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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
končí volební období a nastala doba skládání účtů. Nyní musíte
Vy, občané, posoudit,
jak své sliby, dané Vám
v r. 2014, splnili "Vaši"
zastupitelé. V nadcházejících komunálních
volbách kandiduje 136
občanů zastupujících
8 politických stran
a sdružení, tedy 8 kandidátů na starostu.
Z těchto 136 spoluobčanů budete volit 17
nových zastupitelů pro funkční období 2018
- 2022. Přála bych si, aby nově zvolení zastupitelé „měli tah na bránu, hráli fair play a vzájemně si neokopávali kotníky“. Občané chtějí
vidět výsledky, proto by se měli budoucí zastupitelé umět povznést nad „drobnými šarvátkami“ a vzájemné půtky řešit na místech k tomu
určených, tj. pracovních poradách zastupitelů,
to je to, po čem dlouhodobě volám.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych
na závěr tohoto volebního období poděkovala dosavadním členům zastupitelstva, kteří
se aktivně zapojili do práce při řízení našeho
města. Zvláštní poděkování patří Ing. Haně
Sobotové za její 8leté působení na pozici určeného zastupitele pro územní plán. Dále
děkuji všem členům komisí, jmenovitě pak
předsedkyni komise strategického rozvoje
a prezentace památek Mgr. Denise Brejchové, členům komise Ing. arch. Jarmile Očenáškové, Haně Karnoldové, Ing. Pavlu Gregoričovi, Pavlu Langovi a Václavu Fišerovi, kteří
po celé období zodpovědně posuzovali rozvojové záměry města. Velké poděkování si
zaslouží sportovní komise v čele s Tomášem
Děkanovským, členy Markem Vávrou, Petrem
Holečkem, Miroslavem Hejzkem, Petrem Liškou, díky jejichž iniciativě jsou transparentně
rozdělovány finanční prostředky pro jednotlivé sportovní kluby. Komise také pomáhala
při organizačním zajištění různých kulturních
akcí, uspořádala sportovní den pro seniory,
týden sportu apod. Velkou pomocí byla školská a kulturní komise, jejíž členové Miloslav
Esterle, Mgr. Bc. Hana Stýblová, Mgr. Jana
Toušová, Ing. Miroslava Vyskočilová a Lucie
Korbelíková pod vedením Mgr. Marcely Bardounové iniciativně připravili řadu kulturních
akcí a osobně se podíleli na jejich organizačním zajištění, např. Léto pod rotundou nebo

ZDARMA

Slavnosti vína na Radyni. Neobešli bychom
se ani bez stavební komise a vydatné pomoci
předsedkyně komise Ing. arch. Pavly Burešové
a členů Ing. Stanislava Nesnídala, Ivo Hrušky,
Ing. Milana Froňka a Ing. Jiřího Elhoty, kteří
se zúčastňovali výběrových řízení na zadávání veřejných zakázek a iniciativně řešili konzultace k opravám majetku města. Komise
pro občanské a sociální záležitosti v čele
s Jaromírou Zikmundovou a členy Milenou
Hákovou, Zdenou Kohoutovou, Alenou Šikovou, Marií Šimkovou, Alenou Lusovou, Marií
Žitkovou a Mgr. Jitkou Hurtovou pomáhá
organizovat vítání občánků a blahopřání k významným životním jubileím našich seniorů.
Všichni členové komisí zajišťovali uvedené
činnosti na úkor svého volného času a ve prospěch nás občanů. Stejně tak bych chtěla poděkovat všem trenérům, kteří se věnují našim
dětem ve svém volném čase. Za to jim patří
můj obdiv. Poděkování patří také našim hasičům, spolkům a Vám občanům, kteří nám
pomáháte.

Chtěla bych touto cestou rovněž poděkovat
také všem pracovníkům městského úřadu
a především tajemníkovi Ing. Radku Hrochovi, díky jehož iniciativě získalo město řadu
ocenění.
Naše město se rozvíjí rozumným tempem, přicházejí k nám noví lidé, kteří se zde
cítí dobře, a to je velkým přínosem pro naši
budoucnost. V novém volebním období čeká
nové zastupitele vypořádání námitek a připomínek k územnímu plánu, návrh je již připraven, ale vzhledem k tomu, že tento návrh musí
ještě projít „kolečkem“ dotčených orgánů,
bude ho již předkládat nově zvolený určený
zastupitel pro územní plán. Přála bych si, aby
noví zastupitelé navázali na započatou práci
a posunuli naše město zase o krůček dopředu.
Do nadcházejícího období jsou pro Vás
připraveny další zajímavé akce, podrobnější
informace jsou uvedeny uvnitř listu.
Milí spoluobčané, přijďte k volbám 5. a 6.
října.
Vlasta Doláková, starostka

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
STARÉHO PLZENCE

benou kapelu Queen Tribute Band a na závěr
zahrála pro své příznivce známá hudební kapela Kečup.
Pro dětské návštěvníky byly zdarma k dispozici různé atrakce (obří nafukovací skluzavka a trampolíny). Nechybělo ani rozmanité občerstvení.
I přes nepříznivé počasí se plzeneckých
slavností zúčastnilo na 400 návštěvníků.
Akce se uskutečnila za finanční podpory Plzeňského kraje. Město Starý Plzenec děkuje
těmto uvedeným sponzorům: Vodárna Plzeň, a.s., Česká spořitelna, a.s. firmě Elektro
Petr Paum a dalším subjektům, které přispěli
ke zdárné realizaci této akce.
Eva Vlachová

První zářijový den se uskutečnily na louce
u řeky ve Starém Plzenci městské slavnosti,
které pro své občany a širokou veřejnost pořádalo město Starý Plzenec.
Program se skládal zejména z hudebních
vystoupení různých žánrů. V první části slavností proběhly různé zajímavé soutěže pro
děti, které za splnění úkolů dostaly odměny.
V hudebním programu nepochybně nejvíce
zazářili žáci Základní umělecké školy Starý
Plzenec v muzikálu Rebelové. Během slavností měli návštěvníci možnost si poslechnout ještě country beat kapelu Ticket, oblí-

Muzikál Rebelové zazněl v podání žáků ZUŠ Starý Plzenec.

Foto: Eva Vlachová
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
JAK TO BUDE
S FINANCOVÁNÍM
PŘÍSTAVBY ŠKOLY
A SPORTOVNÍ HALY?
Na zářijovém zastupitelstvu probíhalo
jednání ke smlouvě na projektovou dokumentaci přístavby školy a novostavby sportovní haly. Jednací řízení běželo více než rok
od 21.7.2017. Usnesení bylo po delším dohadování schváleno. Ve 22 hodin téhož dne
bohužel paní starostka zjistila, že toto usnesení předkládané radou se vlastně schválilo
chybně a musí se schválit jinak, včetně znění
smlouvy (dokonce bylo uznáno, že na to opozice už upozorňovala). Dokument finančního výboru ze září 2017 říká, že vzhledem
k významu smlouvy na projektovou dokumentaci by si tuto smlouvu měli všichni zastupitelé důkladně prostudovat a vznést dotazy a připomínky. Realita září 2018? Smlouvu
četli zastupitelé p. Kopřiva, p. Eret a p. Nesnídal a vznesli připomínky k nedostatkům,
většina zastupitelů by asi smlouvu klidně
schválila i se všemi chybami. Takže nakonec
zastupitelstvo předalo pravomoc na schválení smlouvy radě, až se opraví smlouva. (Vyplavalo tak na povrch, že celý proces mohla
schvalovat rada a sportovci nemuseli psát
otevřený dopis...)
Dokument finančního výboru ze září 2017
přikládá „Přehled financování výstavby ZŠ

OPOZICE MĚNÍ NÁZORY
JAKO PONOŽKY
Jistě si všichni vzpomínáte na oslavné články
přípravného výboru (Kotora, Šimána a spol.)
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a sportovní haly ve Starém Plzenci“. S komentářem, že by se tento dokument měl každého
čtvrt roku aktualizovat a být v souladu s ročními rozpočty a rozpočtovým výhledem...
Předpokládá realizaci stavby v letech 2019
a 2020. A je přiložen harmonogram prací pro
rok 2018. Realita září 2018? Zastupitelé mají
v podkladech na jednání napsáno, že dostanou vyjádření finančního výboru až následně. Toto vyjádření je pak opravdu dodáno
a zní: „4. Bod č. 4 Informace o plánované dostavbě ZŠ Starý Plzenec byl kvůli nedostatku
času zmíněn pouze okrajově a nedošlo v této
věci k žádnému hlasování.“ (Na jednání zastupitelstva také zaznělo, že paní starostka
se na finančním výboru delší dobu věnovala
konkurenční předvolební kampani a sociálním sítím než otázce přístavby školy...) Harmonogram už chybí úplně...
P. Hrouda jako předseda finančního výboru mluví o tom, že se od roku 2018 nic
nezměnilo, takže finanční výbor nemusí nic
řešit. A co čtvrtletní aktualizace výše zmiňovaného přehledu? Co příprava rozpočtu
na rok 2019? Už teď se celá akce posunula minimálně o rok. Navíc ve smlouvě na projektovou dokumentaci se píše o délce výstavby 36
měsíců, takže rozpočtový výhled s výstavbou
v letech 2019-2020 už je dost mimo realitu...
Za návrh k financování se považuje dokument
„Střednědobý výhled rozpočtu“ (přitom je to
názor soukromé osoby a skutečný výhled je
schválený zastupitelstvem a na webu města).
Dokument je to sice zajímavý, ale o návrhu

financovaní moc není, spíš o stavu a možnostech rozpočtu do budoucna. Říká například,
že zadlužení Plzence k 31.12.2017 bylo 47
milionů Kč a že se může zadlužit až na 200
milionů. Akorát potom už mu nikdo nepůjčí
ani korunu... Dalo by se polemizovat i s částí tohoto dokumentu, kde se píše, že by ročně mělo postačovat 15 milionů na investice
města do oprav v rámci trvalé udržitelnosti
– autor bohužel nebere v potaz stav komunikací, sítí a nemovitostí v majetku města.
Neboť v posledních letech město investuje
35-50 milionů ročně a stále se na dost částí
města nedostalo.... Z dokumentace plyne i to,
že neustále klesá podíl dotací na investičních
akcích, dle zpráv z úvodníku RL jsem očekával spíše opak.
Na provozní náklady nikoho z rady města evidentně nenapadlo se za celý rok zeptat.
Ale zeptala se opozice a pan architekt Sova
na ně byl dotazován na poslední chvíli, svůj
odhad posílal až v pondělí 17.9. v den jednání
zastupitelstva... Jen pro zajímavost, uvádí odhad ročních nákladů na provoz haly na 800
tisíc Kč a přístavbu školy na 350 tisíc Kč.
S tím, že v tomto odhadu není kalkulováno
s platem správce...
Dovedete si představit, že by takto u podobně velké investice postupoval i soukromý
investor?
A to je vše teprve na začátku a složitější
výběrová řízení a vlastní stavba teprve přijdou...
Ing. Jiří Šimána

a opozičních zastupitelů v souvislosti s výsledkem referenda kvůli supermarketu , např.
„přípravný výbore děkujeme, dokázali jste
to“, „datum referenda vstupuje do dějin Starého Plzence“, „vítězství zdravého selského
rozumu“, „supermarket do historického Starého Plzence nepatří“. Takže, nejprve radikální NE a nyní před volbami otáčíte, že vlastně
supermarket chcete (viz článek ing. Kotory v zářijových RL). Další příklad: opozice
(Eret, Kopřiva, Císař) schválí v Programu
rozvoje města průmyslovou zónu a pak dělá
petice, že průmyslovou zónu vlastně nechce.

Obdobná situace je teď u sportovní haly, kdy
se celou dobu opozice (Eret-Pro Plzenec;
Císař, Kopřiva-Žijeme Plzencem) vyjadřuje
proti přístavbě školy a výstavbě sportovní
haly, např. je to „megalomanský projekt“,
pak zase říká, že přístavbu školy a haly vlastně chce, ale záměr nakonec nepodpoří. Tak,
kdo se ve Vás má vyznat? Chcete vůbec něco,
nebo chcete jen ořezávat větvičky zakrývající dopravní značku, nebo ometat zaprášený
retardér? Zjevně se řídíte heslem „SLIBEM
NEZARMOUTÍŠ“.
Jaroslav Novák

NÁZORY NEMĚNÍME,
JSME PRO VÝSTAVBU
SPORTOVNÍ HALY

jdete opět článek pana Jaroslava Nováka, který
uvádí nepravdivé a zkreslené informace o Dušanu Kopřivovi a Pavlu Císařovi z naší kandidátky „Žijeme Plzencem,“ proto na něj jen
stručně zareaguji a uvedu zmíněné informace
na pravou míru pro přehlednost v bodech:
1) Pan Novák píše, že moji kolegové Dušan Kopřiva a Pavel Císař i s Janem Eretem
(který je na jiné kandidátce) organizovali petice proti průmyslové zóně, i když ji předtím
jako zastupitelé schválili v programu rozvoje
města. To není pravda, námitky k územnímu
Pokračování na str. 3

(Reakce na článek pana Jaroslava Nováka
Opozice mění názory jako ponožky na str. 2)
Vážení občané,
nechtěl jsem do tohoto čísla Radyňských listů
nic psát, protože vychází těsně před volbami
a není naším cílem městské noviny zneužívat
k předvolebnímu boji. Bohužel v tomto čísle na-
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Pokračování ze str. 2
plánu, mezi kterými byla námitka proti průmyslové zóně, jsem podával já osobně jako
zástupce veřejnosti. Do tvorby námitek bylo
zapojeno více lidí, ale žádný z výše jmenovaných zastupitelů se na sepsání těchto námitek
nepodílel. Po podání námitek jsme se snažili přesvědčovat všechny zastupitele, že se
má průmyslová zóna zmenšit. Nakonec tuto
námitku uznala naprostá většina zastupitelů
a na červnovém zastupitelstvu bylo odhlasováno výrazné zmenšení průmyslové zóny.
2) V referendu o supermarketu, které pan
Novák zmiňuje, byla naprosto jasně projevena vůle většiny občanů a je třeba zdůraznit, že
se týkalo konkrétních pozemků na plzeneckém náměstí.

3) Dále pan Novák píše, že se kolegové
Kopřiva a Císař nejdříve vyjadřovali proti
přístavbě školy a výstavbě sportovní haly, pak
říkali, že ji vlastně chtějí, ale záměr nepodpořili. V tomto tvrzení je opět několik nepravd.
Poslední předvolební zastupitelstvo mělo
skutečně na programu bod - přístavba školy a sportovní haly. Nerozhodovalo se však
o tom, zda přístavbu a halu postavit, či nepostavit. Zastupitelstvo mělo schvalovat zcela
konkrétní projekt Ing. arch. Sovy. Kolegové
Kopřiva a Císař se při hlasování o projektu
sice zdrželi, ale každý, kdo na jednání zastupitelstva byl, ví, že to bylo z důvodu právní
nejasnosti týkající se průběhu jednacího řízení bez uveřejnění. Kolegové pouze chtěli věc
před schvalováním dostatečně vyjasnit, aby

nebylo přijato problematické usnesení zastupitelstva, které by mohlo stavbu zkomplikovat. Rozhodně však nejsou proti výstavbě
sportovní haly.
Myslím, že je velká škoda, že pan Novák
nepřijal mou nabídku na osobní setkání, při
které bychom si o problémech Plzence mohli
promluvit a nemuseli bychom pak zahlcovat
Radyňské listy vzájemnými reakcemi. Nicméně moje pozvání na kávu pro Vás - pane
Nováku, stále platí.
Přeji Vám všem pěkný podzim, celému
Plzenci v příštím volebním období méně rozepří a určitě nezapomeňte přijít k volbám, ať
je Vaším favoritem kdokoli.
Miroslav Hlaváč

PRAVIDLA JEN
PRO OBČANY DRUHÉ
KATEGORIE?

boť průmyslová zóna je zahrnuta v Programu
rozvoje města. Na tom by nebylo nic špatného, pokud by zmiňovaný Program rozvoje
města nebyl schválen zastupitelstvem až dva
měsíce po (!) objednání oné studie na průmyslovou zónu. Je tedy jasné, že se průmyslová zóna připravovala mnohem dříve na míru
dle již přijatých nabídek firem.
Co je na článku úsměvné, je fakt, že paní
starostka dokonce ví, co si člověk myslí a co
preferuje. Ano paní Doláková, jsem pro koncepční a systémová řešení, ano jsem pro regulační plán. Regulační plán, jak už sám název
napovídá, má usměrňovat (regulovat) novou

výstavbu, rozhodně nezakazuje opravovat již
stojící objekty, o kterých jsem psal já. Je pravdou, že pokud budeme čekat na nový územní
plán a poté na regulační, jak píšete dalších
3-6 let, tak ty stávající objekty už samy spadnou. Mimochodem dalším tématem by mohla být bezpečnost těchto objektů při veřejném
chodníku a to, že se do nich dá bez problémů
dostat. Není to tak dávno, co jeden neudržovaný objekt spadl v Plzni u nádraží.
Možná je to záměr, neudržovat, nechat
spadnout a budou zase další lukrativní pozemky na prodej.
Jan Kotora

a kasina v blízkosti škol a školek. To se naštěstí
nestane.
Dalším úspěchem byla Strategie Programu
rozvoje města Starý Plzenec. Připravit podklady pro zadání, při nečekaném stažení z bodu
jednání zastupitelstva je zas do programu vrátit
a je to. Pak proběhla náročná realizace, na níž
se podílela spousta občanů našeho města a odborná firma. Teď máme „kuchařku“ s velkým
množstvím priorit a potřeb města, kterými by
se mělo vedení města zabývat. Nyní bude potřeba tyto priority uskutečnit. Nejlepší nástroj
k tomu je veřejný Plán investic. To jsou úkoly
od budoucna.
Radost mám i z Besedy s občany o průmyslové zóně. Díky ní a díky dalším aktivitám
občanů (petice apod.) nakonec muselo vedení
města od myšlenky ustoupit a přijmout příslušné usnesení. Zde ale vyhráno není, tvorba
nového územního plánu pokračuje a nové vedení po volbách ještě může snadno zasáhnout.
Jistotu budeme mít až po konečném schválení

územního plánu. A to bude na novém zastupitelstvu, po dalším veřejném projednávání apod.
Důležité bylo i přesvědčit zastupitele o důležitosti nahrávání veřejného jednání zastupitelstva a následně i zveřejňování. Zde děkuji
i kontrolnímu výboru. Rozptýlit obavy některých zastupitelů nebylo jednoduché, někteří
ruku pro návrh nezvedli, ale nakonec vše dobře
dopadlo a slovo „transparentnost“ udělalo v našem městě další malé krůčky. Ještě má ale před
sebou dlouhou cestu.
A na závěr bych zmínil to nejdůležitější.
V poslední době mám velkou radost z komunikace ať už na sociálních sítích anebo lépe, tváří
v tvář s občany, kteří se o dění ve městě zajímají.
Často to jsou tahouni spolků, oddílů nebo jen
uskupení aktivních sousedů. Jsou ty vždy velmi
zajímavá povídání, bez rychlých soudů o lidech
nebo potřebách města, se snahou hledat řešení
a respektovat i jiné názory.
Za všechny tyhle radosti vám děkuji.
Ing. Jan Eret, zastupitel

To, že někteří lidé mohou cizí články číst
před vydáním a reagovat na ně v témže čísle
RL i po oficiální uzávěrce je smutné a za hranou. Ale zarážející je, že paní starostka neustále překrucuje fakta tak, jak se jí hodí.
V článku „MÁTE PRAVDU PANE ERETE,
JDE TO“ paní starostka argumentuje utracením více než sta tisíc korun tím, že pořízení
studie na průmyslovou zónu bylo nutné, ne-

PŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ
BĚHEM 4 LET
V ZASTUPITELSTVU
Během čtyř let mého mandátu v zastupitelstvu našeho města se toho událo mnoho.
Rozdané karty mě vyslaly do opozice. Mnohdy intenzivní a náročná kontrola, která k činnosti opozice patří, nepřekvapila. Činnost
v komunální politice jsem si nikdy na růžovo
nemaloval. O to víc mě překvapila řada příjemných úspěchů. Člověk by řekl, že prosadit
něco z opozice prostě matematicky nevychází.
A jde to. Největší radost mám z omezení hazardu ve Starém Plzenci. Podrobný materiál
připravený s pomocí informací z Úřadu vlády
předložený zastupitelstvu se podařilo prosadit. I včetně schválení vyhlášky. Starý Plzenec
není velkoměsto, které může hazard účinně
odsunout na kraj obce. My bychom měli herny

SERIÁL
POLITICKÉ STRANY
Motto.
Pro zásluhy, jichž si získali o národ a jeho osamostatnění, byli jmenováni čestnými měšťany
Plzence: president republiky T. G. Masaryk,
ministr zahraničí dr. Ed. Beneš, ministr národ-

ní obrany Milan Štefánik, poslanci dr. Karel
Kramář, Václav Klofáč, F. J. Staněk, Gustav
Habrman, dr. Alois Rašín a spisovatel Alois
Jirásek.(kronikář B. Moravec)
Plzeňsko bylo již v době založení první
republiky tradiční baštou sociální demokracie a Starý Plzenec v tom nebyl výjimkou.

Nejsilnější stranou zde byla strana sociálně
demokratická. Tomu odpovídaly i staroplzenecké volební výsledky v novém státě v r.
1919. Z třicetičlenného obecního zastupitelstva obsadili sociální demokraté 15 křesel1).
Starostou Starého Plzence se stal sociální
Pokračování na str. 4
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Pokračování ze str. 3
demokrat František Hejzek (vykonával svoji funkci v letech1919 až 1922) a také první
náměstek pocházel z téže strany. V dalších
volbách r 1922 se stal starostou František Herejk. Po něm byl v r. 1926 a 1930 zvolen opět
Hejzek, v r. 1934 se
však pro neshody
v mezi plzeneckými sociálními
demokraty vzdal
funkce a s ním
odstoupilo i osm
zastupitelů. V následných volbách,
nařízených obecním úřadem, se
starostou stal jiný
sociální
demokrat Tomáš Huml
a jeho druhým náměstkem byl opět sociální
demokrat. Sociální demokracie pak v Plzenci pravidelně vyhrávala volby, naposledy v r.
1938.
Tato strana vznikla ve Starém Plzenci r.
1896 z Všeodborového spolku pro Plzenec
a okolí (původně to byl dělnický spolek Všeobecně vzdělávací beseda, založený 1883.), jen
tři roky po založení téže strany v Plzni.(Tehdy se ještě jmenovala Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická). Poprvé
se staroplzenecká
sociální demokracie účastnila voleb
do zastupitelstva
ještě za Rakouska Uherska v r. 1904 –
a hned získala šest
mandátů. Památkou na prvorepublikové působení
sociální demokracie v Plzenci je náhrada pamětního
sloupu významného sociálně demokratického politika a prvního prvorepublikového ministra školství
Gustava Habrmana (1864 – 1932). Původní

pomník byl slavnostně odhalen
v r. 1936 v parčíku před farou.
Dnes již na tom
náhradním chybí i kovový štítek z 90. let s nápisem PAMÁTCE GUSTAVA HABRMANA
Československá sociální demokracie. Původní pomník však byl daleko větší, obklopen
kovovým plůtkem 2). V r. 1923 byla v Sedlci
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postavena obecná škola, nazvaná na jeho počest Školou Gustava Habrmana. Nejvýznamnější stavbou, financovanou staroplzeneckou sociální demokracií, se stal Lidový dům
na Malé Straně, původním názvem Dělnický
dům. Svépomocí si jej vybudovali na místě
bývalého Víchova hostince (ten byl v r. 1930

zbourán) jako víceúčelové zařízení s hostincem a velkým sálem sociálně demokratičtí
dělníci. Ti již v r. 1925 založili dělnické družstvo, kde upisovali peněžní vklady na stavbu
a měli pak na Dělnickém domě majetkový
podíl. Lidový dům (takto nazýván od r. 1935)
byl slavnostně otevřen 16. srpna roku 1931,
přičemž slavnostní proslov zde měl samotný
Gustav Habrman. Kromě plesů, tzv. „čajů“
a schůzí nejrůznějších stran a spolků se
v Dělnickém domě hlavně hrálo ochotnické
divadlo. Staroplzenecká sociální demokracie
měla také svoji tzv. dělnickou tělovýchovnou
jednotu (DTJ), založenou již r. 1903. Ve 20.
letech získala pozemek pod lesem a vybudovala zde hřiště DTJ (dnešní fotbalové hřiště).
DTJ byla určitým konkurentem staroplzeneckého Sokola, cvičení však probíhala v tělocvičně měšťanské školy na náměstí.
Druhou nejvýznamnější prvorepublikovou stranou ve Starém Plzenci byla – stejně jako v celé ČR – Československá strana
národně socialistická. Byla v obci
založena v r. 1909.
Mladí národní socialisté se v obci
ustavili prý až r.
1924, a to z řad
sokolské mládeže.
(Každopádně
to
naznačuje
jejich
společná fotografie
z r. 1927). Členem této strany byl i pozdější
kronikář obce Robert Straka (na snímku druhý nahoře zleva).

Obě levicové strany – sociální demokracie
i socialisté – spolu na celostátní úrovni úzce
spolupracovaly, a tak tomu bylo i ve Starém
Plzenci. Například v r. 1936 společně pořá-

daly oslavy 1. máje 3). Ve volbách v r. 1919
získali socialisté 8 mandátů, v r. 1922 o dva
méně. Při mimořádných volbách v r. 1934
stal prvním náměstkem starosty socialista.
Zachovalo se nám několik diplomů pro tuto
stranu, zhotovených místní tiskárnou Emanuela Brejchy.
Menší strany se pravidelně sdružovaly
do koalice a říkalo se jim „koalované strany“. Jednalo se zpravidla o stranu lidovou,
stranu agrární (tzv. republikáni), stranu
národně demokratickou, od r. 1922 k nim
přibyla Strana živnostníků a obchodníků
a od r. 1926 komunistická strana 4).
Agrární strana měla na Plzeňsku také
dlouhou tradici, a to i ve Starém Plzenci, neboť zde žilo hodně sedláků, mívala však v zastupitelstvu jen obvykle jednoho až dva zástupce. Zajímavou připomínkou této strany je
ve Starém Plzenci
v místě nad železničním viaduktem „Na klíně“
tzv. Švehlova lípa
s malým památníčkem v podobě
kamene s bronzovým nápisem 5).
Pomník byl odhalen v r. 1934, přičemž slavnostní
proslov měl spisovatel a ředitel Národního divadla Stanislav
Lom, také významný činovník agrární strany.
Stavbu financovala místní Raiffeisenka, přispěly i různé spolky.
V létě roku 1921 byla v hostinci U Vávrů
založena komunistická strana. Tato původně početně velmi malá strana s pak v hostinci pravidelně scházela, a to i tajně za války.
(Mohli zde schůzovat zdarma, protože
majitel hostince byl
bratrancem zakladatele.) Staroplzenecká KSČ se poprvé účastnila voleb
v r. 1924 (od r. 1926
získávala pak obvykle ve volbách
jediný mandát coby jedna z tzv. koalovaných
stran), posledních svobodných voleb r. 1938
se neúčastnila. Opět se zachoval diplom z tiskárny Brejcha, který se pravděpodobně váže
k ní.
Anna Velichová
Poznámky:
1)Zápis z kroniky z roku1919: „Za starostu
obce zvolen pan František Hejzek, za prvního náměstka pan Václav Majšl, za druhého
náměstka pan František Benedikt; za městské
radní zvoleni ve volební skupině československé sociální demokracie pánové Václav Šollar,
Emil Skala, Božena Šmídová a František Lev;
ve volební skupině československé strany socialní: Josef Friedl a Jindřich Vávra; ve volební
skupině sdružených stran národně demokratické, republikánské českého venkova a strany
lidové páni Otakar Krofta a Josef Fábera.“
Pokračování na str. 5
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Pokračován ze str. 4
2) Zápis z kroniky z roku1936: „Dne 9. srpna oslavovala strana soc. demokratická 40
letí trvání a při té příležitosti byl odhalen památník vůdci strany na Plzeňsku a prvnímu
ministru školství a národní osvěty Gustavu
Habrmanovi. Pomník, hrubě otesaný žulový
sloup s kovovým nápisem: „Vůdci Gustavu Habrmanovi“ je
umístěn v sousedství
fary, v pěkném místě zarostlém stromy
a keři. Při odhalení
památníku promluvil
poslanec Vojta Beneš
o významu Gustava
Habrmana. Po slavnosti konal se průvod na hřiště S. K. Plzenec,
kde konala Dělnická tělocvičná jednota veřejné cvičení za četné účasti obecenstva. Zvláštnímu zájmu těšilo se akrobatické vystoupení
plzeňských dělnických cyklistů.“ Pomník G.
Habrmana však byl ve 2. polovině 20. století
odstraněn. V současnosti se po úpravě nachází
v Sedlci, kde se z něj stal pomník Jana Husa.
Na místo původního nápisu byla na něj pře-

nesena opravená plaketa ze sedleckého pomníku Jana Husa z r. 1928, původně umístěného
u sedleckého stadionu.
3) zápis z kroniky r. 1936: „1. máj byl slaven
jako obvykle socialistickými stranami. Strana
soc. dem. pořádala „budíček“, průvod a tábor
lidu v Lid.domě. Strana Nár. soc. konala veřejnou schůzi v Sokol. domě.“
4) zápis z kroniky r. 1926: „Občanstvo v Plzenci sdruženo je v následujících politických
organisacích: Politická organisace socialní
demokracie, Politická organisace československých socialistů, Politická organisace národně
demokratická, Politická organisace republikánské strany československého venkova,
Politická organisace strany lidové, Dorost republikánské strany československého venkova,
Jednota malozemědělců, Živnostenská strana
středostavovská.“
5) Antonín Švehla
(1873 -1933), jeden
z mužů 28. října,
byl od r. 1919 až
do své smrti předsedou agrární strany
a od roku 1922 postupně premiérem

tří čs. vlád. Po celé republice se v současnosti
nachází více než pětadvacet tzv. Švehlových
lip. Tyto památné stromy byly sázeny buď
v dubnu 1933 na počest jeho šedesátin anebo
v r. 1934 na jeho památku. Pamětní kámen
byl pak ve Starém Plzenci v březnu 1939 povalen a skryt v nevelké jámě, po válce poznovu vykopán.
Prameny:
• Straka, R.: Tisíc let Staré Plzně, Plzeň 1976
• zápisy z kroniky Starého Plzence z let 1918
– 1939
• sedlecká hasičská kronika, zápisy z let 1928
– 37
• www.wikipedie.cz
Vyobrazení:
• foto Vl. Sedlák (fotografie pomníků a staveb, kresby pomníku v hasičské kronice
Sedlce)
• sbírka Pavla Langa (diplomy tiskárny Brejcha)
• sbírka H. Kantnerové-Čánské (mladí národní socialisté)
• Okresní muzeum Plzeň – jih se sídlem
v Blovicích (foto Františka Hejzka)

KULTURA
K-

muzikou
Zpřístupnění památek ve Starém Plzenci
u příležitosti 100. výročí založení samostatné republiky 1918 – 2018

24. října 2018
od 15:00 h do 18:00 h
Lidový dům ve Starém Plzenci

K tanci a poslechu hraje Plzeňské duo
Vstupné: ZDARMA
Srdečně zveme všechny seniory
ze Starého Plzence a okolí!

27.10. a 28.10. 2018
Hrad Radyně
Prohlídky bez průvodce
průvodce 10:00
10:00hh––17:00
18:00hh
Komentované prohlídky:
prohlídky: 11:00
11:00h,h,14:00
14:00h,h,16:00
16:00h.h.
Rezervace
Rezervace komentovaných
komentovanýchprohlídek
prohlídek na
na www.ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
(max. 30
30 osob
osob ve
veskupině)
skupině)––možnost
možnost rezervace
rezervaceod
od01.10.2018
01.10.2018
Vstupné: 28 Kč/osoba; děti do 6 let zdarma
Doprovodný program v Centru služeb pro turisty v předhradí hradu
Radyně:

27.10.
28.10.

13:00 h – 16:00 h
13:00 h – 16:00 h

Halloween pod Radyní pro děti
Zábavný program pro děti

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

Rotunda sv. Petra a Pavla
13:00 h – 16:00 h (komentované prohlídky každou hodinu)
Vstup: zdarma
Více informací: +420 725 500 060, info@ic-radyne.cz
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13:00 h – 16:00 h
Centrum služeb pro turisty
pod hradem Radyně

Vstupné:
ZDARMA
Více informací: info@ic-radyne.cz,
tel.: +420 725 500 060.
V průběhu akce budou pořizovány
fotografie, které budou využity k
propagačním účelům města Starého
Plzence.

Vánoční
koncert



s Bárou
Basikovou
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"
#
$
%
&
'(
Základní umělecké školy Starý Plzenec

10.12.2018 od 19:00 h
)*+),+,*) )./** 0
Lidový dům, Raisova 2, Starý Plzenec
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Město Starý Plzenec a Centrum služeb pro turisty
vyhlašuje

INFORMACE
Start soutěže:

1. 11. 2018

Baví Tě kreslit? Tak se neváhej zúčastnit výtvarné

Uzávěrka přihlašování: 30. 11. 2018

soutěže o zajímavé ceny! Stačí, když v měsíci

Hlasování: 1. 12. 2018 – 13. 1. 2019

listopadu pošleš svůj pohádkový obraz

Slavnostní vyhlášení:

19. 1. 2019

s tematikou hradu Radyně a doručíš jej
do Centra služeb pro turisty pod Radyní.

Fantazii se meze nekladou!

Kategorie:
I. kategorie:

předškoláci - 1. třída

CYKLUS KONCERTŮ
PRO PLZENECKÉ VARHANY
kostel Narození Panny Marie na Malé Straně

n e dě l e 1 4 . ř í j na 2 0 1 8 v 1 8 ho d i n

SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS
um. vedoucí David Eben

II. kategorie: 2. - 5. třída
„ …ve zlosti vykřikla: „To bych měla raději
osla!“

Kněžně

se

zanedlouho

III. kategorie: 6. - 9. třída

narodil

chlapec s oslíma ušima, kozlí bradkou a
kančími zuby. Vychovali ho cizí lidé a
začali mu říkat Radouš.“

Hlasování

bude

probíhat

formou vhození lístku do urny
v CST a také

v galerii na

Zdroj: Kniha Pověsti z kraje pod Radyní od autora Vladimíra Havlice

Facebooku.

Výstava soutěžních děl od 1.12.2018 do 13.1.2019
v Centru služeb pro turisty pod hradem Radyně

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

Kontakt:

Pravidla a soutěžní
podmínky na webu
www.ic-radyne.cz a
FB Město Starý Plzenec

Čeští světci
v nebeském Jeruzalémě
Staroplzenecké varhany, z. s. spolu s Římskokatolickou farností ve Starém Plzenci vás zvou
na benefiční koncert. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na dostavbu varhan.
Koncert se koná za finanční podpory
Plzeňského kraje, Statutárního města
Plzeň a Města Starý Plzenec.
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ŘÍJEN 2018
K-Centrum a Staroplzenecká galerie

Městská knihovna
Starý Plzenec
v rámci Týdne knihoven
připravila pro své čtenáře
i nečtenáře tyto aktivity:

Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
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 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
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
- Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE od 10:00 h do 17:00 h
27.10 a 28.10. - zvýhodněné vstupné (28 Kč/
osoba)
Komentované skupinové prohlídky (min. 10
osob) je možné objednat na tel.: 725 500 060,
e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno: 27.10. a 28.10. od 13:00 h
do 16:00 h
Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo otevírací dobu po objednání na tel.: 377 183 662,
377 183 659.
www.rotunda-hurka.cz
Jako voda a oheň
výstava žákovských prací ZUŠ Starý Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 14. listopadu 2018.
6. října 2019
10:00 h – 16:00 h
Jízdy Plzenecké železnice
Místo: areál PS St. Plzenec
10:30 h– 12:30 h zastávka veteránů závodu
Jízda veteránů Rokycanskem
13. října 2019
Dráčkiáda
14:00 h – 17:00 h
- jízdy plzenecké železnice
- výtvarná dílnička
areál PS Starý Plzenec
13. října 2018
Zpívaná – hraje Košík band
20:00 h – 23:00 h
Restaurace Lidový dům, St. Plzenec

• Čtenářská amnestie 1.10. – 3.10.2018
V tomto období mohou čtenáři vrátit všechny knihovní jednotky, které
mají půjčeny, beze strachu ze sankcí za pozdní vrácení.
V praxi to znamená, že všem čtenářům, kteří v těchto dnech
vrátí půjčené knihy a časopisy budou prominuty poplatky za upomínky.

• Roční registrace zdarma 1.10. – 3.10.2018
Pro všechny nové čtenáře, kteří se v těchto dnech poprvé zaregistrují.

• Antikvariát zdarma 1.10. – 3.10. 2018
Pokud si čtenáři knihovny vyberou knihu v oddělení antikvariátu,
odnesou si ji domů zdarma.

23. října 2018
19:00 h – 20:30 h
Swing a první republika
slavnostní koncert a dobová módní přehlídka
k výročí 100 let od založení České republiky
Lidový dům, Raisova 2, St. Plzenec
Prodej vstupenek v K-Centru, Smetanova
932, St. Plzenec
24. října 2018
15:00 h – 18:00 h
Odpoledne s muzikou pro seniory
Lidový dům, Raisova 2, St. Plzenec
Vstup: zdarma
27. října 2018
13:00 h – 16:00 h
Halloween pod Radyní
Centrum služeb pro turisty předhradí hradu
Radyně

27. a 28. října 2018
Zpřístupnění památek v rámci oslav 100.
výročí od vzniku republiky
Hrad Radyně
10:00 h – 17:00 h
Vstupné: 28,- Kč (zvýhodněné vstupné)
Rotunda ve Starém Plzenci
13:00 h – 16:00 h
Vstupné: zdarma
27. října 2018
Kabát revival west
20:00 h – 24:00 h
Lidový dům, Starý Plzenec
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
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SWING A PRVNÍ REPUBLIKA
SWINGOVÁ HUDBA v podání sedmičlenného
souboru SESTRY HAVELKOVY SEPTET
Šlágry z období první republiky plné rytmu, tance, inspirace,
čistých ideálů, romantických lásek a snů.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA z období první republiky
Jedinečná kolekce rób, doplňků a šperků první republiky
z šatníků slavných osobnosti té doby.

23. října 2018 od 19:00 hodin
Lidový dům, Raisova 2, Starý Plzenec
Prodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932
Vstupné: plné 200 Kč, snížené 150 Kč.
Pořádá město Starý Plzenec k 100. výročí vzniku první republiky

www.staryplzenec.cz
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 2. října tomu bylo 10 let, co nás
opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan František Hroch.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a synové s rodinam

Dne 3. října 2018 uplynul rok,
kdy nás nečekaně opustil
pan Jiří Dědič.
S láskou vzpomínají maminka,
manželka, syn Jiří,
dcera Petra s rodinami
a všichni jeho kamarád

Dne 21. října by se dožil 90 let
pan Miroslav Matas.
Mimořádně obětavý a dobrý člověk,
dlouholetý pracovník podniku
Škoda - Výzkum elektrických lokomotiv,
spoluautor mnoha patentů a vynálezů
v této oblasti vývoje.
Zemřel náhle, den před
svými 80. narozeninami.
Za vzpomínku děkují syn
a dcera s rodinami.

Dne 30. října tomu budou 4 roky,
co nás navždy opustil
pan Ferdinand Valenta.
S láskou vzpomínají manželka,
syn Ferdinand a vnuk Ferdík.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

NAŠE ŠKOLY
MŠ STARÝ PLZENEC

HOLA HOLA, ZÁŘÍ VOLÁ!
Zazvonil zvonek a školková pohádka začíná. 3. 9. naše školka opět přivítala nové žáčky
do první třídy, kde na ně čekaly usměvavé
paní učitelky. Vítání proběhlo i v ostatních

třídách. Děti se seznámily s novou třídou
a novými hračkami. Sestavily si pravidla
třídy, která budou dodržovat a vyprávěly si
zážitky z prázdnin. A protože k nám přijela
pouť, hned jsme se pustili do práce. V páté
třídě si děti připravily těsto na pouťové koláče, které provoněly celou školku. Každý
si jeden odnesl domů. Školkový rok máme

zahájený a teď už hurá na nová dobrodružství. Koncem září nás čeká první kovbojská
výprava. Tak nám držte palce. Přejeme také
našim prvňáčkům samé jedničky a jejich maminkám pevné nervy. Teplý a veselý podzim
vám všem.
Kolektiv MŠ
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
PŘÍSTAVBY MŠ SEDLEC
Ve středu 29. 8. 2018 proběhlo od 13 hodin
slavnostní otevření přístavby mateřské školy
v Sedlci. Občané si mohli prohlédnout nejen
novou třídu MŠ, ale také ostatní prostory sociální zařízení, kabinet, šatnu, učitelskou
místnost, úložné prostory a technickou místnost. Prohlídka pokračovala směrem na zahradu, kde bylo připraveno malé občerstvení
a v příjemné atmosféře si tak mohli občané
popovídat a nechat si zodpovědět svoje dotazy k přístavbě. Děkujeme všem za hojnou
účast a přejeme školkovým dětem, aby se jim
nová třída líbila a zažily v ní spoustu příjemných chvil.
Pokračování na str. 11

ZŠ Sedlec na Dnech vědy a techniky v Plzni

Foto: Emanuela Vávrová
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Září v ZŠ Sedlec
V pondělí 3. září 2018 jsme se sešli v tělocvičně školy, abychom slavnostně přivítali
13 nových žáčků 1. ročníku. Po úvodním
slovu paní ředitelky se jednotliví vyučující
vydali s dětmi do tříd, kde se přivítali se spolužáky, popovídali si a také dostali žákovskou
knížku s novým rozvrhem.
V pátek 7.9. jsme si vyšli na procházku
do okolí školy. Cestou jsme si zopakovali způsob přecházení na přechodu a pak už
jsme za mírného poprchávání vyrazili do přírody. Poznávali jsme lesní plody, rostliny,
dřeviny a pod dozorem učitelů jsme také
ochutnávali jablka nebo ostružiny. V prů-

ZŠ STARÝ PLZENEC

REPUBLIKOVÉ FINÁLE
VE VYBÍJENÉ
Nový školní rok 2018/2019 je již v plném proudu, přesto bychom se chtěli zmínit
o úspěchu děvčat ZŠ Starý Plzenec, kterého
dosáhly v závěru minulého školního roku.
Na konci června 2018 se děvčata 3. – 5. tříd
ZŠ Starý Plzenec probojovala na republikové
finále ve vybíjené do Nové Paky. Družstvo
reprezentovalo nejen naši školu, ale celý Plzeňský kraj. V celostátním finále bojovalo 16
družstev o titul mistra ČR.
Naše děvčata byla vylosována do těžké
a vyrovnané skupiny (Středočeský, Jihočeský
a Moravskoslezský kraj). Po vítězném tažení v okrskovém, okresním a krajském finále
v Tachově, jsme nepoznaly hořkost porážky.
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běhu procházky jsme se rozhodli zkrátit vycházku pro prvňáčky a druháčky, ti se vrátili
kratší cestou zpět do školy. Ostatní pokračovali směr Pohodnice, Lhůta, Sedlec. U Lhůty
nás čekalo slibované překvapení - proutěná
zvířátka. Také cestou zpět do Sedlce se nám
všem moc líbil tajuplný les, zahlédli jsme i tři
srny. Ve škole jsme se převlékli do suchého
oblečení a po 6km cestě si pochutnali na obědě.
V úterý 11.9. nás do MŠ i ZŠ přijel navštívit Tonda Obal s přednáškou o recyklaci a třídění materiálů. Spoustu jsme toho již
znali, ale některé poznatky pro nás byly nové,
např. z kolika plastových lahví se dá vyrobit
fleecová mikina, jak vypadá plastová lahev
před nafouknutím atd. Také jsme si zkoušeli
vytřídit odpad do připravených minipopelNaši šňůru vítězství v řadě přerušila děvčata ze Středočeského kraje. Hrálo se venku
na antukových hřištích za obrovského vedra. S míčem, který byl obalený antukou
a klouzal, se naše holky nedokázaly vyrovnat.
Zklamání z porážky bylo veliké. Další utkání
ve skupině jsme už zvládly. Pořadí družstev
v naší skupině bylo tak vyrovnané, že všechna družstva měla stejně bodů. My sice nejlepší skóre, ale problémem se stala vzájemná
utkání. Rozhodčí vypočítali minitabulku,
kde rozhodoval počet vybití. To se nám stalo
osudným a do závěrečných finálových bojů
jsme nepostoupily.
Hrály jsme skupinu útěchy, kde jsme
všechny zápasy vyhrály. Velká škoda, protože družstva, která z naší základní skupiny
postoupila, se dostala až do finálových bojů
o 1. – 2. místo.
Celkově jsme skončily na 14. místě, ale

nic, což nás bavilo a neudělali jsme téměř
žádnou chybičku.
V pátek 14.9. jsme navštívili již 9. ročník akce Dny vědy a techniky. Na náměstí
i v prostoru u muzea jsme mohli zažít vědu
na vlastní kůži. Někoho lákalo ovládání autíčka soustředěním mozku, výroba slizu,
zdravověda, pravěké nástroje a vykopávky,
zdravá výživa, někoho zase fakírské posezení,
hra se světly, vesmírné dalekohledy, pozorování kráterů, optické klamy, výroba rakety
nebo prostě jen pozorování něčeho nového...
Každý si našel své a myslím si, že všichni byli
spokojeni a odjížděli se spoustou zážitků.
Emanuela Vávrová, učitelka ZŠ Sedlec

ostudu naše velmi mladé družstvo neudělalo.
Vždyť už jenom probojovat se do závěrečných bojů o titul mistra ČR je historickým
úspěchem naší školy. A proto, HOLKY, DĚKUJEME! Byly jste všechny skvělé a na ty dva
krásné dny v kempu PECKA u Nové Paky,
kde o nás bylo perfektně postaráno, určitě
nezapomeneme.
Poděkování patří vedení naší školy, že
nám zajistilo podmínky na přípravu a minibus k přepravě.
Naši školu reprezentovaly: Aneta Mertlová, Adéla Ženíšková, Martina Pankratzová, Adéla Šafrová, Eliška Tuháčková, Míša
Hejzková, Andrea Valentová, Míša Vaňková,
Petra Hořanová, Natálka Mikyšková, Barča
Knížáková a Eliška Knížková pod vedením
Mgr. Ireny Holoubkové.
Mgr. Irena Holoubková

SKAUT
Skauti na Radyni
Každoročně hojně navštěvovaná akce Radoušovy hry zaujala i letos nemálo dětí i rodičů z okolí Radyně. Já, společně s dalšími
skautskými vedoucími Kačabou a Matesem,
jsme měli tradičně na starosti stanoviště se
střílením z luku a kuše. Výměnou za trpělivost čtyř hodin pracování s dětmi byly jejich
spokojené úsměvy, když se úspěšně trefily
do terče.
Éla - Eliška Lucáková

Výlet na Lhůtu
Letošní skautský rok jsme oproti dřívějším schůzkám netradičně zahájili společným
pěším výletem na nedalekou Lhůtu. Kromě
vzájemného vyprávění prázdninových zážitků a seznamování se s novými tvářemi v oddíle jsme proto měli i možnost prohlédnout
si unikátní volně přístupnou výstavu zvířátek
upletených z proutí v životní velikosti. Neplánovanou vsuvkou do programu se pak stala
zpáteční cesta skrz les, kde někteří z nás posbírali nemálo hub na domácí bramboračku.
Ušák - Lukáš Trykar

Zakončení výletu v Sedlci

Foto: Áňa - Anna Vačkářová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
Mateřské centrum Sluníčko z.s
Raisova 96, Starý Plzenec

Mraky zábavy pro vaše sluníčka
•
•
•
•
•
•
•
•

herna
kurzy pro děti od 3. měsíce věku
kurzy pro dospělé s dětmi,
přednášky
hlídání dětí
výlety
bazárky
workshopy

!!! Hledáme nové spolupracovníky!!!
• Přidejte se k nám, staňte se Sluníčkovou tetou a vytvářejte s námi zajímavé programy pro děti a jejich
rodiče:
• Hledáme někoho na vedení kroužků a herny
• Není potřeba odborného vzdělání
• Jedná se o dobrovolnou, neplacenou činnost
• Sluníčkové tety mají zvýhodněné ceny na všechny akce ve Sluníčku
Sháníme také hračky, výtvarné potřeby, úklidové prostředky a jakékoli vybavení, které souvisí s péčí o děti!
Věci můžete přivést přímo do centra, nebo nás kontaktovat a my si je vyzvedneme přímo u Vás doma.
www.mcslunicko.webnode.cz , Fb: MC Sluníčko, slunicko.plzenec@gmail.com, tel:608 031 051

Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci

Akademie Staré Plzně
přednášku

Význam krajinných energií pro dnešního člověka
Ing. Pavel Kozák - badatel a spisovatel
Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu,
Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec v úterý 25. října 2018 od 17.00 hod.
Seznámení s dochovanými krajinnými duchovními prvky,
které pomáhaly v životě našim předkům a mohou pomoci i nám.
Ing. Pavel Kozák vychází ve své práci z psychotronického průzkumu míst, kde člověk žil a žije
a prostředků, kterými je přizpůsoboval svým potřebám. Jeho cesta vede z krajiny a jejích energií k poznatkům o světě a jeho prostorech, zčásti v průběhu věků zapomenutých.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Vyhrazujeme si právo změn v programu . http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/
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STALO SE
MUZIKA LIDI SPOJUJE
V úterý 18. září byl nádherný, teplý, ještě
letně se tvářící večer. Na nádvoří restaurace
„Na jízdárně“ se sešli lidé, které zdánlivě nic
nespojuje. Mnohdy ostré politické výměny
názorů v tomto končícím volebním období je
spíše rozdělovaly.
Pozvání od „Nezávislých a KDU-ČSL“
na posezení při irské hudbě v podání Zuzany
a spol. a podaná ruka jako vyjádření snahy
k povolební spolupráci všech zvolených zastupitelů, přijala starostka paní Doláková,
místostarosta pan Vajshajtl, radní pan Hrouda, zastupitel pan Eret a kandidáti dalších
„konkurenčních“ stran a politických uskupení, např. pan Šimána nebo pan Koňařík.
Přišli a dali tím najevo, že spolupráce
všech budoucích zastupitelů je možná. Je
možné nacházet průnik různých názorů politických „konkurentů“ bez konfrontace a urážek, na základě respektu a snahy domluvit
se ku prospěchu občanů. Těch občanů, kteří
volili lidi vzdělané, něčím vynikající, ochotné prosazovat své vize většinou díky dohodě, tedy kompromisu. Politika je především
služba a většina, tedy koalice, může spolupracovat s opozicí a naopak, aniž by obě ztratily
tvář.
Setkali jsme se a bylo nám dobře. Přejeme všem novým zastupitelům, kteří se sejdou
v brzké době na radnici, aby pracovali s respektem a pochopením a přenesli diskuse ze
stránek Radyňských listů na pracovní a veřejná jednání zastupitelstva.
Marie Laiblová a Petr Vrobel

RADOUŠOVY HRY
NA RADYNI
V sobotu 15. září 2018 se pod hradem Radyní konal další ročník tradičních Radoušových her. V pohádkovém lese s oživlými pohádkovými bytostmi byl připraven program
pro děti se zábavnými úkoly na motivy pověsti O založení hradu Radyně a Radoušovi.
Děti si tak mohly vyzkoušet jízdu s kolomazí, ulovit medvěda, najít kouzelný medailon
nebo přelstít velkého černého psa, co hlídá
bájné poklady. Na Radoušových hrách nechyběl ani samotný oživlý Radouš, který se
těšil z velkého zájmu účastníků a neváhal si

s příchozími i poklábosit. V doprovodném
programu byly připraveny pro děti jízdy
na koni nebo také výtvarné dílničky.
V hlavním programu měli možnost návštěvníci zhlédnout šermířská vystoupení,
vyzkoušet si středověkou výzbroj a výstroj,
poslechnout si dobovou středověkou hudbu
nebo se pobavit u veselé divadelní pohádky.
Radoušovy hry letos navštívilo vice než 700
lidí.! Velký dík patří dobrovolníkům z Občanského spolku Hůrka a Radyně, skautského
oddílu Sluneční údolí a všem dalším dobrodincům, kteří nezištně přispěli ke zdárnému
průběhu Radoušových her.
Eva Vlachová

Radouš a jeho družina na letošních tradičních Radoušových hrách na Radyni.
Foto: Eva Vlachová

JAKO VODA A OHEŇ
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Starý Plzenec
ve Staroplzenecké galerii
Oheň, voda, vzduch, země…. Přírodní
živly, které odpradávna ovlivňují lidský život.
Člověk bývá vždy ohromen silou, kterou čas
od času příroda ukáže.
Téma přírodních živlů spojuje většinu prací,
které žáci v loňském školním roce vytvořili:
Zkoumali jsme vodu v různých podobách.
Zajímali nás známí a neznámí obyvatelé vodní, vzdušné i podzemní říše. Vraceli jsme se
ke známým bájím a příběhům. Ohromovaly
nás sopky a jejich děsivá síla. Inspirovali jsme
se dílem H. Bosche. Navrhovali jsme poštovní známky, ornamenty, divadelní kostýmy,
kašny i nový design svačinového sáčku.
Výstavu je možné zhlédnout do 14. listopadu 2018.
Jana Frolíková,
učitelka výtvarného oboru ZUŠ Starý Plzenec
Výstavou provedla návštěvníky vernisáže Jana Frolíková.

Foto Eva Vlachová
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Ve čtvrtek 6. září 2018 večer se na Radyni uskutečnil benefiční minimuzikál autora
Milana Benedikta Karpíška o bájném rytíři
Radoušovi pod názvem O Radoušově žití
a přežalostném konci. Představení se konalo u příležitosti nedožitých 73. narozenin
akademického malíře Vladimíra Havlice.
V uměleckém provedení (zprava) Milana
Benedikta Karpíška, Přemysla Kubišty a Jitky
Kubištové se diváci přenesli do příběhu pána
hradu přímo v hradním paláci Radyně.
Děkujeme panu Petru Vroblovi za umělecké ztvárnění postavy Radouše.
Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši
téměř 2.000 Kč věnovali umělci Hemato-onkologickému oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň.
Text a foto: Eva Vlachová

SPORT
ROTUNDA CUP
VYLOUPILI PŘESPOLNÍ
BORCI
V průběhu srpna a září se uskutečnil již 14.
ročník ROTUNDA CUPU na kurtech v Sedlci. Celkem se ve všech kategoriích utkalo 42.
neregistrovaných hráčů a výsledky nedopadly
pro pořádající Spartak Sedlec a SK DOLI Starý Plzenec, tak jako v minulých letech. Pouze
ve čtyřhře dosáhli na třetí místo Karel Janoušek
s Pavlem Hroudou ze Spartaku Sedlec a Milan
Doležal s Marcelem Havlíčkem z SK DOLI Starý Plzenec (výsledky na druhé straně).
I přestože si ceny darované společností
Bohemia Sekt odvezli borci z Karlových Varů
a Plzně- Severu všichni se náramně bavili. Možná i proto, že si na kurtech zahráli proti budoucímu šampionovi Jakubovi Havránkovi. Věkem
pouze žák, sázel údery s přesností a razancí Nadala. Pod vedením otce a trenérů v Karlových
Varech může vyrůst v prvotřídního hráče. A to
může být inspirací i pro Vaše ratolesti. Přiveďte je na tréninkové hodiny každé úterý, středa
nebo čtvrtek od 16h na kurty Spartaku v Sedlci.
Miroslav Matějovský

LETOŠNÍ ROTUNDA CUP
BYL POD NADVLÁDOU
BORKA VČALY
Po vítězství v míčovém sedmiboji si nestárnoucí Borek Včala odváží ze Starého Plzence další dva triumfy. Podařilo se mu totiž
zvítězit v obou kategoriích XIV. ročníku tenisového turnaje pro neregistrované hráče tenisu Rotunda Cup. Soutěž, jenž společně pořádají TO TJ Spartak Sedlec a SK SPORTteam
DOLI Starý Plzenec, z.s., byla opět rozdělena
do dvou víkendů. Ve dnech 18. a 19. srpna

Medailisté soutěže ve čtyřhře
byly sehrány tři kategorie dvouher a 15. září
se uskutečnila čtyřhra.
Tak, jak bylo letos tradicí, se turnaje uskutečnily za úmorného vedra, když teploty opět
přelézaly třicítku. To bylo náročné zejména
pro veteránskou kategorii, kde někteří hráči
již dávno přesáhli věk sedmdesáti věk. Obdiv zaslouží letos pětasedmdesátiletý Vláďa
Pašinský a zejména Zdeněk Pašek, který letos v říjnu dosáhne 78 let. V sobotu proběhla
hlavní kategorie, o den později se sešli senioři nad 50 let. Oba turnaje ovládl Borek Včala
z TK Pohoda Letkov. V hlavní soutěži si ve finále celkem překvapivě lehce poradil do té
doby s velmi dobře hrajícím Luďkem Kosem.

Foto: Petr Liška
Nedělní turnaj jsme vzhledem k rozdílnému
věku startujících již druhým rokem rozdělili
na dvě části, na kategorie nad 50 let a nad 65
let. K veteránskému turnaji se sešlo celkem
šestnáct hráčů a tak se hrálo nejen v Sedlci,
ale také na kurtech v Koterově a ve Starém
Plzenci. Finálovým soupeřem Borka Včaly byl tentokrát Václav Štefánek z Vejprnic,
v kat. nad 65 let byl nejlepší Jan Šebek z Plzně
a na 2. místě se umístil Ivan Hodys z Plzně.
Dalším pokračováním soutěže byl v sobotu
15. září turnaj ve čtyřhře. Sešlo se osm zcela vyrovnaných párů, které byly rozděleny
do dvou skupin. Žádný zápas nebyl předem
Pokračování na str. 15
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Pokračování ze str. 14
rozhodnut a velmi často došlo také na tiebreak.
Vzhledem k nižšímu počtu dvojic postoupili
do vyřazovací části všichni účastníci. Po pomalejším rozjezdu se začalo dařit rodinnému
páru Havránkových, který nakonec celý turnaj
vyhrál. Dvanáctiletý Jakub je velmi nadějným
tenistou a jistě o něm ještě hodně uslyšíme.
Ve finálovém zápase se vítězné dvojici marně
snažili vzdorovat Martin Miarko a Miloslav
Kozel, kteří tak obsadili druhou pozici.
Letošního ročníku ROTUNDA CUP se
zúčastnilo celkem dvaačtyřicet hráčů, což je
sice o něco méně než v loňském roce, sportovní úroveň ovšem určitě neutrpěla. Hlavním sponzorem soutěže byla již tradičně
firma Bohemia Sekt, akce byla podporována
také Českým svazem rekreačního sportu.
Milan Doležel
VÝSLEDKY
hlavní soutěž
1. Borek Včala
2. Luděk Kos
3. Martin Miarko
3. Karel Palka
kat. nad 50 let
1. Borek Včala
2. Václav Štefánek
3. Stanislav Havlíček
3. Miroslav Švátora
kat. nad 65 let
1. Jan Šebek
2. Ivan Hodys
3. Zdeněk Pašek
čtyřhra
1. Petr Havránek – Jakub Havránek
2. Miloslav Kozel – Martin Miarko
3. Karel Janoušek – Pavel Hrouda
4. Milan Doležel – Marcel Havlíček

Nejúspěšnější hráči hlavní kategorie – vítěz vlevo

Foto Milan Doležel

Závod v hodu oštěpem
XVII. ročník
13. října 2018 od 12:30 h
Sportovní areál SK St. Plzenec - hřiště kopané

Kategorie: •muži 15-40 let • muži 40-100 let • ženy • děti do 10 let • děti do 15 let
Startovné: 50 Kč, děti zdarma.
Občerstvení zajištěno.

INZERCE
INZERCE Z KUPONU

PRONAP s.r.o.
Starý Plzenec

■ Prodám

bobkovišně, čemeřice, koniklec,
opuncie. Daruji agáve. Tel.: 606 487 544.

■ Prodám

N ABÍZ Í

ve značné slevě nové proutěné-ratanové křeslo. Cena dohodou. Tel.:
720 143 290.

pronájem volných
nebytových prostor

■ Prodám levně pěkná pánská saka a košile,

v administrativní budově společnosti
Starý Plzenec, Jiráskova 1142

vel. M a S. Tel.: 724 237 024.

■ Kdo nalakuje zárubeň (futra), St. Plzenec.
Tel.: 606 183 978.
■ Prodám

pánské

jízdní

kolo.

Tel.:

Nabízené prostory se nachází ve III. nadzemním
podlaží a jsou přístupné samostatným
vchodem. Jejich využití je vhodné
ke kancelářským a obchodním účelům, popř.
pro jednoduchou výrobní činnost.

377 538 291.

■ Sháním paní na úklid, 1× za 14 dnů ve Starém Plzenci, cca 4 hodiny. Tel.: 704 029 969.

■ Prodám trámy různých rozměrů, fošny,
prkna a palivové dřevo. Cena dohodou.
Tel.: 604 570 939.

Případní zájemci mohou kontaktovat
jednatelku společnosti
- Ing. Renatu Maškovou
v sídle společnosti PRONAP s. r. o.
tel.: +420 377 923 312
mobil: +420 737 881 490

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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NEBAVÍ TĚ DOJÍŽDĚT ZA PRACÍ?
CHCEŠ UŠETŘIT ČAS A TAKÉ PENÍZE?

PŘIJĎ PRACOVAT DO VÝROBNÍ
SPOLEČNOSTI V MÍSTĚ SVÉHO BYDLIŠTĚ!
PŘIDEJ SE DO NAŠEHO TÝMU,
RÁDI TĚ UVÍTÁME A TAKÉ ODMĚNÍME!
Výrobce nábytkových polotovarů spol. PRONAP s r.o.
nabízí práci pro muže / ženy
• na poloautomatických dřevoobráběcích strojích
• na plný úvazek, dvousměnný provoz
• nástup možný ihned
Požadujeme:
• praxe nebo vyučen v oboru truhlář výhodou
• manuální zručnost, zodpovědnost
Zaměstnanecké benefity
• nástupní odměna
• dobré finanční ohodnocení, platový růst,
• zaměstnanecké benefity:
• příspěvek na dopravu, podnikové stravování, 25 dní
dovolené,
• příspěvek na penzijní připojištěníu
Informace:
PRONAP, s. r. o.
Jiráskova 1142, Starý Plzenec
tel.: 377 923 312 – 311 mob.: + 420 720 978 340
e-mail: stechova@pronap.eu
www.pronap.eu

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

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ
(ELEKTRIKÁŘ)
Požadujeme:
• minimální vzdělání SOU elektrotechnického směru
• základní elektromechanické znalosti
• dobrou orientaci v technické dokumentaci strojů
• logické uvažování, manuální zručnost
• spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
• zkušenosti s údržbou a opravou strojů výhodou
• Vyhláška 50/1978 Sb., § 6
Nabízíme:
• nástupní odměna
• dobré finanční ohodnocení, platový růst
• zaměstnanecké benefity:
• příspěvek na dopravu, podnikové stravování, 25 dní
dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění
Informace:
PRONAP, s. r. o.
Jiráskova 1142, Starý Plzenec
tel.: 377 923 312 – 311
mob.: + 420 720 978 340
e-mail: stechova@pronap.eu
www.pronap.eu

SDRUŽENÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
V r. 2014 jsme si stanovili náročný program, postavený na 10 základních
kamenech a ten jsme se snažili za uplynulé 4 roky postupně naplňovat.
Co jsme slíbili

Co jsme splnili

Opravy místních komunikací

Většina místních komunikací má opravený povrch, postupně připravujeme výstavbu chodníků

Rekonstrukce veřejných
prostranství

Dokončuje se rekonstrukce Malostranského
náměstí, bude zahájena rekonstrukce Třebízského
náměstí, zpracovává se dokumentace na novou
sedleckou náves

Vyrovnané hospodaření města

Investovali jsme v Sedlci, na Malé Straně i ostatních částech města, doplatili jsme další úvěry,
každoročně hospodaříme s přebytkem

Udržitelnou veřejnou dopravu

Zavedli jsme víkendový noční spoj, osadili jsme
nové autobusové zastávky, vyjednali jsme lepší
cenový tarif s PMDP ve vnější zóně

Zajištění kapacit pro vzdělávání

Přistavěli jsme MŠ ve Starém Plzenci, ZŠ a MŠ
v Sedlci, připravujeme přístavbu ZŠ ve Starém
Plzenci

Zajištění zázemí u historických Vybudovali jsme Centrum služeb pro turisty,
památek
nové sociální zařízení, zprovoznili jsme restauraci
u hradu Radyně
Investovat do třídění odpadu,
životního prostředí, zeleně

Vybudovali jsme nový sběrný dvůr, dokončili jsme
revitalizaci starého hřbitova, zahájili jsme revitalizaci sedleckého parku, poskytujeme občanům
kompostéry na bio odpad

Investovat do sportovní
a volnočasové infrastruktury

Vybudovali jsme cyklostezku, workoutové hřiště
v Sedlci i ve Starém Plzenci, navýšili jsme finanční příspěvky sportovcům a spolkům, uspořádali
jsme řadu kulturních akcí

Dbát na údržbu majetku města

Vyměnili jsme okna téměř ve všech veřejných
budovách, vybudovali jsme další vodovody
a kanalizace, postupně budujeme nové veřejné
osvětlení.

Efektivní veřejnou správu
a komunikaci s občany

Poskytujeme občanům Radyňské listy zdarma,
zřídili jsme diskusní fórum, facebook, ankety,
dotazníky. Získali jsme několik ocenění (od Ministerstva vnitra, Plzeňského kraje,…)

Chceme navázat na započatou práci a pokračovat v připravovaných projektech – SVÉ SLIBY PLNÍME

PRONAP s.r.o.
Starý Plzenec

N ABÍZÍ

kompletní služby
v oblasti podnikového
účetnictví, daňové
evidence a účetního
poradenství
Případní zájemci mohou kontaktovat
jednatelku společnosti
- Ing. Renatu Maškovou
v sídle společnosti PRONAP s. r. o.
tel.: +420 377 923 312
mobil: +420 737 881 490

Provádíme montáže sádrokartonových stropů, příček, podkrovních
bytů, fasády.
Odvezem, přivezem cokoliv dodávkovým vozem.
Email: slezinger.interiery@gmail.com
www.slezinger-interiery.webnode.cz
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PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOST

PŘIJMEME
BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY

SÝKORA KOVO s.r.o. Starý Plzenec
přijme ihned:

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
- praxe v oboru,
- znalost výkresů

PRACOVNÍKA
DO EXPEDIČNÍHO SKLADU
PRO PŘÍPRAVU A BALENÍ
VÝROBKŮ PŘED EXPEDICÍ
NABÍZÍME:
- nadprůměrné finanční ohodnocení
- příspěvek na stravování 50 %
- příspěvek na životní pojištění
- mimořádné odměny
- čisté pracovní prostředí
- příspěvek na vánoce
- motivační odměny
- jednosměnný provoz
Informace na tel: 777 759 763, 777 88 11 22
Email: martina.sykorova@centrum.cz

na pozici obsluha strojů na pracovišti
Starý Plzenec, Bezručova 389
Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené
Možná i práce na hlavní pracovní poměr
Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění
V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939,
e-mail: suchyzd@seznam.cz

Strana 18

Radyňské listy - říjen 2018

Závěsný kalendář
na rok 2019
Starý Plzenec
– památky
v prodeji v K-Centru
Smetanova 932, St. Plzenec
za cenu 120 Kč/ks.
Vhodné jako vánoční dárek.

13716_StaryPlzenec_kalendar2019.indd 1
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Kontaktujte spolek PlzenecNET
QDĤÊVOH775 785 005, nebo na
e-mailu info@plzenec.net

25.09.2018 13:03:32

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA

www.plzenec.net

S HYDRAULICKOU RUKOU
• doprava materiálů
• likvidace odpadů, apod.
Tomáš Mestek, Sedlec, K Jezu 36
Tel.: 733 586 738 – NONSTOP
E-mail: 4youstory@seznam.cz

N O V Ě Z R E KO N S T R U
S VAT E B N Í H O S T I N Y | P R

Internet omezený pouze cenou
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OMOCE | OS
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Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422, info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com

•N
O
ÁN
ENIN |

Ř ÁC
EKU

INGO
C AT E R

KÉ PROSTŘEDÍ

V É S LU Ž B Y |

P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

Navazujeme na zavedenou tradici Staroplzenecké
t
b 9 llett na zdejším
d jší
ší
restaurace
provozovanéé po d
dobu
náměstí, která si získala oblibu převážně díky vysoké
kvalitě pokrmů a profesionální obsluze. Tento standard
se Vám budeme snažit poskytnout i v této restauraci. Při
přípravě veškerých pokrmů klademe důraz na kvalitu
surovin s využitím produktů z blízkého okolí.

Í
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Jsme stabilní ﬁrma, která působí v ČR více než 20 let.
Jsme přední výrobce dřevěných montovaných
rodinných domů značky OKAL.
Hledáme následující profese s okamžitým nástupem

PRACOVNÍKY
DO VÝROBY

Vyučení v oboru truhlář, tesař,
zedník výhodou, není podmínkou

NABÍZÍME:
• dlouhodobá perspektiva zaměstnání
• příspěvek na dopravu • 5 týdnů dovolené

hrubá mzda od 30 000 Kč
DFH Haus CZ s.r.o. | Žákava 162 | 332 04 Žákava
tel.: 377 882 424 | www.dfh-haus.cz
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