povolení, a pokud budou
jednání s Krajským úřadem a městem Starý
Plzenec o finanční spoluúčasti úspěšná, vedení klubu požádá Národní sportovní agenturu
o dotaci. Předpoklad začátku výstavby je konec
roku 2022.
Děkujeme našim sponzorům - městu Starý
Plzenec a společnostem: Bohemia Sekt, Invelt-elektro, Mraknet, Euroexpres, Rep a Stavitelství
Šmíd za příspěvky a dlouholetou věrnost, moc si
jejich přízně vážíme. Pro provoz využíváme i dotační programy Plzeňského kraje, Národní sportovní agentury a Fotbalového svazu. Plány pro
příští století jsou jasné. Hrát fotbal a učit naše
nástupce férové hře. A to nejen na hřišti,“ uzavírá
Milan Jíra.
Fotbal byl, je a jistě bude velkou vášní mnohých kluků, mužů i jejich rodin. Držme palce
staroplzeneckým fotbalistům, ať další roky klubu a příštích generací sportovců posouvají lásku k fotbalovému míči dál.
Gabriela Levorová
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INZERCE Z KUPONU
■ Prodám dekor. předměty – chomouty, kolovrátky, selské nářadí, stará foto, piv. lahve, sakrál. předměty, houp. koně. Tel.: 723 345 112.
■ Koupím jakoukoliv Babetu, Stadion, Pionýr či Simson. Tel.: 733 217 905.
■ Nabízím parkovací místo v Plzenci. Oploceno, brána na DO. Možnost nabíjení elektromobilů (11 kW). Tel. 606 603 311.
■ Hledám pronájem nevyužité stodoly ve St.
Plzenci nebo Sedlci na zazimování 4 automobilů. Tel: 728 189 418, 722 209 228.

■ Provádím veškeré zednické a malířské
práce a další práce dle domluvy.
Více na tel: 721 757 399.
Město Starý Plzenec hledá pracovníka
údržby města. Bližší informace
na tel.: 725 046 572.

Unikátní závěsný kalendář na rok 2022

STARÝ PLZENEC
– HISTORICKÉ POHLEDNICE
v prodeji v K-Centru
Smetanova 932, St. Plzenec
za cenu 120 Kč/ks.
Vhodné jako vánoční dárek.

Technika Mašek s.r.o
Sedlec 10, 332 02 Starý Plzenec
nabízí
TERMOVIZNÍ PROHLÍDKY domů
Nalezení jakékoliv ztráty energie,
tepelných mostů, průduchů,
úniků vašeho objektu.
Kontrola stěn, oken, střech,
izolací, trubek atd.
Velmi jemnému rozlišení 0,1°C
neunikne žádná skrytá vada.
tel: 604 210 683
e-mail: jan.masek.sedlec@gmail.com
www.technikamasek.cz

Provádíme malířské,
natěračské, zednické,
vyklízecí práce
Vyklidíme, odvezeme a
zlikvidujeme pozůstalosti,
nábytek, elektroniku,
spotřebiče, hračky, odpad
apod.
Připravíme vaši
nemovitost k prodeji –
vyklidíme, vymalujeme
atd.
Radim Trázník, DiS.
Tel.: 703 655 650
e-mail:
radimtraznik@gmail.com

Pida
Taxi
Starý Plzenec

736 47 86 85
Pátek + Sobota
Od 16:00

INTERNÍ AMBULANCE
VE STARÉM PLZENCI
oznamuje,
že od 1.10.2021 získala smlouvu i s pojišťovnou 207 - OZP.
Nabízíme tedy interní péči a dispenzarizaci
pacientům všech pojišťoven.
Ordinační doba: středa 7,30-12,00 12,30-15,30h
Smetanova 292, Starý Plzenec
Akutní ošetření bez objednání!
Objednání na tel: 725 906 936
MUDr. Gabriela Rybářová, sestra Hana Šlajsová

Radyňské listy - prosinec 2021
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VŠECHNY BYTY SE ZAHRADOU

PRODEJ
ZAHÁJEN
WWW.BLOVICKETERASY.CZ | 721 659 781

2+KK
3+KK
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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
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Vychází: 1. 12. 2021
ZDARMA v nákladu 2400 kusů

PCR a antigenní testování
na COVID-19
Po předchozím objednání na tel.: 773 654 934
nabízíme občanům možnost PCR testování.
Antigenní testování je stále bez objednání.
Každou středu od 17 do 19 hodin a sobotu
od 8 do 13 hodin ve vrátnici Pronapu.
Testování ve většině případů již není zdarma.
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766

HLEDÁTE KVALITNÍ POTRAVINY?
ZVEME VÁS DO NAŠÍ
SAMOOBSLUHY
S POTRAVINAMI Z NĚMECKA
Kompletní sortiment německých
potravin včetně zeleniny a drogerie.

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

www.hmplus.cz

KVALITNÍ POTRAVINY PRO KVALITNÍ ŽIVOT

