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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně ubíhá a
dostává se Vám do rukou
poslední číslo Radyňských listů v tomto roce.
Máme za sebou ustavující
zasedání zastupitelstva,
kde bylo zvoleno nové vedení města (více
uvnitř listu-pozn.redakce). Tímto bych chtěla poděkovat všem zastupitelům za klidný
a důstojný průběh zastupitelstva a za silný
mandát nové radě města. Ustavující zasedání se neslo v přátelském duchu a věřím,
že toto pozitivní prostředí bude přínosem
pro všechny naše občany. Podpory všech
zastupitelů si nesmírně vážím, je to pro mě
zároveň velkým závazkem. Další jednání
zastupitelstva se uskuteční 15. prosince, kde
budou zastupitelé mimo jiné projednávat
rozpočet na r. 2015. Budou nastaveny priority a úkoly do nadcházejícího roku tak,
abychom postupně naplňovali sliby dané
Vám, voličům.
Prosinec je ale i časem jedněch z nejkrásnějších svátků. Zahájili jsme advent, zapálili
jsme první svíčku na adventním věnci a já
si říkám: „Už jsou tu zase Vánoce“. Je to
doba se zvláštním kouzlem, kterému podléhá snad i ten největší skeptik. Tento čas očekávání je prostě výjimečný, tato roční doba
má svůj ráz a osobitou vůni. V období Vánoc se obklopujeme svými blízkými, jsme
na sebe milejší a chceme alespoň na chvíli zapomenout na shon a starosti všedních
dnů. Pro zpříjemnění vánočního času jsou
pro vás připraveny krásné akce, na které
Vás srdečně zvu. Základní umělecká škola
připravila na 9.12. od 16.30 hodin v obřadní síni na radnici předvánoční koncert žáků
ZUŠ. Občanské sdružení Staroplzenecké
varhany a Římskokatolická farnost Starý
Plzenec pořádá v kostele Narození Panny
Marie na Malé Straně 15.12. od 18 hodin
adventní benefiční koncert pěveckého sboru a sólistů ZUŠ a 21.12. od 18 hodin Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Rozhodně si nenechte ujít 24.12. od 14 hodin
staroplzenecký Živý betlém, který se Vám

představí již po jednadvacáté na náměstí u
kostela sv. Jana Křtitele a rovněž 24.12. od
20 hodin pro Vás připravili sedlečtí hasiči v
areálu hasičské zbrojnice příběh o narození
Ježíška. Občané Sedlce se představí v dobových kostýmech a nebude chybět andělská
nadílka pro děti a zpívání vánočních koled.
Výtěžek z akce bude věnován Nadaci kostní
dřeně. Na vánoční svátky 25. a 26. 12. od 14
hodin pro Vás připravilo Občanské sdružení
Hůrka a Radyně vánoční prohlídku hradu
Radyně. A již nyní Vás všechny srdečně
zvu na přivítání nového roku od 14 hodin na
Hůrce. V běhu všedních dní možná zapomí-

ZDARMA

náme všímat si věcí, které jsou pro nás zdánlivě samozřejmé. Zapomínáme se usmívat a
děkovat lidem kolem sebe. Proto přijďte na
tyto akce prostě jen tak se potkat, potřást si
rukou a popovídat si spolu navzájem.
Závěrem mi dovolte poděkovat za celoroční práci všem pracovníkům městského
úřadu, všem komisím, spolkům a sdružením
za jejich obětavou práci pro občany našeho
města. Vám, milí spoluobčané, přeji pokojné vanilkově vonící a láskou proteplené
Vánoce a do nového roku co nejvíce zdraví,
štěstí a životního elánu.
Vlasta Doláková, starostka

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2015 Vám přeje
redakce Radyňských listů
a K-Centrum,
městská knihovna.
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
22. schůze – 1. října 2014
Rada města
◘ vzala na vědomí hospodářský výsledek
společnosti PRONAP, s. r. o., za měsíc srpen
2014;
◘ schválila uzavření dodatku k dohodě o
úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo
kanalizací uzavřené s městem Plzní 8. 4.
2013, jehož předmětem je upřesnění polohy
zařízení na místě spojení obou vodovodů,
které zajišťuje měření objemu předané vody;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
na pozemcích města parc. č. 325/1, 325/90 a
325/91 v k. ú. Starý Plzenec;
◘ schvaluje uzavření smlouvy s Janem
Šlajsem o nájmu části pozemku města parc.
č. 237/64 v chatové lokalitě Cihelna v Sedlci;
◘ schválila uzavření smlouvy s Plzeňským
krajem o poskytnutí účelové dotace 350 tis.
Kč městu z programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok
2014“ na částečné pokrytí nákladů realizace
projektu „Starý Plzenec – Městský kamerový
systém“;
◘ vzala na vědomí informaci o havarijním
stavu čerpadla pro přečerpávání odpadních
vod z budovy Mateřské školy Starý Plzenec
a souhlasila s pořízením nového čerpadla za
cenu cca 22 tis. Kč bez DPH;
◘ schválila uzavření smlouvy o dílo s Ing.
Danielou Škubalovou, jejímž předmětem je
vyhotovení projektu na rekonstrukci komunikace v Nepomucké ulici ve Starém Plzenci;
stanovila termíny pro uzavírání občanských

sňatků na MěÚ pro období leden – srpen
2015 na dny: 17. ledna, 14. února, 21. března,
18. dubna, 16. května, 6. června, 18. července
a 22. srpna;
◘ souhlasila se zadáním zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci projektu
„Rekonstrukce otopné soustavy v budově
Základní školy Starý Plzenec“ Ing. Martinu
Hadravovi podle jím předložené nabídky;
◘ vzala na vědomí vyúčtování nákladů vynaložených na obstarání náležitostí k uspořádání pouti v letošním roce předložené SK
Starý Plzenec a souhlasila s úhradou vyúčtovaných nákladů ve výši 19.880 Kč a s poskytnutím dotace Sportovnímu klubu Starý
Plzenec ve výši 25.000 Kč;
◘ vzala na vědomí informaci o stále častěji
se vyskytující vysoké hladině podzemní vody
na místním hřbitově komplikující či znemožňující pohřbívání a souhlasila s provedením
poptávky na provedení nového hydrogeologického průzkumu na hřbitově včetně posouzení možnosti jeho dalšího provozování
z hlediska splnění stanovených parametrů ve
vztahu k hladině podzemní vody;
◘ souhlasila se zadáním provedení opravy místní komunikace v ulici zvané Luční v
Sedlci společnosti Čermák a Hrachovec, a. s.,
podle jí předložené nabídky;
◘ schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Starý Plzenec – revitalizace starého hřbitova“ a vyloučení společnosti PROSTROM Bohemia s.r.o., ze zadávacího řízení
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a
souhlasila, na doporučení hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem - společností HD Strom s.r.o.,
která předložila nejnižší cenovou nabídku při
splnění všech zadávacích podmínek;
◘ schválila uzavření rámcové smlouvy o
poskytování hlasových služeb se společností
Mraknet, s. r. o..
23. schůze – 15. října 2014
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Rada města
◘ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP, s. r. o, na 40.– 44. týden
2014;
◘ vzala na vědomí zápis č. 7/2014 ze schůze kulturní, školské a sportovní komise dne
6. 10. 2014 a souhlasila s uspořádáním akce
„Rozsvícení vánočního stromku“ s doprovodným programem a s vánočními trhy a
současně se zajištěním uzavírky vozovky v
části Masarykova náměstí dne 30. 11. 2014 v
době od 16.30 do 18.30 h;
◘ schválila uzavření smlouvy se Římskokatolickou farností Starý Plzenec o poskytnutí
finanční dotace 20.000 Kč farnosti na dostavbu varhan v kostele Narození Panny Marie ve
Starém Plzenci;
◘ schválila uzavření Dohody o spolupráci
při využívání městského kamerového systé-

mu s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje;
schválila uzavření darovací smlouvy se společností SÝKORA KOVO, s. r. o., kterou tato
společnost městu daruje jí vyrobený kovový
držák dalekohledu v hodnotě 6.150 Kč umístěný na věži hradu Radyně;
◘ schválila uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů nebo kanalizací se společností Investice
Pubec, s. r. o., která buduje nové vodovodní
a kanalizačního řady v lokalitě Pod Hřištěm;
vyslovila poděkování předsedům a členům
komisí RM, tj. komise kulturní, školské a
sportovní, komise sociální a pro občanské
záležitosti a komise stavební za jimi odvedenou práci ve prospěch města v uplynulém
volebním období;
◘ souhlasila se zadáním provedení nezbytného archeologického výzkumu při realizaci
stavby „Kanalizace v Jiráskově ulici a Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace ve společnosti PRONAP, s. r. o.“ Západočeskému
muzeu v Plzni podle jím předložené cenové
nabídky;
◘ souhlasila s osazením žlabovnic pro odtok povrchové vody při vozovce v Komenského ulici a se zadáním realizace společnosti
Čermák a Hrachovec, a. s., podle jí předložené cenové nabídky;
◘ vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva
průmyslu a obchodu ze dne 2. 10. 2014 o poskytnutí dotace 314.000 Kč městu na provedení rekonstrukce otopné soustavy a zdroje
vytápění v budově ZŠ Starý Plzenec.
24. schůze – 30. října 2014
Rada města
◘ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP, s. r. o., na 40.–44. týden
2014;
◘ vzala na vědomí výroční zprávu Základní školy Starý Plzenec a hodnocení Mateřské
školy Starý Plzenec za školní rok 2012-2013
předložené řediteli těchto škol;
vydala aktualizovaný Řád ohlašovny požárů
města Starého Plzence;
◘
souhlasila, na základě žádostí Josefa Sutnara a Milana Sutnara, představitelů
společností SUTNAR & RAPPL, s. r. o., a
SUTTERA, v. o. s., provozujících ve městě kamenické práce a výrobu a opravy pomníků, s přechodným poskytnutím klíčů od
hřbitova obou těmto společnostem z důvodu
zajištění jejich přístupu na hřbitov zejména v
mimopracovní době MěÚ a ve dnech pracovního klidu a uložila MěÚ uzavřít s žadateli
dohody o převzetí klíčů a odpovědnosti za
jejich případné zneužití či ztrátu;
◘ vzala na vědomí informaci odboru životního prostředí MěÚ o provedení nepovolené
výsadby 12 ks javorů v parku v Sedlci podél
silnice III/18023 na pozemcích města i jiných
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
vlastníků a uložila MěÚ zjistit možnost legalizace uskutečněné výsadby s ohledem na
již zpracovaný projekt chodníku a případné
umístění podzemních sítí infrastruktury v dotčených pozemcích a současně i stanovisko
vlastníků dotčených pozemků a příslušných
orgánů státní správy k této nelegální výsadbě
a předložit RM návrh na opatření k nápravě;

◘ schválila uzavření smlouvy o omezení
užívání nemovitosti (silnice) se Správou a
údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, v souvislosti s přípravou realizace NTL plynovodní přípojky do budovy
radnice čp. 121 na Masarykově náměstí;
◘ vzala na vědomí informaci o zániku mandátu nově zvolené členky ZM Jitky Sutnarové dnem 29. 10. 2014, kdy předala starostce

města svoji písemnou rezignaci, a předala,
podle ustanovení § 56 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb.,
prvnímu náhradníkovi z kandidátní listiny
příslušné volební strany Josefu Sutnarovi
osvědčení o tom, že se stal dnem 30. 10. 2014
členem ZM

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

včetně informace o schválení dodatku k
této dohodě, jehož předmětem je upřesnění polohy zařízení na místě spojení dvou
vodovodů, které zajišťuje měření objemu
předané vody;
◘ schválilo uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě s Karlem a Václavem Egrmaierovými,
jejímž předmětem je závazek jmenovaných zřídit městu věcné břemeno na jejich
pozemku v Sedlci z důvodu výstavby vodovodního řadu a hydrantu.

kontrolní a zvolilo
a) předsedou finančního výboru Ing. Jana
Medunu a dalšími členy finančního výboru Ing. Libora Červeného, Ing. Jana Ereta,
Ing. Pavla Hroudu a Josefa Sutnara st.,
b) předsedou kontrolního výboru Mgr.
Ivanu Levou a dalšími členy kontrolního
výboru Josefa Dvořáka, Václava Frantu,
Bc. Miroslava Hlaváče a Mgr. Ing. Dušana
Kopřivu;
◘ stanovilo následující výše měsíčních
odměn neuvolněným členům ZM podle
ustanovení nařízení vlády č. 37/2003 Sb.:
a) člen rady města: ................... 1.910 Kč,
b) předseda výboru či komise: .. 1.560 Kč,
c) člen výboru či komise: ......... 1.380 Kč,
d) člen zastupitelstva: ............... 660 Kč,
když v případě souběhu výkonu několika
funkcí se poskytne jedna odměna v částce,
která je nejvyšší, a odměny se neuvolněným členům ZM poskytnou od 4. 11. 2014
nebo při změnách ve volebním období
vždy ode dne jejich zvolení či nástupu do
příslušné funkce;
◘ uložilo Ing. Haně Sobotové plnit ve
volebním období 2014–2018 funkci určeného zastupitele v procesu pořizování
územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů města podle stavebního zákona.

29. zasedání – 6. října 2014
Zastupitelstvo města
◘
schválilo rozpočtové opatření č.
7/2014, kterým dochází v rozpočtu města
na rok 2014 k navýšení celkových příjmů
o 438.000 Kč a celkových výdajů o 33.348
Kč;
◘ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 4/2014 ze dne 6. 10. 2014;
schválilo koncesní dokumentaci pro výběrové řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury města vypracovanou
společností Allowance, s. r. o.;
vzalo na vědomí závěrečnou bilanci staveb „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a
rozšíření ČOV Starý Plzenec“ a „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“;
◘ schválilo uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se Sdružením kanalizace a ČOV
Starý Plzenec společností Čermák a Hrachovec, a. s., a VCES, a. s.;
◘ vzalo na vědomí dohodu s městem
Plzeň o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací ze dne 8. 4. 2013

PODĚKOVÁNÍ A OMLUVA
Děkuji všem svým voličům za preferenční hlasy, které jsem obdržela v komunálních volbách.
Vynesly mě na volitelné místo a jsou
jistě pro mne odměnou za práci, kterou
pro město léta dělám. Volitelného místa
jsem se však vzdala. Omlouvám se, ale
další povinnosti spojené s prací v zastupitelstvu bych už nezvládla. V ostatních
veřejných funkcích budu nadále pokračovat. Děkuji za pochopení.
Jitka Sutnarová

1. (ustavující) zasedání
– 5. listopadu 2014
Zastupitelstvo města
◘ vzalo na vědomí
vědomísložení
složení slibu přítomnými členy ZM podle ustanovení § 69
odst. 2 a 3 zákona o obcích;
◘ určilo funkce starosty a jednoho místostarosty, pro které budou členové ZM
dlouhodobě uvolněni;
◘ zvolilo starostkou města Bc. Vlastu
Dolákovou, místostarostou města Bc.
Václava Vajshajtla a dalšími členy rady
města Ing. Jana Medunu, Ing. Hanu Sobotovou a Ing. Pavla Hroudu;
◘ zřídilo na funkční období zastupitelstva
2014 – 2018 pětičlenné výbory finanční a

MĚSTO STARÝ PLZENEC,
Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
odbor finanční a majetkoprávní
zveřejňuje

VÝZVU
k podání žádostí vlastníků bytů a obytných domů na území města
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení na pořízení kanalizační přípojky
v katastrálním území Starý Plzenec a Sedlec u Starého Plzence
Výzva k podání žádostí o poskytnutí výše uvedeného úvěru je zveřejněna v souladu s
ustanovením článku 3 odst. 3 Statutu Fondu rozvoje bydlení (zveřejněného na webových
stránkách města http://www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/statut-fondu-rozvoje-bydleni-1938.html?kshowback=4_5).
Součástí tohoto oznámení jsou tiskopisy:
Žádost o poskytnutí úvěru a Potvrzení o výši příjmu (zveřejněné na webových stránkách
města http://www.staryplzenec.cz/obcan/aktuality/).
Konečný termín pro přijetí žádostí stanovila rada města na den: 31.12.2014
Bližší informace podá odbor finanční a majetkoprávní – Iveta Fajtová, budova
městského úřadu, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec (kancelář č. 2, I. patro),
Tel.: 377 183 645, E-mail: fajtova@staryplzenec.cz.
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NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 2014/2015
Dnem 14. prosince 2014 dochází ke
změně jízdního řádu. U ČD na trati 190 Plzeň - Blovice bude zrušen osobní vlak 7245
jezdící v pracovní dny s odjezdem z Plzně
ve 20:28 hodin. Tento vlak bude nahrazen
osobním vlakem 8953 v trati Plzeň – Nepomuk jezdícím v pracovní dny s odjezdem
z Plzně ve 20:08 hodin. V opačném směru

INFORMACE PRO MAJITELE
KONÍ A JEZDCE NA KONÍCH
Při procházkách městem
máme někdy pocit, že se
vrátil středověk. Na chodnících po městě nacházíme exkrementy od koní, dokonce
i na náměstí! Kůň neovlivní, kdy na něho
přijde potřeba se vyprázdnit, ale ten, kdo
ho vede, nebo se na něm veze, je povinen

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ PROSINEC 2014
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12.00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
09:00-12:00 h
Dne 31. 12. zavřeno.
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
30. 12. - 31. 12. zavřeno.
HRAD RADYNĚ - uzavřen
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA uzavřena
DOTEKY – výběr z tvorby Jany
Frolíkové
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá do 8. ledna 2015.

bude zrušen bez náhrady osobní vlak 7246
jezdící v trati Blovice - Plzeň s příjezdem
do Plzně ve 21:33 hodin.
V souvislosti se změnou u ČD dochází
i ke změně u ČSAD na lince 450170, kdy
odjezd spoje č. 34, jezdícího v pracovní
dny, je posunut o 35 minut později a bude
odjíždět z CANu ve 20:30 hodin.
Tento posun je zdůvodněn dřívějším
odjezdem vlaku ve 20:08 hodin z Plzně a

vynecháním vlakového spoje s odjezdem
vlaku z Plzně ve 20:28 hodin. Jmenovaný
autobusový spoj jede v čase vynechaného
vlakového spoje, a vykrývá tak vniklou dopravní pauzu. U MHD nedochází ke změnám.
Josef Sutnar
Aktuální jízdní řád bude k dostání v
infocentru Starý Plzenec, v trafice naproti
základní škole a taktéž na
www.staryplzenec.cz.
red. RL

exkrementy odklidit. Není to jen slušnost a
ohleduplnost, které tuto povinnost ukládají, ale i zákon o přestupcích. V § 47 zákona
odstavec 1) písmeno d) je jasně řečeno:
Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí
veřejné prostranství, veřejně přístupný
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení
anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.
Za přestupek lze uložit pokutu do
20 000 Kč.

V dnešní době určitě není problémem
hříšníka i s exkrementem vyfotit, a pokud
je znám, může na něj být podán podnět k
zahájení přestupkového řízení s následným
udělením pokuty.
V zájmu udržení čistoty veřejného
prostranství a přátelských vztahů mezi
lidmi si při jízdě městem svého koně hlídejte a kobližky si po něm uklízejte.
Helena Šašková
odbor ŽP MěÚ Starý Plzenec

6. prosince 2014 (sobota)
SIFON
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h

Místo: kostel Narození P. Marie
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Staroplzenecké varhany, o.s.
a Římskokatolická farnost St. Plzenec

9. prosince 2014 (úterý)
Předvánoční koncert
žáků ZUŠ Starý Plzenec
Místo: obřadní síň radnice
Čas: 16:30 h
Pořadatel: ZUŠ St.Plzenec
10. prosince 2014 (středa)
Koncert pro staroplzenecké varhany
Vánoční písně, gotické a renesanční
skladby
Účinkuje: hudební skupina VENTUS
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost
St. Plzenec
15. prosince 2014 (pondělí)
Adventní koncert
pěveckého sboru a sólistů
ZUŠ Starý Plzenec
benefiční koncert pro staroplzenecké
varhany
Místo: kostel Narození P. Marie
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Staroplzenecké varhany, o.s.
a Římskokatolická farnost St. Plzenec
21. prosince 2014 (neděle)
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
„Hej mistře“
benefiční koncert pro staroplzenecké
varhany

24. prosince 2014 (středa)
ŽIVÝ BETLÉM
Místo: Masarykovo náměstí u kostela
sv. Jana Křtitele
Čas: 14:00 h
24. prosince 2014 (středa)
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Místo: areál hasičky v Sedlci
Čas: 20:00 h
Pořadatel: SDH Sedlec
25. a 26. prosince 2014
VÁNOCE NA HRADĚ RADYNI
Místo: hrad Radyně
Čas: 14:00 h – 16:00 h
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč
(v ceně vstupného teplý čaj a malá koleda)
Pořadatel: Občanské sdružení Hůrka
a Radyně www.oshr.cz
HASIČSKÉ MUZEUM V SEDLCI
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě
v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil,
tel.: 606 608 187
1. ledna 2015 (čtvrtek)
Nový rok na Hůrce u rotundy
Místo: rotunda sv. Petra a Pavla
Čas: 14:00 h
Pořadatel.: Občanské sdružení Hůrka
a Radyně www.oshr.cz
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Vážení přátelé!
Oznamujeme Vám, že se 21.12.2014 v 18.00 h
v kostele Narození P. Marie uskuteční již třetí
provedení Rybovy Č e s k é mše v á n o č n í
pod heslem ,,Staroplzenečtí, jejich přátelé
a hosté sobě i jiným pro radost!“
K této společenské aktivitě jste též srdečně
zváni. Zkoušky se budou konat vždy
ve čtvrtek v 19.00 h v místní ZUŠ.
Začínáme v posledním listopadovém týdnu.
Nováčci vítáni!
Svoji účast prosíme předběžně potvrďte!
Kontakt: m.esterle@volny.cz
tel. 736 768 514
zdenka.ledvinova@centrum.cz
tel. 603 847 266
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Pozvánka na Štědrý večer do Sedlce!
Dne 24.12 od 20:00 hodin
zahrají v dobových kostýmech sedlečtí ochotníci
v areálu hasičské zbrojnice
vánoční příběh o narození Ježíška.
Nebude chybět ani andělská nadílka pro děti
a nakonec si všichni zazpíváme vánoční koledy.
Výtěžek z akce bude věnován Nadaci kostní dřeně.
Těšíme se na Vaši účast, budete vítáni!
Za SDH Sedlec Miluše Chrastilová a Marie Šimková
Foto z vánočního představení v Sedlci
v loňském roce. Foto: Ing. Jan Meduna
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Dne 30. 11. uplynulo 30 let, co od nás odešel
táta a dobrý manžel
pan František Špelina.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery.

************************************************

Dne 11. 12. 2014 by se dožil 90 let
pan Jaroslav Vávra,
generál major ve výslužbě
a rodák ze Starého Plzence.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje
dcera Jaroslava Schafferová.

NÁVŠTĚVNOST
KULTURNÍCH
PAMÁTEK
VE STARÉM PLZENCI
V ROCE 2014
Hrad Radyni navštívilo v letošní turistické sezóně celkem
18.635 osob. Návštěvnost na
hradu Radyni se v roce 2014 v
porovnání s loňskou sezónou
zvýšila o 827 osob.
Interiér rotundy sv. Petra a
Pavla zhlédlo letos celkem 860
lidí. To je o 419 návštěvníků více
než v roce 2013. Uvedené statistické údaje svědčí o tom, že o
památky v našem městě je rostoucí zájem.
Eva Vlachová
K-Centrum, městská knihovna

NOVÝ PREZENTAČNÍ SPOT
MĚSTA STARÉHO PLZENCE
Občanské sdružení Hůrka a Radyně dalo v minulých
dnech městu Starému Plzenci
k dispozici prezentační spot,

lákající na zajímavosti Starého Plzence.
Tento spot byl pokřtěn na nedávném zářijovém ITEPu - veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje. Nyní vévodí internetovým
stránkám našeho města. Samotné vytvoření
spotu stálo mnoho úsilí a dobrovolné práce
všech zúčastněných. Věříme, že účel jeho

tvorby - propagace našeho města - splní na
sto procent a že s ním město bude nadále
pracovat. Potěší jistě i vás, kteří v našem
městě žijete. Prezentační spot Starého Plzence je možné zhlédnout na
www.staryplzenec.cz.
Za OSHR Jitka Sutnarová
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úctou, abychom spontánně pozvedli i své
duchovní a lidské cítění. Den otevřených
dveří 27. 9. 2014 přinesl příjemné osvěžení
v podobě bohatého kulturního programu,
velmi podnětné pohledy do historie školy
a radost ze současného vývoje našich dětí,

ZŠ Starý Plzenec
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ZŠ STARÝ PLZENEC
V sobotu 27. září 2014 žil Starý Plzenec
Dnem otevřených dveří v místní škole. V
celém areálu probíhaly aktivity, při nichž
návštěvníci měli možnost nahlédnout do
současného života žáků a pedagogů. Do
některých činností se s chutí zapojili i ro-

Paní starostka Vlasta Doláková připíjí na
dalších úspěšných 100 let školy.
Foto: Eva Suttnerová
diče. Pohled do 100 leté historie připravilo Občanské sdružení Hůrka a Radyně.
Hlavní pozornost patřila prvnímu řediteli
a kronikáři města Robertu Strakovi, je-

ZŠ Starý Plzenec
VÝSLEDKY NAŠICH
SPORTOVCŮ VE ŠKOLNÍCH
SOUTĚŽÍCH AŠSK
29.9.2014 Přespolní běh 8.+9. tříd
- účast 12 škol
6. místo dívky
7. místo chlapci
Tahouni družstev: Haberová, Krumposová,
Krofta, Štryncl
9.10.2014 Přespolní běh 2.–7. tříd
- účast 18 škol
9. místo dívky 2.-3.třída
8. místo chlapci 2.-3. třída
12. místo dívky 4.-5. třída
6. místo chlapci 4.-5. třída
18. místo dívky 6.-7. třída
12. místo chlapci 6.-7. třída
Opory družstev: Mertlová Aneta,
Hrubý Petr, Macháč David. Hrubá Jana,
Pruner Jan, Demleitnerová Vanessa,
Hurt Tomáš.
14.10.2014 Florbal 2.–5. tříd
- účast 13 škol
5. místo smíšené družstvo chlapců a dívek.

Paní učitelky Anna Rynešová a Zdeňka
Matějková se svým kolegou Milanem Florianem.
Foto: Eva Suttnerová
hož osobnost bývá spojována například i
s přírodním divadlem, kde kromě místních
ochotníků vystupovali i známí umělci z
Prahy. Léto pod Radyní si připomínáme i
dnes, kdy už zůstaly na divadlo “Na Výrovně” jen vzpomínky.
100 let Základní školy ve Starém Plzenci patří k velmi významným událostem v
životě města. Za tu dobu se mnohé žákyně
a mnozí žáci vypracovali ve svých oborech během svých životů k vynikajícím
výsledkům. Právě díky pedagogům, kteří
nás už 100 let provázejí na našich cestách,
můžeme i dnes každý přispět svým dílem
ke zvelebení prostředí, kde léta bydlíme se
svými rodinami, i kultury, již přijímáme s

V keramické dílně ZŠ Starý Plzenec paní
učitelkou Janou Toušovou.
Foto: Eva Suttnerová
jež se do své školy těší. Děkujeme všem
pedagogům, kteří nás stále připravují do
života s nekončící trpělivostí a láskou.
Eva Suttnerová
Odkazy na další fotografie a video z
akce: https://www.youtube.com/watch?v=pePcTt1CiRM, https://www.youtube.com/
watch?v=V9sQ37Kvo7M

Nejlepší hráč turnaje
Vojtěch Seman.
23.10.2014 Florbal 6.+7. tříd
- účast 10 škol
4. místo dívky
7. místo chlapci
3.11.2014 Florbal 8.+9. tříd
- účast 10 škol
3. místo dívky – bez ztráty
bodu družstvo vyhrálo svoji skupinu, v boji o finále se
Naše nejstarší
děvčata utkala s 20. ZŠ. Po 3. místě.
velkém boji utkání skončilo
1:1. Až dvanáctý samostatný
nájezd rozhodl o prohře našich děvčat. V souboji o 3. místo jsme jasně
přehrály 25. ZŠ a skončily na krásném celkovém 3. místě.
Sestava družstva: Oláhová, Havlová
Haberová, Bártová, Lišková, Semanová,
Smičková, Matoušková, Kuglerová,
Vavřičková.
8. místo chlapci.
11.11.2014 Šplh 2.-9. třída
- účast 14 škol
Soutěž se konala v době mimořádného ře-

florbalistky skončily na krásném celkovém
Foto: Mgr. I. Holoubkov
ditelského volna, přesto se trojice našich
zúčastnila.
6. místo Petr Hrubý 3.A
4. místo Jana Hrubá 5.A
4. místo Tereza Haberová 9.A
Všem našim mladým sportovcům děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci
školy.
Mgr. I. Holoubková
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MŠ Sedlec
Už jste někdy zažili drakiádu, když fouká vítr? My zatím ne, ale určitě to musí být
děsná nuda. Člověk jenom stojí, drží v ruce
držátko, na něm je připevněný provázek
a na konci provázku se ve větru vzpouzí
drak. Zato v bezvětří, jako to každoročně
zakoušíme my, se na chvíli nezastaví ani
děti ani paní učitelky. Děti běhají sem a

MŠ Starý Plzenec
VÝPRAVA
ZA PODZIMNÍMI SKŘÍTKY
Jednoho dne přišel dětem do mateřské
školy tajemný dopis od „Pána lesů“. Zval
v něm děti na setkání s kouzelnými bytostmi, které mu v přírodě pomáhají. Děti se na
cestu dobře připravily, a když nastal pravý
čas, vydaly se do lesa v okolí rotundy, aby
se setkaly s lesními skřítky. Skřítci již na
děti čekali a měli pro ně připravené úkoly.
Děti si tak mohly vyzkoušet, že starat se o
podzimní přírodu není vůbec jednoduché.
Pomáhaly skřítkům vybrat z jablíček lupení, začarovat kaštany a žaludy, aby bylo
pro všechna zvířátka v zimě dost, obkreslit
si listy a kůru stromů a nakonec také obarvit mlhu duhovými barvami.
Na konec tak vzácného setkání děti pře-

tam, vzájemně si přidržují draka. Obvykle se ustálí pevné či volnější dvojice drakoběhačů a drakozvedačů, které se různě
proměňují ve své pozici. No, prostě velká
sranda od začátku až do konce. A když nám
nakonec i prosvitne mlhou sluníčko, je to
velikou odměnou pro nás pro všechny…
Text a foto: Petra Koňaříková

daly skřítkům dárky, které měly přichystané. Skřítci jim za to darovali kousek mlhy.
Děti ještě slíbily, že budou skřítkům pomáhat s jejich nelehkým úkolem a nasbírají
pro zvířátka na zimu co nejvíc kaštanů a
žaludů, aby letos v zimě nikdo neměl hlad.

Děti s podzimními skřítky.
Foto: archiv MŠ

V naší školce nežijí děti jen starostmi
o podzimní přírodu, ale také pohádkami.
V říjnu dětem zahrálo pohádku loutkové
divadlo a děti s napětím sledovaly, jestli
Honza nakonec přemůže zlého čaroděje a
získá za ženu princeznu.
V listopadu přijelo za dětmi divadlo s
veselou pohádkou o kocourovi v botách.
Tentokrát to bylo představení, do kterého
se zapojily také děti. Společně s kocourkem prožívaly všechna jeho dobrodružství
a pomáhaly mu s jeho nelehkými úkoly. Jak
už to v pohádkách bývá, kocourek nakonec
s pomocí dětí přemohl zlého kouzelníka, a
pro svého pána tak získal krásný zámek a
také srdce princezny.
Obě pohádky se dětem moc líbily a každé představení ocenily velkým potleskem.
Bc. Jana Mlejnková
nás ještě čeká několik akcí. Zejména bychom chtěli pozvat rodiče, prarodiče a přátele ZŠ a MŠ Sedlec na naše vánoční trhy a
zpívání u stromečku, které se koná ve středu 17.12. od 16 h v tělocvičně školy. Můžete si zde zakoupit malé dárečky pro své
blízké a společně s námi si v 17 h zazpívat
koledy. Těšíme se na Vás a všem přejeme
krásné prožití Vánoc a šťastný nový rok
2015.
Hana Malá a Emanuela Vávrová

ZŠ Sedlec
PODZIM V ZŠ SEDLEC
Začátkem října začal žákům 2. a 3. ročníku kurz plavání. Žáky čeká 10 lekcí v
plaveckém areálu Rokycany.
20.10. na naší školní zahradě proběhl
jeden z programů Parku Tři Věže – Stezka
národního a kulturního dědictví. Pro děti
bylo připraveno 8 stanovišť. Děti manipulovaly se skutečnými výrobky z jednotlivých surovin (mléko, maso, mouka atd.),
mohly si vzít do dlaně pšenici, žito a další
obiloviny, hmatem poznávaly ukryté předměty, ozdobily si posvícenský koláček,
který mohly hned sníst, ochutnaly vzorek
zdravé snídaně, vyluštily společně s kamarády křížovku a mnoho dalšího. Splnění
všech úkolů zabralo téměř 3 hodiny času
a na závěr každý žák obdržel ještě několik
dárečků na památku.
Hned po podzimních prázdninách čekala žáky návštěva představení Čert tě vem
v Divadle Alfa Plzeň. Velmi vydařené
představení zaujalo všechny děti. V sedmi
krátkých příbězích se vyprávělo o lidských
neřestech jako je lenost, pýcha, chamtivost
a dalších a jednotlivé příběhy byly propo-

DIVADLO
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Děti si připravovaly zdravou svačinku.
Foto: archiv ZŠ Sedlec
jeny postavou čerta.
Jednou z dalších akcí byla návštěva dětské opery Žvanivý Slimejš na malé scéně
Nového divadla v Plzni. Cestu jsme absolvovali vlakem a procházkou z nádraží
až do divadla jsme si zpestřili pěkný podzimní den spojený se svačinkou na Svatomartinských trzích. Pak už jsme jen tiše za
klavírního doprovodu sledovali jednoaktovou dětskou operu, která čerpala námět
z moudrosti východoasijských pohádek.
Hlavními hrdiny byl starý manželský pár,
mořský Slimejš a dvě opice, které u dětí
sklidily největší potlesk. Pro některé děti to
bylo první setkání s operou.
V průběhu měsíce listopadu a prosince

Dne 24. října 2014 se ve školní družině
konala drakiáda. Počasí nám docela přálo
a draci létali jako o závod. Některým dětem se dokonce zničili. Draci se líbili nejen dětem, ale i dospělým. Nakonec každý,
kdo přinesl draka, dostal odměnu. AŤ ŽIJÍ
DRACI.
Hana Šlaisová, foto: Jana Hermanová
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DRUŽINOVÉ VÝLETY
Poslední říjnový víkend se náš oddíl
rozdělil na tři skupiny. Nejmladší – Lvíčata
– šla přes šťáhlavské lesy k zámku Kozel.
Po cestě pro ně bylo největší zábavou sbírat duběnky nebo si hrát na „Honzíky ve
světě“, přičemž vymýšlela důmyslné vynálezy, jak si nést svůj batůžek. Družina
Tygřic šla se svými rádci objevovat krásy
zřícenin. Konkrétně jejich trasa vedla ze
Zdemyslic přes Vlčtejn a Radyni až domů.
Ti nejstarší strávili podzimní prázdniny
na rádcovském kurzu! Zázemím jim bylo
Ekocentrum Spálené Poříčí, kam se všech
40 účastníků včetně vedoucích vešlo se
značným úsilím. Hlavní náplní samozřejmě bylo získávání nezbytných informací
a zkušeností z oblasti plánování či zdravovědy, které každý správný rádce potřebuje. Aby to ale nebyla jen „nalejvárna“,
program byl proložený množstvím pohybových her nebo procházkou kolem Hvížďalky a velmi příjemným zážitkem bylo
setkání se třemi oldskauty.
Jaroslava Lencová

VÝPRAVA ZA HAVRANY
DO CHRUDIMI
V pátek odpoledne jsme se sešli na nádraží a společně pak jeli tři a půl hodiny
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přeplněným vlakem do Pardubic a ještě
autobusem do Chrudimi. Náročná cesta!
Spali jsme ve skautské klubovně, která se
jmenovala „U Tří smrčků“. V sobotu jsme
šli do Slatiňan k zámku a do přilehlého
parku. Podívali jsme se na Kočičí hrádek
a vylezli na rozhlednu Bára. Cestou jsme
se jako správní havrani vyhýbali lovcům,
utíkali před mlsnou liškou nebo se vzájemně museli zahřát, když udeřila zima.
Zajímavým úkolem bylo také získat vejce,
uchránit je před rozbitím a vytvořit pro ně
hnízdo. Chrnka si dokonce jedno vejce rozkřápl v kapse u bundy, čemuž se ostatní od
srdce zasmáli!

Děti se pokoušely postavit havraní hnízdo.
Foto: Jaroslava Lencová
Když v sobotu padla tma, vydali jsme se
do Michalského parku, kde pod stařičkým
kaštanem, před státní vlajkou a v kruhu
kamarádů Ušák složil svůj skautský slib.
Poté jsme si prošli historické jádro města

Rodinné centrum Dráček

NĚCO
O SVATOMARTINSKÉM
PUTOVÁNÍ A POZVÁNKY
NA PROSINEC
Rodinné centrum Dráček
a Občanské sdružení Hůrka
a Radyně uspořádali i letos
tradiční večerní Svatomartinské putování na Hůrku k
rotundě sv. Petra a Pavla. V pět hodin od
Lidového domu v Plzenci vyšla velká skupina poutníků se svatým Martinem v čele
do potemnělého kopce. Statečně šlapali
i ti nejmenší a pestrobarevné lampionky
osvětlovaly cestu k rotundě. Uvnitř se už
připravovala na vystoupení kapela hrající
historickou hudbu - Cavalla Canor, jejíž

Účastníci lampionového průvodu.
Foto: Světlana Jiránková
vystoupení finančně podpořil Plzeňský
kraj. Návštěvníci si mohli vychutnat příjemný večer také díky městu Starý Plzenec, které na tento den poskytlo prostory
rotundy zdarma. Letos se sešlo návštěvníků
opravdu hodně, takže na koncert chodili po
skupinkách. Venku mezitím mohli ochutnat dobrovolníky doma upečené svatomartinské rohlíčky a dukáty z lineckého těsta,
společnost Bohemia Sekt zdarma poskytla

a při řece Chrudimce se vrátili zpět do klubovny. Nedělní dopoledne jsme obhlédli
židovský hřbitov a zejména Ptačí ostrovy
– veliké hnízdiště havranů v České republice. Nakonec zbývalo už jen po sobě uklidit,
sbalit spacáky, vyfasovat svačinu a vydat
se na dlouhou cestu vlakem zpět.
Kateřina Vačkářová a Jaroslava Lencová
Více fotografií a informací z naší činnosti najdete na
http://slunecniudoli.webnode.cz/.

Policie České republiky
hledá svědky
dopravní nehody
Dne 25.10.2014 v 18:30 hodin došlo
v obci Šťáhlavy, v prostoru křižovatky
ulic U Hřiště – Tyršova, k dopravní nehodě, kdy došlo ke střetu nezjištěného
vozidla s chodcem, který při chůzi používá francouzské hole. Policisté SDN
Plzeň - město tímto žádají případné
svědky dopravní nehody, aby se přihlásili osobně na Policii ČR, Dopravní inspektorát, U Borského parku 20 nebo
telefonicky na tel. č. 974 325 256 nebo
na lince 158.

Za celý tým RC Dráček přejeme
všem přátelům našeho mateřského
centra co nejpříjemněji strávené vánoční svátky a šťastné vykročení do
nového roku 2015. Všem našim podporovatelům děkujeme za jejich přízeň. Těšíme se na setkávání s Vámi i
v dalším roce.
Adéla Vorlíčková,
předsedkyně představenstva
lahve Svatomartinského vína na již tradiční
ochutnávku. Poděkování patří také Dílně u
Mnicha za krásné SQ k našemu putování.
Ke konci, než se všichni rozprchli do tepla
a světla svých domovů, mohli se pokochat
pohledem na osvětlené město i Radyni.
Světlana Jiránková
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STAROPLZENECKÁ
VAŘEČKA PO SEDMÉ
Vážení čtenáři, 8. listopadu se konal již
sedmý ročník naší soutěže. Tentokrát se
pekly rolády a bylo jich celkem 15. Porota
měla jako vždy velice těžké rozhodování,
neboť všechny byly pěkné a chuťově velice
dobré. Na třetím místě se umístila bůčková
roláda s kari kořením od Marie Děkanovské. Druhé místo obsadila roláda s banánem od Marie Benediktové. Za nejhezčí,
nejvtipnější a chuťově nejlepší bylo první
místo uděleno marcipánové roládě, která
se jmenovala Staroplzenecká vařečka. Tuto
roládu upekla paní Hana Přikrylová. Pohár
publika získala piškotová roláda s růžičkami od slečny Terezy Hájkové. Jako vždy
jsme společně strávili krásné odpoledne v
Music klubu pana Šilhánka. K poslechu,
tanci a zpěvu nám hrál pan Zdeněk Zapletal a všichni přítomní byli s hudební produkcí velice spokojeni. Již teď se těšíme na
osmý ročník této soutěže.
Na prosinec jsme pro naše členy a pro
vás ostatní připravili Mikulášskou zábavu ve Chválenicích. Srdečně Vás všechny
zveme. Přineste si dárečky pro vaše přátele
a kamarády, protože určitě přijde i čert a
Mikuláš. Jako vždy je zajištěna autobusová
doprava tam i zpět. Na leden je připravena Valná hromada našeho sdružení, o které
budou naši členové podrobně informováni
tak jako každý rok.
Závěrem Vám jménem našeho sdružení
přeji šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, klidu a pohody pro Vás i všechny Vaše
blízké.

ZLATO Z INGOLSTADTU
PUTOVALO DO PLZENCE
Dne 8.11. se v Ingolstadtu konal mezinárodní turnaj v šermu kordem. Na turnaji
nechyběla ani plzenecká šermířka Adéla
Brandnerová (11). S víc než skvělou formou přijela česká výprava hájit barvy České republiky.
Adéla měla v šestičlenné skupině 4 x
GER a 1 x USA. I když se zdálo, že skupina bude obtížná, pravda byla úplně opačná.
Pouze jednou zaváhala s A. Schmittovou
(GER), jinak ve skupině nenašla přemožitelku. S velmi dobrými výsledky automaticky postoupila do osmifinále, kde na ni
čekala T. Fherbat (GER), které prakticky
nedala šanci se k sobě jakkoliv přiblížit. Na
tabuli se objevila jména finalistek - Brandnerová (CZ) vs. Pelltheová (GER).
Adéla si bere svojí masku s českými
barvami a nastupuje. Po dvou minutách
prohrává 2:5.

Klavírním recitálem mladého umělce
Lukáše Klánského byla dne 4. listopadu
2014 zahájena jubilejní 30. sezóna Kruhu
přátel hudby. V programu zazněly skladby
L.v an Beethovena, F. Chopina, L. Janáčka
a současného autora Romana Haase, který
svou přítomností a průvodním slovem ke
svým skladbám zpestřil atmosféru koncertu.
Koncert se uskutečnil za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka a Nadace
Český hudební fond.
Text a foto: Eva Vlachová

Silné povzbuzování a skvělá atmosféra
v hale, to přesně potřebovala. Výsledek
rychle otočila 7:6 a po minutové pauze,
kdy se občerstvila a od trenéra dostala taktické rady, začala bojovat jako nikdy před
tím. Během minuty souboj skončil 10:8 a
zlato bylo doma.
Čtrnáct dní před Ingolstadtem se v
pražských Letňanech konal „Czech Open
2014“ - celostátní turnaj v šermu kordem
v kategorii ml. žáků 2002-2003. Adéla si
v této věkové kategorii teprve zvyká, ale
její dá se říci start byl více než povedený.
Na startu se sešlo 21 děvčat z celé republiky. Tři skupiny po sedmi a dvoukolově
eliminace do 16 s opravami, to svědčilo o
velmi dlouhém turnaji. Po skupinách Adéla
skončila na 8. a 10. místě. Po půl hodinové
přestávce začala eliminace do 16 a Adéle
vylosovali L. Zatloukalovou z olomoucké
Dukly. Silná bolest a nevolnost Adélu celkově odrovnaly a pro poslední dva zásahy
si šla se slzami v očích.

Po patnácti minutové pauze trenér ing.
Bradáč a rodiče Adélu znovu seskládali a
hlavně povzbudili, aby mohla podat své
nejlepší dva souboje. První souboj s E.
Mirovskou z USK Praha skončil pro Adélu 15:9. Druhý souboj s A. Leissnerovou
z Teplic skončil s třemi přesnými flešemi
15:11. Souboj o čtvrtfinále bohužel prohrála 5:15 s P. Prokšíkovou z SC Praha, a
skončila tak na skvělém 7. místě.
Tomáš Brandner

Mladá šermířka Adéla Brandnerová v akci.
Foto: Tomáš Brandner
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RESTAURACE Český Dvůr
PNEUSERVIS ŠEC Petr PATA Tomáš
LIŠKA Petr
KVĚTINÁŘSTVÍ HEJLOVÁ Lenka
ENBRA a.s.

XIII. ROČNÍK
HODU OŠTĚPEM
POD RADYNÍ NAVŠTÍVIL
DALŠÍ ČESKÝ REPREZENTANT
(pokračování z minulého čísla)
Ještě před tím, než začala soutěž dospělých, nechal se náš host „přemluvit“ k několika ukázkovým hodům. V tom prvním
nám ukázal, jak to děláme my a jak by se
to dělat nemělo. V těch dalších, i když podmínky na rozběh jsou u nás opravdu amatérské, už oštěp směřoval k hranici 70 metrů. Po odborné instruktáži tak začala soutěž
dospělých. Na start svých kvalifikačních
hodů se postavilo nejprve 16 žen, 15 mužů
nad 40 let a 19 chlapů pod čtyřicítkou, tedy
po našem Elite. Zde se začalo, jak se lidově
říká, třídit „zrno od plev“ a po 150 pokusech byly jasné tři finálové skupiny.
Jako prvé vstoupily do soutěže ženy a
své loňské vítězství obhájila Vendula Eismanová za skvělý hod na hranici 34.58 metrů, což představuje nový rekord mítinku.
Druhá skončila Aneta Chodorová za pokus
dlouhý 32.92 metrů a třetí Kateřina Huclová s výkonem 22.64 metrů. Ihned po ženách dostali prostor pro své zápolení muži
v kategorii nad 40 let. Zde si po zásluze
vybojoval vítězství Jiří Chodora za vyrovnané výkony, kdy jeho vítězný pokus 36.95
metrů byl jeho posledním v soutěži. Druhé
místo patří Michalu Pavlovi za hod dlouhý
34.43 metrů a třetí místo obsadil Jaroslav
Fremr za výkon 33.73 metrů. V Plzenci
jsme si již zvykli, že pro vítězství ve skupině Elite je zcela nepochybné hodit přes 40
metrů. Loňský vítěz své prvenství obhájil
a poslal oštěp do vzdálenosti 45.43 metrů.
Prvé místo tedy opět patří Ondřeji Šotolovi. Druhé místo obsadil Jan Chocholatý s
výkonem 40.10 metrů a třetí místo patří Jiřímu Sýkorovi za hod dlouhý 39.56 metrů.
V závěru akce byly z rukou našeho
hosta Petra Frydrycha a starostky města
Bc. Vlasty Dolákové předány ceny vítězům. Jako bonus si odnesl absolutní vítěz
osobní dárek od Petra Frydrycha, a to tretry s jeho autogramem. Na samotný konec
promluvila paní starostka a náš host. Bc.
Vlasta Doláková zhodnotila tuto akci jako
velice zdařilou, poděkovala pořadatelům
a popřála, ať se této recesistické akci stále
daří, neboť k Plzenci už vlastně patří. Petr
Frydrych ve svém proslovu k přítomným
poděkoval za pozvání a poukázal na to, jak
jej akce potěšila a překvapila. Zdůraznil,
že množství zúčastněných mu připadá až
zázračné a ojedinělé. Podle jeho slov by se
rád do Plzence ještě někdy podíval. Poté,
než jsme se s naším hostem rozloučili, dostal od pořadatelů několik praktických dárků, které připomínají město Starý Plzenec
a region Plzeňska.

Vítězky kategorie ženy, starostka a Petr
Frydrych.
Foto: Zdeněk Ernest

Vítězové kategorie dětí 10-15 let, starostka
a Petr Frydrych.
Foto: Zdeněk Ernest

Rekordní výkony:
muži ELITE:
49,78 m – Ondřej Šotola, 2012 (XI. ročník)
muži nad 40 let:
42,80 m - Michal Pavel, 2012 (XI. ročník)
ženy:
34,58 m – Vendula Eismanová, 2014 (XIII.
ročník)
děti 10–15 let:
40,29 m – Jiří Stašek, 2014 (XIII. ročník)
děti do 10 let:
22,18 m – Dominik Voves, 2010 (IX. ročník)
nejpočetnější účast:
108 – 2013 (XII. ročník)
Zdeněk Ernest
hlavní organizátor akce

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ
SEZÓNY FOTBALOVÝCH
PŘÍPRAVEK
SK STARÝ PLZENEC

Vítězové kategorie muži nad 40 let, starostka a Petr Frydrych. Foto: Zdeněk Ernest
Závěrem ještě patří poděkování všem,
kteří v letošním roce přiložili ruku k dílu
a zasloužili se tak o zdárný průběh akce.
Ještě jednou děkuji všem.
Za to, že akce mohla proběhnout v tomto rozsahu, je nutné především poděkovat
všem našim sponzorům, a to ať již pomohli
finančními prostředky nebo věcnými cenami. Jsem rád, že jim není lhostejný tento
náš recesistický závod a jsou nám stále nápomocni. Ještě jednou obrovské díky Vám
všem.
MěÚ Starý Plzenec
MRAK-Net MRAČEK Jiří
METLIČKA Josef
BOHEMIA Sekt Starý Plzenec
DĚKANOVSKÝ Tomáš
KRABIČKY PLZEŇ.CZ LOUDA Jiří
STAVEBNÍ FIRMA ŠAŠEK Miroslav
Ing. SVITÁK František
HEJL Tomáš
NS RADYNĚ Starý Plzenec
REJŠEK Pavel VARVAŘOVSKÝ Karel
CHODORA Jiří

V pátek 7. 11. 2014 proběhlo v areálu
SK Starý Plzenec tradiční zakončení sezóny fotbalových přípravek spojené s přátelským utkáním dětí proti maminkám.
Ve všech třech odehraných utkáních zvítězila družstva dětí - s menší či větší pomocí maminek zejména u nejmladších kategorií 6–7 let a mladší než 6 let. Asi nejtěžší
fotbalová bitva proběhla při zápasu dětí
starší přípravky 8–10 let, kde děti zvítězily
s těsným výsledkem 7 : 5!
Zlatým hřebem večera byla ochutnávka
sladkých i slaných výtvorů, které pečlivé
maminky, ale i tatínkové přinesli s sebou.
Originální a velmi povedený večer jsme
zakončili zpěvem za kytarového doprovodu Pepíka Švédy. Letošní akce se zúčastnilo více než 60 dětí, rodičů a prarodičů.
Všem tímto děkujeme za tak hojnou účast.
Více fotografií na webové stránce klubu
www.skstaryplzenec.cz.
Tomáš Děkanovský

Fotbalová bitva. Foto: Tomáš Děkanovský
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DROBNÁ INZERCE
◙ Prodám suché metrové palivové dřevo.
Cena dohodou. Dovoz zajistím.
Tel.: 604 570 939.
◙ Prodám byt ve St. Plzenci.
Tel.: 604 549 022.
◙ Prodám stavební pozemek o výměře
1840 m2, jižní okrajová stran, Sedlec.
Tel.: 721 855 723.
◙ Prodám plyn. sporák MORA 212 GAS
na propan butan, proutěné přidavačky a
košíky různých velikostí. Volat po 18. h.
Tel.: 604 687 838.
◙ Hledám k pronájmu byt ve Starém
Plzenci. Tel.: 608 247 964,
e-mail: honza.ilgner@gmail.com.

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
Nabízíme v areálu sídla naší společnosti Sedlec č.p. 195
k pronájmu nebytové prostory se sociálním zařízením
o rozloze cca 45 m2 – vhodné jako kancelář, popř. sklad.
Areál je hlídaný, je zde možnost parkování a stravování.
Pronájem nabízíme za 1.500 Kč měsíčně bez energií.
V případě zájmu se obracejte na tel. číslo:

602 238 906 nebo 377 966 426.

◙ Hledám bydlení pro hodnou důchodkyni u hodných lidí ve St. Plzenci. Pomůže
ve všem.
Tel.: 605 775 691.
◙ Prodám zánovní plastovou 120 L
popelnici. Cena 500 Kč (nová okolo 800
Kč). Tel. 724 031 127.
◙ Prodám nové vnitřní, bílé, pravé 60
dveře zn. Z.N. Masovite, 2/3 sklo.
Cena 600 Kč. Tel.: 732 434 981.
◙ Prodám sed. soupravu (pohovka, 2
křesla, stolek). Komb. tm. dřevo + světle
hnědé čalounění: Cena 2.500 Kč.
Tel: 606 657 408, Sedlec 113.
◙ Prodám dřevěné trámy (16 x 22 x 480)
cm, 10 ks, bukové parkety (300 x 45 x 18)
mm, cca 15,50 m2. Tel.: 603 255 492.
◙ Prodám slunný byt v OV 2+kk 54,28
m2 s lodžií ve Starém Plzenci, 2. NP v
novějším bytovém domě. Tel: 733 130 068.
◙ Pronajmu podkroví RD, případně celý
rod. domek ve St. Plzenci.
Tel.: 732 840 941.

Český rybářský svaz Šťáhlavy
uskuteční prodej vánočních kaprů ve Starém Plzenci
21.12.2014 od 10:00 h do 16:00 h
22.12.2014 od 10:00 h do 16:00 h
23.12.2014 od 10:00 h
do vyprodání
Na Vaši návštěvu se těší prodejci.

Komplexní pojištění vozidel a majetku
Kancelář Masarykovo nám. 52,
Starý Plzenec
Vedoucí kanceláře p. Jan Linhart,
tel. 724278845, e-mail: hvp.plzenec@email.cz
Přijmeme nové obchodní zástupce pro oblast
Plzeňského kraje, info na tel.: 377 220 177.
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BOWLING CLUB RADYNĚ
Nerudova 933, Starý Plzenec
Přijďte se pobavit a zasportovat si v příjemném nekuřáckém prostředí.
Nabízíme:
3 bowlingové dráhy
2 ricochetové kurty (obdoba squashe)
solárium
kulečník, fotbálek, šipky

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

Společnost Ekolevel s.r.o. provádí:
- čerpání žump a septiků
- čerpání a čištění ČOV
- čištění uličních vpustí
- tlakové čištění kanalizace, dešťových svodů apod.
Informace a objednávky na tel. č. 377 267 594
e-mail: ekolevel.jirusova@tiscali.cz
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BOWLING CLUB RADYNĚ

SILVESTR 2014
Spojte zábavu se sportem a přijďte strávit
poslední večer roku v příjemném prostředí.
Objednávky:
tel. 777 800 388 (i SMS)
bowlingplzenec@volny.cz
www.bowlingplzenec.cz

HLEDÁME
OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE
Kontakt: 602 421 515.
„Zelené potraviny nejsou lékem,
a přece léčí.“
Osobní poradenství a prodej
ječmene a chlorelly.
Přijedu i k Vám domů.
Mgr. Martina Křenová Ph.D.
Tel.: 775 862 267
martinka.krenova@gmail.com

Nově otevřená
prodejna pečiva
,,U TRAŤOVKY“
přijímá objednávky na chlebíčky,
chuťovky, obložené mísy.
Tel.: 739 017 664
Pod Tratí 783, St. Plzenec
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Inzerujte
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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