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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
den za dnem obracíme listy v kalendáři,
odstrojili jsme vánoční stromečky a plnou
parou se vrhli na úkoly
v novém roce.
Přístavba základní
školy, výstavba sportovní haly, investice
do vodovodů, participativní
rozpočet,
podpora sportu a volnočasových aktivit. To
nás čeká v nejbližším
období. Chceme Vám
přinášet stále aktuální informace. Nikdy se
samozřejmě nezavděčíme všem, ale chceme se o to alespoň pokusit. Radyňské listy,
jak vyplynulo z komunikační strategie, jsou
nejpoužívanějším komunikačním kanálem
s Vámi, občany. Jistě jste si všimli, že Radyňské listy doznaly určité změny. První viditelnou změnou je barevný tisk. Vyšší náklady na
tisk jsou vykompenzovány zvýšeným poplatkem za inzerci. Do Radyňských listů se vrátí
informace z Rady města, budeme Vám přinášet informace z odborů městského úřadu
a uvítáme i Vaše náměty.
O plánovaných akcích jsem Vás informovala v lednovém čísle Radyňských listů. Blíže
se zmíním o některých z nich. Projekt přístavby základní školy a novostavby sportovní haly připravujeme od r. 2017, kdy byla
vyhlášena architektonická soutěž na tento
záměr. Umístění přístavby školy a sportovní
haly v prostoru školní zahrady má své limity a klade zvýšené nároky na architektonické
ztvárnění. Po výběru vítězného návrhu následovalo období jednání s autorem návrhu
o podmínkách smlouvy na zpracování všech
stupňů projektové dokumentace. Smlouva
byla uzavřena v 11/2018. Dopracování studie, zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení, dokumen-
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tace pro realizaci stavby zabralo 1,5 roku.
Vlastní stavební řízení je také někdy běh na
dlouhou trať – stavební povolení jsme získali
v 4/2020. Vydané stavební povolení a zpracovaný položkový rozpočet je další krok k možnosti žádat o dotace. Postupně jsme podávali
žádosti do dotačních výzev Ministerstva pro
místní rozvoj, Operačního programu životní
prostředí, Národní sportovní agentury. Zatím máme rozhodnutí o poskytnutí dotace
z OPŽP na částku 43 mil. Kč a prodloužené
rozhodnutí k doložení dokumentů z výběrových řízení. O zakázku na technický dozor a koordinátora BOZP se uchází 4 firmy,
o zakázku na zhotovitele se uchází 9 firem.
Financování má město zajištěno úvěrovou
smlouvou s Komerční bankou. Po dokončení
výběrových řízení by měla být stavba zahájena a dokončení předpokládáme do 12/2023.
Realizací projektu dojde k rozšíření kapacity
základní školy o 8 učeben, vybudování nového gastroprovozu a nových šaten. Starou
tělocvičnu z r. 1913 nahradí nová sportovní
hala, bude vybudována mj. tribuna pro 130
diváků, veškeré zázemí, šatny, hrací plocha
pro vícero druhů sportu, kterou budou moci
využívat školy, sportovní kluby i veřejnost.
Nejdůležitější investicí na vodovodní
síti bude v letošním roce kapacitní propojení vodovodu z Jungmannovy ulice

Zamrzlá řeka Úslava

ZDARMA

do Luční. Zahájení této akce je plánováno
na březen, dokončeno by mělo být do třech
měsíců. Další etapa pak zahrnuje propojení
z Luční do Smetanovy ulice. Etapa z Jungmannovy do Luční bude probíhat otevřeným
výkopem a také řízeným podvrtem pod Bezručovou ulicí a železniční tratí v délce přes 40
m. Při výstavbě bude částečně omezen provoz v Jungmannově, Štěnovické, Bezručově
a Luční ulici. Realizací tohoto projektu dojde
k významnému propojení horního a dolního tlakového pásma vodovodní sítě, které
přispěje k lepšímu zásobení pitnou vodou
na Malé Straně a v Sedlci. O podrobnostech
realizace bude občany přilehlých nemovitostí
informovat zhotovitel - firma BK – INVESTIS, spol. s r. o., Plzeň do poštovních schránek před zahájením akce.
V rozpočtu města je i pro letošní rok
připravena částka 1 mil. Kč na participativní rozpočet. Rada města vyhlásila již čtvrtý
ročník. Participativní rozpočet umožňuje
obyvatelům našeho města, aby sami rozhodli
o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a
mohli se tak spolupodílet na zlepšení kvality
života ve městě. Máte nápad, ale nevíte jak
na to? Koordinátorem participativního rozpočtu je jmenován místostarosta Marek Vávra. Více informací si můžete přečíst uvnitř
tohoto čísla.
Pokračování na str. 2

Foto: Jiří Vlach
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Pokračování ze str. 1
Město každoročně podporuje místní
spolky poskytováním dotací z rozpočtu
města v oblasti sportu, kultury, ostatní zájmové činnosti a volnočasových aktivit.
Účelem poskytovaných dotací je zejména
podpora celoroční činnosti, a to především
dětí a mládeže, jednorázových aktivit jednotlivců, organizací či spolků neziskového cha-

rakteru a volnočasových aktivit pro seniory a
osoby se zdravotním postižením, jejichž činnost bezprostředně souvisí s městem Starý
Plzenec. Podporou spolkové činnosti dochází
k rozšíření nabídky kulturních, sportovních a
jiných zájmových aktivit. Pro letošní rok je
připravena částka 850 tis. Kč. Podrobnější
informace uvnitř tohoto čísla.
Postupně zapomínáme, jak naše okolí

vypadalo a rozdíly už posuzujeme jen z dřívějších fotografií. Uvnitř Radyňských listů
uvádíme některé projekty, které zlepšily život v našem městě.
Závěrem bych Vám chtěla, milí spoluobčané, popřát pevné zdraví, úsměv na tváři,
klid na duši a dostatek sil ke splnění všech
předsevzetí.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
1. schůze – 12. ledna 2022

Rada města
■ vzala na vědomí

Zprávu ředitelek: Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického 853,
příspěvková organizace, Základní školy Starý
Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvková organizace, Základní školy a mateřské
školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková
organizace a ředitele Základní umělecké školy Starý Plzenec, příspěvková organizace, se
sídlem Raisova 2, Starý Plzenec o přijatých
opatřeních k odstranění dílčích nedostatků
zjištěných při veřejnoprávní kontrole provedené Ing. Miroslavem Křižkou;
■ vzala na vědomí protokol o otevírání
obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Starý Plzenec,
ul. Dvořákova 2. etapa - vodovod“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy
č. 4 výzvy k podání nabídek se společností
BK – INVESTIS, spol. s r. o., Pod Všemi
svatými 1088/83, Severní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO: 00884839, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě
nejnižší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích podmínek;
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■ vzala na vědomí oznámení Miloslava Esterleho, ředitele Základní umělecké školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace, Raisova
2 IČ: 70827184 o ukončení funkce ředitele
školy z důvodu odchodu do důchodu ke dni
30.06.2022, vyhlásila, ve smyslu ustanovení §
102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkursní řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Starý
Plzenec, příspěvková organizace, Raisova 2,
IČO: 70827184 a uložila zabezpečit nezbytné náležitosti k provedení konkursního řízení podle ustanovení vyhlášky Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2019,
včetně veřejného oznámení o vyhlášení konkursního řízení;
■ vzala na vědomí:
a) Inspekční zprávu České školní inspekce,
Plzeňského inspektorátu ze dne 08.12.2021
a Protokol o kontrole Mateřské školy Starý
Plzenec, Vrchlického 853, příspěvková organizace ze dne 08.12.2021,
b) Zprávy ředitelky Mateřské školy Starý
Plzenec, Vrchlického 853, příspěvková organizace o přijatých opatřeních ke zjištěným
dílčím nedostatkům při inspekční činnosti
České školní inspekce;
■ schválila podmínky „Participativního rozpočtu“ pro rok 2022 v předloženém znění
a jmenovala koordinátorem „Participativního rozpočtu“ místostarostu Marka Vávru;
■ stanovila ceny za vývoz směsných komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které budou
při nakládání s odpady v roce 2022 využívat
systém města, ve výši 3.500 Kč včetně DPH
při týdenním vývozu a 2.450 Kč včetně DPH
při čtrnáctidenním vývozu jedné nádoby
o objemu 110 či 120 litrů a 6.900 Kč včetně
DPH při týdenním vývozu a 4.800 Kč včetně
DPH při čtrnáctidenním vývozu jedné nádoby o objemu 240 litrů a schválila zmocnění
referentky odboru ŽP MěÚ Heleny Šaškové
k uzavírání a podepisování smluv s příslušnými podnikateli pro rok 2022 v předloženém znění;
■ schválila uzavření dodatku č. 17 ke Smlouvě na odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu s firmou RUMPOLD-R Roky-

cany s.r.o., IČ: 62619357 se sídlem Jiráskova
32/465 Rokycany, který je v souladu s novým
zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.;
■ souhlasila s uplatněním „třídící slevy“ pro
rok 2022 u provozovatele skládky Němčičky
– firmy RUMPOLD-R Rokycany s.r.o., IČ:
62619357 se sídlem Jiráskova 32/465 Rokycany v souladu s novým zákonem o odpadech
č. 541/2020 Sb.;
■ schválila dodatek č. 17 ke Smlouvě o využití a odstranění odpadu č. 1091011131
v předloženém znění a ceník za uložení odpadu na skládku Vysoká u Dobřan v roce 2022
předložený majitelem skládky firmou Marius
Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČO: 42194920 platný od 01.01.2022;
■ schválila smlouvu o poradenské činnosti
a technické pomoci v oboru dopravních řešení a dopravních staveb se společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332
09 Štěnovice, IČO: 26388791 v předloženém
znění;
■ schválila uzavření příkazní smlouvy na
vykonání činností (konzultace a simulace investičních akcí a oprav na vodovodní síti, vliv
úprav vodovodní sítě na její funkci, zajištění
aktuálnosti generelu vzhledem k realizovaným úpravám na vodovodní síti) v rámci stavby, správy a servisní podpory matematického
modelu vytvořeného v rámci zpracování díla
„Generel zásobování města Starý Plzenec pitnou vodou“ se společností Vodohospodářský
rozvoj a výstava a.s., Nábřežní 90/4, Smíchov,
150 00 Praha 5, IČO: 47116901 v předloženém znění;
■ schválila uzavření dodatku č. 5 ke
Smlouvě o užití, implementaci a provozní
podpoře informačního systému HELIOS
Fenix č. F-10-01397 mezi městem Starý Plzenec a společností Asseco Solutions,
a. s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4, IČ:
64949541 v předloženém znění, jehož předmětem je přístup do vzdělávacího portálu;
■ schválila Dodatek č. 3 k Závěrkovému
listu č. EL-20200804-1872-21 z uzavřeného burzovního obchodu na trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno při nákupu
elektřiny pro objekty v majetku města a příspěvkových organizací města pro období od
01.01.2021 do 31.12.2022 se společností EP
ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46,
Praha 1, IČ: 27386643, v předloženém znění, jehož předmětem je navýšení odběrných
míst;
Pokračování na str. 3

Radyňské listy - únor 2022

Strana 3

Pokračování ze str. 2
■ vzala na vědomí informaci o jednání uskutečněném za účelem zjištění technických a finančních náležitostí pro realizaci úsekového
měření rychlosti projíždějících vozidel v ulici
Bezručova ve Starém Plzenci;
■ vzala na vědomí žádost manželů XXXXX,
trvalý pobyt XXXXX, Starý Plzenec, o prodej části pozemku parc. č. 331/45 v k. ú. Starý Plzenec, který vyčistili od skládky, osadili
trávou a udržují sekáním cca od roku 1997
a uložila, provést šetření na místě v souladu
s územním plánem města a za účasti dotčených odborů;
■ schválila uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0018583/
SOBS VB/04 „Starý Plzenec, PM, K Jezu, p.
č. 321/4, kNN“ na pozemku parc. č. 321/4
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, se společností ČEZ Distribuce a. s., v předloženém znění;
■ vzala na vědomí žádost XXXXX, trvalý
pobyt XXXXX, Starý Plzenec o pronájem
části pozemku parc. č. 1411/52 v k. ú. Starý
Plzenec před restaurací v čp. 57 za účelem
umístění restaurační předzahrádky za stejných smluvních podmínek, jako měl předcházející nájemce, souhlasila s požadovaným
pronájmem za účelem umístění restaurační
předzahrádky části pozemku parc. č. 1411/52
v k. ú. Starý Plzenec o velikosti cca 65 m2 na
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 100 Kč/m2 bez DPH
s tím, že od roku 2023 bude nájemné zvyšované o státem uznanou míru inflace a uložila,
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku za citovaným účelem, dojednat se žadatelem návrh smlouvy a po splnění daných
legislativních podmínek předložit znovu RM;
■ vzala na vědomí žádost XXXXX ze dne

06.01.2022, týkající se zahrádek parc. č.
719/61 a parc. č. 719/62 v k. ú. Starý Plzenec,
souhlasila s pronájmem/propachtováním
pouze jedné ze dvou citovaných zahrádek
a uložila vyzvat žadatelku k vyjádření, kterou ze dvou zahrádek parc. č. 719/61 a parc.
č. 719/62 v k. ú. Starý Plzenec chce pronajmout/propachtovat, v souladu s přijatým
usnesením RM č. 438/2021;
■ vzala na vědomí, na základě uzavřeného Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 6548000312 o nájmu pozemku VS
6548000312 Správy železnic, státní organizace IČO: 70994234, doručené avízo pronajímatele o stanoveném nájemném na rok
2022 ve výši 8.448 Kč, které je zvýšené oproti
nájemnému za rok 2021 ve výši 7.040 Kč, týkající se pronájmu pozemků parc. č. 206/72,
parc. č. 206/73 a parc. č. 206/74 v k. ú. Starý
Plzenec, včetně dojednaného Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o nájmu pozemku VS 6548000312
ze dne 6. 1. 2012, souhlasila, podle změny legislativy s účinností od 01.01.2022 čá
19/2021 Cen. věst. Výměr č. 01/2022 MFČR
ze dne 03.12.2021 a na základě probíhajícího majetkoprávního vypořádání se Správou
železnic, státní organizací, se zvýšením nájemného na částku 8.448,00 Kč počínaje rokem 2022 a schválila uzavření příslušného
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku
VS 6548000312 ze dne 6. 1. 2012 k Nájemní
smlouvě č. 6548000312 o pronájmu pozemků
parc. č. 206/72, parc. č. 206/73, parc. č. 206/74
v k. ú. Starý Plzenec se společností Správa
železnic, státní organizace, IČO: 70994234,
v předloženém znění;
■ vzala na vědomí Seznam doručených nabídek a protokol z otevírání obálek, Zprávu
o hodnocení nabídek, Protokol o splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení u vybra-

ného dodavatele, Výzvu vybranému dodavateli, Vypořádání výzvy vybranému dodavateli
veřejné zakázky „Zajištění technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci „Přístavba základní školy a novostavba sportovní
haly Starý Plzenec“ a schválila, na základě
doporučení hodnotící komise:
a) Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení společnost MP technik spol.
s r.o. se sídlem Francouzská 149, 345 62 Holýšov, IČO: 05360889 z další účasti v zadávacím
řízení k veřejné zakázce „Zajištění technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na
akci „Přístavba základní školy a novostavba
sportovní haly Starý Plzenec“, jejíž nabídka
nesplnila podmínky účasti v zadávacím řízení;
b) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zajištění technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci „Přístavba
základní školy a novostavba sportovní haly
Starý Plzenec“ společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. se sídlem Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO:
26760312, s nabídkovou cenou 2.300.000 Kč
bez DPH,
c) Uzavření Příkazní smlouvy se společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. se sídlem Sokolovská 45/16, 186 00
Praha 8 – Karlín, IČO: 26760312, s nabídkovou cenou 2.300.000 Kč bez DPH, k veřejné
zakázce „Zajištění technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci „Přístavba
základní školy a novostavba sportovní haly
Starý Plzenec“, po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu
s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného dodavatele.
Ing. Radek Hroch, tajemník MěÚ

ÚHRADA POPLATKU
- ODPADY rok 2022

• v hotovosti - odbor životního prostředí MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec
v úředních hodinách (pondělí + středa od
7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00)
• platební kartou - pokladna MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec v úředních hodinách (pondělí + středa od 7,30 do 12,00
a od 13,00 do 17,00)
Finanční bilance odpadového hospodářství
– rok 2021:
Náklady na odpadové hospodářství v roce
2021 činily necelých 7.000.000 Kč. Poplatky
za odpady od občanů činily cca 1.700.000
Kč. Za vytříděné odpady jsme získali přes
1.000.000 Kč a za vyřazené elektrozařízení

jsme dostali cca 120.000 Kč. Město Starý Plzenec dotovalo v roce 2021 odpadové hospodářství částkou více než 4.000.000 Kč. Náklady na odvoz a likvidaci odpadů na jednoho
občana města činily cca 1.330 Kč. Proto došlo
v roce 2022 k symbolickému navýšení poplatku na 400 Kč na osobu. Děkujeme všem
občanům, za to, že třídí odpady, protože
čím víc se vytřídí z komunálního odpadu,
tím déle můžeme udržet nízké poplatky,
i když náklady na likvidaci odpadů se stále
zvyšují.

Sazba poplatku na rok 2022 činí 400 Kč
na poplatníka.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději k 31. březnu 2022.
Možnosti úhrady poplatku:
• Bankovním převodem na účet města
- účet číslo: 19 - 725643329 / 0800, var.
symbol - 200, spec. symbol pro trvale
přihlášené poplatníky - datum narození
ve tvaru ddmmrrrr.
Spec. symbol pro chataře, chalupáře a vlastníky nemovitostí:
• pro Starý Plzenec předčíslí 6 + číslo nemovitosti (ve tvaru 6xxx – prázdná čísla
doplnit nulou),
• pro Sedlec předčíslí 3 + číslo nemovitosti
(ve tvaru 3xxx – prázdná čísla doplnit
nulou).
• Pro vlastníky bytů v bytovkách, kde není
nikdo hlášen k trvalému pobytu - č.p. +
0 + číslo bytu.
Do zprávy pro příjemce uveďte pro
upřesnění jméno a příjmení, číslo domu,
případně bytu, popřípadě počet osob, za
které platíte.

MÍSTNÍ POPLATEK
ZE PSŮ rok 2022
Poplatek je možno uhradit do 31. března 2022:
• Bankovním převodem na účet města:
19 - 725643329 /0800, var. symbol - 660,
spec. symbol číslo popisné
Do zprávy pro příjemce uveďte pro upřesnění jméno a příjmení přihlášeného majitele psa
• V hotovosti či platební kartou - pokladna MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec
úředních hodinách (pondělí + středa od
7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00).
Helena Šašková, Odbor životního prostředí
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RADA MĚSTA STARÉHO
PLZENCE VYHLAŠUJE
ČTVRTÝ ROČNÍK
„PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTU – PAR-2022“.
Občané města opět rozhodnou, kam se
do veřejného prostoru bude investovat. Opět
je připraven v rozpočtu města pro tento účel
celkem jeden milion korun vč. DPH, který
bude přidělen projektu s největší podporou
občanů nebo se rozdělí pro menší projekty.
Financování projektů vždy zajistí město Starý
Plzenec.
1) Téma:
a) Téma PaR-2022 bude „Zlepšení funkce
veřejného prostoru a života ve městě“.
2) Způsob hlasování:
a) Pro projekty bude možno hlasovat na adrese www.staryplzenec.cz/par
b) Hlasovat může občan s trvalým pobytem
ve Starém Plzenci, který završil 16. rok
věku nebo vlastník nemovitosti ve Starém
Plzenci. Každý občan může hlasovat pouze jedním hlasem.
3) Podmínky zařazení projektu do soutěže:
a) Název projektu a stručný popis záměru.
b) Umístění projektu.
c) Fotodokumentace stávajícího stavu.
d) Popis přínosu pro veřejný prostor města.
e) Předpokládaná finanční náročnost pro-
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jektu. (Odhad investičních a provozních
nákladů ročně).
f) Kontaktní osoba projektu. (Jméno, e-mail,
telefon).
4) Podpora PaR ze strany MěÚ:
a) Zveřejnění projektů na webu www.staryplzenec.cz/par
b) Zajištění komise pro výběr posouzení návrhů z hlediska realizovatelnosti.
c) Zajištění výběrového řízení na dodavatele.
d) Zajištění fakturačních povinností ve vztahu k dodavatelům PaR.
e) Konzultační hodiny s úředníky MěÚ včetně prostoru pro setkání v objektu úřadu
MěÚ z důvodu posuzování proveditelnosti návrhů.
f) Podpora a zaštítění PaR samosprávy jménem koordinátora.
5) Harmonogram:
Vyhlášení PaR Radou města
a) 12.1. 2022
Starého Plzence.
b) Únor 2022
Informace v Radyňských
listech, na webu, Fb a Mobilním rozhlasem
c) 1.2. 2022
Začátek příjmu žádostí.
d) 14.2. 2022
Konec příjmu žádostí.
e) 15.2. – 24.2. 2022 Kontrola proveditelnosti.
f) 25.2. 2022
Start hlasování.
g) 9.3. 2022
Konec hlasování.
h) 10.3. 2022
Výběr vítězných návrhů.
i) 21.3. 2022
Schválení ZM.
j) 22.3. 2022
Začátek realizace vítězných projektů.
6) Výběr vítězného návrhu:
a) Projekt může být zařazen do soutěže, pokud v termínu výběru vítězného projektu,
bude mít většinovou podporu.
b) Vítězných projektů může být více, ale nesmí se přečerpat celkový finanční rámec
PaR-2022.

c) Musí splnit všechny podmínky, viz bod.
„3. Podmínky zařazení projektu do soutěže“.
d) Vyjádření o realizovatelnosti od úředníka
MěÚ, do jehož gesce projekt spadá.
e) Projekt musí být realizován na majetku
a území města.
f) Do návrhu rozpočtu projektu musí být
zahrnuty veškeré výdaje (investiční i provozní) projektu, bez ohledu na případné
příjmy.
g) Veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu realizátora / provozovatele.
h) Projekt nesměřuje do bytového fondu
města.
i) Projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského
či politického charakteru.
j) Cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například
formou dotací, výher či darů).
7) Zpracování osobních údajů
a) Při hlasování přes aplikaci na webu města je zpracování osobních údajů šifrované
přímo aplikací.
b) Při hlasování v ostatních případech bude
potřeba vyplnit souhlas se zpracováním
osobních údajů, který je přílohou hlasovacího lístku nebo je dostupný v kanceláři
pověřeného úředníka. Pro unikátnost hlasování je potřeba zpracovat údaje: jméno,
příjmení, adresa a datum narození.
Koordinátor PaR – Marek Vávra
Tel.: 770 197 837
vavra@staryplzenec.cz
https://www.staryplzenec.cz/par


PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - STARÝ PLZENEC
REGISTRACE PROJEKTU 2022
Název projektu: ...........................................................................................................................................................................................................................
Jednoduchý popis projektu: ......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Umístění projektu (číslo pozemku, název ulice nebo název místa): ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Přínos do veřejného prostoru: ..................................................................................................................................................................................................
Předpokládaná cena projektu: .................................................. včetně DPH
Přiložíte fotodokumentaci stávajícího stavu? ANO NE
Kontaktní osoba (jméno a podpis osoby, která podává projekt): .........................................................................................................................................
Kontakt (e-mail, telefon a pod): ...............................................................................................................................................................................................
Vyplněný formulář předejte na podatelně, v K-Centru nebo v knihovně.

Koordinátor PaR: Marek Vávra, tel.: 770 197 837
www.staryplzenec.cz/par
e-mail: vavra@staryplzenec.cz
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DÍKY PODNĚTŮM OBČANŮ MĚSTA
STARÉHO PLZENCE SE V RÁMCI
PARTICIPATIVNÍCH ROZPOČTŮ 2019-2021
PODAŘILO JIŽ ZREALIZOVAT TYTO PROJEKTY:
Pohádkový les v lomu pod Radyní

CofeeStop

FitPark

Radoušova skalka

Cyklostání

Hřistě u Radoušovy skalky

Sáňkovací kopec

Dětské hřiště Sedlec

Lavičky na cyklostezce

Vybavení koupaliště

Dětské hřistě Na Vršku

Multifunkčni hřistě za hasičárnou

Zemní trampolíny na koupališti

vším dětí a mládeže, jednorázových aktivit
jednotlivců, organizací či spolků neziskového charakteru a volnočasových aktivit
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jejichž činnost bezprostředně souvisí
s městem Starý Plzenec. Podporou spolkové činnosti dochází k rozšíření nabídky
kulturních, sportovních a jiných zájmových aktivit. Pro rok 2022 byla v rozpočtu
města vyčleněna částka 850 tis. Kč, z toho
pro oblast sportu 650 tis. Kč a pro ostatní
zájmovou činnost 200 tis. Kč.
O dotaci si můžete zažádat do 31. břez-

na 2022 pomocí předtištěné žádosti zveřejněné na webu města – VOLNÝ ČAS →
SPOLKY A SDRUŽENÍ. Kontaktní osobou
je Petra Jelínková, finanční a majetkový odbor MěÚ, tel. 377 183 650, e-mail: jelinkova
@staryplzenec.cz nebo můžete žádost doručit
do podatelny MěÚ Starý Plzenec, Smetanova
932, 332 02 Starý Plzenec.
O jednotlivých žádostech pak rozhodne
Rada/Zastupitelstvo města Starého Plzence,
s žadatelem bude uzavřena veřejnoprávní
smlouva a použití dotace žadatel vyúčtuje do
Vlasta Doláková, starostka
28.02.2023.

FINANČNÍ PODPORA
MĚSTA SPORTU
A OSTATNÍ ZÁJMOVÉ
ČINNOSTI
Město Starý Plzenec podporuje místní
spolky poskytováním dotací z rozpočtu
města v oblasti sportu, kultury, ostatní zájmové činnosti a volnočasových aktivit.
Účelem poskytovaných dotací je zejména podpora celoroční činnosti, a to přede-

DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 2011-2021
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kč (tis)

100

200

200

200

650

650

650

650

650

850

850
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JAK SE MĚNIL STARÝ PLZENEC
Největší investiční akce v novodobé historii města za 230 mil. Kč realizovaná v letech 2012 – 2014
Otočit kohoutkem a teče voda - pro většinu domácností naprostá samozřejmost.
Za každou kapkou vody je ale velmi složitá
a drahá infrastruktura.
I v našem městě byly a někde ještě jsou
části, kde si tento „luxus“ nemohou užívat.
Projekt „Kanalizace Malá Strana, Sedlec
a rozšíření ČOV“ a „Rozšíření vodovodní
sítě v Sedlci“ se skládal z vícero samostatných
projektů, na kterých pracovalo město od r.
2004. Projekty zahrnovaly rozšíření čistírny
odpadních vod v Luční ulici ze dvou nádrží
na čtyři (z 3600 ekvivalentních obyvatel na
8000 EO), novou stavební, strojní i technologickou část, vybudování kanalizace na Malé
Straně a v Sedlci, vyřazení čistírny odpadních
vod pod Bohemia Sektem z provozu a stažení
splaškových vod ze Sedlce, Malé Strany, Smetanovy ulice na jedinou ČOV v Luční ulici.

Protože konfigurace terénu neumožňuje všude odvádět splaškové vody gravitačně, musely být na trase vybudovány čerpací stanice,
výtlaky a protlaky pod řekou a odlehčovací
komory jak v Sedlci, tak na Malé Straně. Součástí realizace byly i další projekty na rozšíření vodovodní sítě v Sedlci.
Při realizaci projektu se sešla výborná
parta lidí – spolehlivý zhotovitel, pečlivý
technický dozor, odborný autorský dozor.
Všichni měli zájem, aby stavba „šlapala“.
Pro mě osobně obrovská zkušenost, stavba
byla dokončena v termínu a za částky dle
smlouvy. To považuji za úspěch. A pár čísel – stavba byla zahájena v 10/2012, dokončena v 10/2014, celkem bylo vybudováno 12
km kanalizace, 3 km vodovodů, 5 čerpacích
stanic, 3 odlehčovací komory, 2 podvrty pod
řekou, 5 výtlaků. Za tuto akci jsme uhradili

Zahájení stavby kanalizace a vodovodu říjen 2012

230 mil. Kč, z toho 185 mil. Kč z dotace EU
a zbývající částku z úvěru. Dnes je úvěr z větší
části splacen, doplacen bude v r. 2028.
Poděkování si při této příležitosti zaslouží i předminulí starostové města pan Pavel
Kondr (1996-2006) a pan Zdeněk Matas
(2006-2010) za to, že měli odvahu připravit
projektovou dokumentaci a podmínky pro
takto velký projekt. Poděkovat bych chtěla
i zastupitelům, kteří záměr podpořili. K realizaci jsme museli ujít ještě dlouhou cestu,
doplnit hory papírů, např. změnou režimu
uplatňování DPH jsme ušetřili městu desítky milionů, zrealizovat výběrová řízení, vše
muselo projít kontrolou Státního fondu životní prostředí, ale bez připravené projektové
dokumentace bychom tento záměr nemohli
zrealizovat.
Vlasta Doláková, starostka

Čistička odpadních vod Starý Plzenec

Tento projekt ležel v šuplíku kvůli nedořešeným majetkoprávním vztahům
Radyňská ulice bez chodníků a silnice
plná děr a výmolů. To se změnilo v r. 2013,
kdy byla dokončena rekonstrukce Radyňské
ulice, vybudovány oboustranné chodníky.

Radyňská původní stav

Zahájení stavby brzdily nedořešené majetkoprávní vztahy. Část pozemků patřila zrušenému prvorepublikovému družstvu a nebylo možné získat stavební povolení. Čekat až

Radyňská rekonstrukce

pozemky přejdou na Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových se nám nechtělo. S pomocí právníků a projekční kanceláře
Pokračování na str. 7
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Pokračování ze str. 6
jsme našli řešení. Projektant navrhl dotčené
pozemky „obejít“. Jsou to ty úzké proužky zeleně v úseku nad Riegrovou ulicí k Máchově
ulici, kde je chodník od nemovitostí odkloněn. K realizaci vedla ještě dlouhá řada jednání – konzultace projektu na Úřadu vlády,
což byl první předpoklad, abychom mohli
požádat o dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury, jednání s Plzeňským krajem

Strana 7
o zařazení projektu do rozpočtu PK, jednání
s SÚS PK o podmínkách realizace, financování, lhůt směrem k dotaci města ze SFDI, SÚS
směrem k dotaci ROP. Přestože se stavba
potýkala se spoustou problémů, byla dokončena v termínu. A pár čísel - stavba byla
zahájena v 7/2012 a dokončena v 9/2013, byla
kompletně zrekonstruována vozovka v délce
845 m, vybudovány oboustranné chodníky,
zřízeny autobusové zastávky, napojení do

Riegrovy ulice, parkovací stání, doplněny
přechody pro pěší. Dále bylo v rámci stavby
vybudováno nové veřejné osvětlení, řešeny
úpravy na kabelových rozvodech Telefónica
O2, úpravy na kabelových rozvodech SŽDC
a ČD, přeložky vodovodu, kanalizace a plynovodu. Celkové náklady činily 68 mil. Kč,
SUS PK uhradila 41 mil. Kč, město uhradilo
27 mil. Kč.
Vlasta Doláková, starostka

Radyňská rekonstrukce

Rekonstrukce inženýrských sítí

Nové přechody a středový ostrůvek

Radyňská po rekonstrukci

Nové přechody pro pěší

Nové veřejné osvětlení
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APLIKACE HLÁŠENÍ ZÁVAD

APLIKACE NA KOLE
I PĚŠKY
Aplikace „Na kole i pěšky“ je dostupná jen
pro telefony. Naše město má co nabídnout turistům i cykloturistům, proto jsme se zapojili
i do této aplikace.
Co očekávat od této služby?
• Nastavíte si okruh hledání v kilometrech.
• Zobrazíte si historické památky.
• Nabídne Vám kulturní a sportovní akce ve
vašem okolí.
• Stezky v okolí včetně délky a výškového
profilu trasy.
https://www.staryplzenec.cz/aplikace

Aplikace „Hlášení závad“ je webová a mobilní mapová aplikace, která má za cíl zapojit
občany do správy majetku města.
Co očekávat od této služby?
• Není třeba žádná registrace.
• Jednoduché nahlášení závady nebo nedostatku na území města.
• Možnost poslat i fotografii závady.
• Budete informováni o postupu řešení závady.
• Aplikace hlídá termíny a upozorňuje určeného řešitele na neřešené závady.
Aplikaci naleznete zde: https://www.staryplzenec.cz/aplikace

INSTAGRAM
Aplikace Instagram je dostupná jak na webu,
tak v telefonu.
Co očekávat od této aplikace?
• Fotky z akcí ve městě
• Fotky z projektů města
Adresa aplikace: https://www.instagram.
com/mesto.stary.plzenec/
https://www.staryplzenec.cz/aplikace

OSTATNÍ APLIKACE
MĚSTA
Město Starý Plzenec pro své občany a pro návštěvníky města provozuje ještě několik aplikací, které také naleznete na adrese https://
www.staryplzenec.cz/aplikace.
• Veřejné osvětlení
- Mapová webová aplikace zobrazující polohu sloupů veřejného osvětlení.
- Každé světlo má svůj jedinečný číselný
identifikátor, který se dá použít v aplikaci „Hlášení závad“.
- Po kliknutí se Vám zobrazí hlavní informace o každém svítidle včetně poslední
opravy.
- Informace o zapojení pro servisní firmy.
• Passport hřbitova
- Mapová webová aplikace zobrazující aktuální informace o jednotlivých hrobových místech.
- Můžete si zkontrolovat do kdy je hrobové místo pronajato.
- Aplikace zobrazuje i fotografii hrobového místa.
• Audioprůvodce
- Jednoduchá mobilní aplikace pro turisty.
- Naše město zde prezentuje 14 audio titulů provázejících po našem městě.
- Aplikace s celorepublikovou působností.
• Město z dronu
- Několik vzletů dronu včetně animace
360° rozhledu.
- Spousta panoramatických fotografií
z našeho krásného města.
• Facebook
- Oblíbená aplikace pro zobrazení pozvánek, akcí a informací z úřadu města.
• Výpadky ČEZ
- Nechte se informovat o plánovaných odstávkách a poruchách v rozvodné síti.
• Model knížecího hradiště – Hrad Stará
Plzeň
- 3D vizualizace osídlení Starého Plzence
ve XII. století.
• Rezervační systém
- Jednoduchá rezervace na hřiště v ulici
Dvořákova.
Marek Vávra, místostarosta
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SERIÁL
STARÝ PLZENEC
ZA PROTEKTORÁTU
(pokračování)
Potvrzení o rasovém původu
Po nástupu fašismu v r. 1933 museli němečtí občané – když chtěli být plnoprávnými občany – doložit svůj árijský původ
dokumenty o předcích až do pátého kolena
zpětně (v praxi ovšem to stačilo pouze do
třetího kolena). Pak obdrželi tzv. Ahnenpass
(rodový pas) čili doklad o árijském původu. V protektorátu Čechy a Morava začíná
platit již 4. července 1939 vládní nařízení č.
136, kde se také hovoří o dokladu árijského
původu. Potřebovali jej všichni, kdo chtěli
uzavřít sňatek, nakládat se svým majetkem
a s vkladní knížkou, vykonávat některá zaměstnání ve státní službě či dokonce i mít
domácího mazlíčka. Doklad byl nezbytný
také při jednání s protektorátními úřady. Pokud jste žili v manželství, museli jste na úřad
přijít se svým křestním listem a křestními
listy svého otce a matky a prarodičů z obou
stran tedy každý se sedmi dokumenty. Ti, co
měli židovské předky nebo byli tzv. „cikánské
rasy“, z těch se stali rázem občané druhé kaKřestní list za protektorátu

tegorie, postupně stále více zbavováni svých
práv a vystavováni šikaně, která vyvrcholila
deportacemi do koncentračních táborů. Protože vydávání rodových pasů se ukázalo být
takovou zátěží pro úřady, musel být v r. 1943
zřízen Rodopisný úřad pro Čechy a Moravu.
Pokračování na str. 10

V Plzenci se zachovalo několik takových
potvrzení, předkládám jedno z nich.
Anna Velichová
www.wikipedie.cz
Foto: archiv Jaroslava Hrubého
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Pokračování ze str. 9
Křestní list za Protektorátu Čechy a Morava byl důležitým a naprosto nezbytným
dokladem, který jste museli mít k doložení
tzv. árijského původu alespoň k prarodičům.
Potvrzení o árijském původu jste potřebovali pro svobodné nakládání s vlastní vkladní
knížkou, vlastnictví soukromého majetku

(ba dokonce i domácích mazlíčků), k vydání
nové tzv. kenkarty (tj. občanské legitimace),
k uzavření sňatku i pro to, abyste mohli být
zaměstnáni ve státní službě v některých povoláních (např. učitelé, úředníci atd.) Je zajímavé, že někteří se po pátrání po vlastních
předcích začali následovně více zajímat o tzv.
rodopis čili genealogii...

Následující křestní listy občanů Starého
Plzence (z archivu ing. Z. Ledviny), vystavené
farním úřadem Starý Plzenec, jsou dokladem
toho, jak po smrti R. Heydricha takříkajíc „přituhlo“. Oba jsou vystaveny dodatečně, (patrně
kvůli doložení árijského původu), ten druhý
z prosince 1943 je již psán německy.
Anna Velichová

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ÚNOR
A BŘEZEN 2022
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 16:00 h při dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ - uzavřen
Komentované skupinové prohlídky při dodržení hygienických podmínek je možné objednat na tel.: 725 500 060
e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
- uzavřena
www.rotunda-hurka.cz
Jiří Blahůtka – dřevořezby
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá 30. března 2022.
12. února 2022
Valentýnské tvoření
Místo: Centrum služeb pro turisty předhradí
hradu Radyně
Čas: 13:00 h – 16:00 h

22. února 2022
QUASI TRIO
Vít Chudý (housle)
Judita Škodová (violoncello)
Kateřina Ochmanová (klavír)

koncert 37. sezóny Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo
nám. 121
Čas: 18:00 h
Pokračování na str. 11
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Pokračování ze str. 10
5. března 2022
Ples města a Základní školy Starý Plzenec
Místo: Lidový dům, Raisova ul., St. Plzenec
Čas: 20:00 – 02:00 h
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Jindřich Macek – loutna
koncert 37. sezóny Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám
121, Starý Plzenec
Čas: 18:00 h

23. března 2022
Odpoledne s muzikou pro seniory
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 15:00 – 18:0 h
Vstup: zdarma.

15. března 2022
Loutnová hudba v proměnách staletí

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

od 13:00 h
do 16:00 h

VALENTÝNSKÉ
ÝNSKÉ
T VOŘENÍÍ
sobota 12.2.2022
2.2.2022
Chcete někoho potěšit v den svatého
Valentýna vlastnoručně vyrobeným
dárkem? Přijďte k nám!

Kde nás najdete?
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
v předhradí hradu Radyně
Výrovna 197, 332 02 Starý Plzenec
V průběhu akce budou pořizovány fotografie,
které budou využity k propagačním účelům
města Starého Plzence.

výroba
valentýnek
dárků
dekorací
zapůjčíme
Vám pomůcky
poskytneme
materiál

50 Kč / osoba
CENTRUM SLUŽEB
PRO TURISTY
POD RADYNÍ
+420 725 500 060
info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne-cz
www.staryplzenec.cz

Akce se uskuteční pouze v případě příznivých
epidemických podmínek za přísných
hygienických pravidel.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Čas neúprosně utíká jako voda, a tak si tichou
vzpomínkou připomínáme,
že dne 2. února 2022 to budou 3 roky,
co nás navždy opustila
paní Bohumila Krásná.
Milá Bohuško, děkujeme Ti za Tvou péči a lásku,
moc nám scházíš.
Vzpomíná manžel s rodinou.
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NAŠE ŠKOLY
PROSINEC A LEDEN
V ZŠ SEDLEC
Ještě před koncem kalendářního roku jsme
měli ve škole spoustu akcí. Před Vánoci se sedlečtí školáci vydali na vycházku na rotundu.
Cestou také hledali čísla ze Sedleckého adventního kalendáře 2021 a v lese nakrmili zvířátka
doneseným senem, semínky, mrkví a jablky.
Seznamovali se s historií hradiště, učili se poznávat piktogramy a snažili se také podle nich
chovat. Nad rotundou nesmělo chybět hromadné fotografování.
Během předvánočního týdne nesmělo chybět zpívání koled a vánoční nadílky ve třídách.
Tentokrát koledy žáci nazpívali na náš školní

ZIMNÍ DNY V MŠ STARÝ
PLZENEC
Vánoční čas nám rychle utekl. Ježíšek
se u nás zastavil 21. prosince a přinesl nám
spoustu nových her a hraček. Nezapomněl
ani na paní učitelky. Přinesl nám zajímavé
a moderní didaktické pomůcky pro práci
s dětmi. Už se těšíme, až je všechny vyzkoušíme.Do nového roku jsme vkročili s úsměvem.
Páťáčci se přivítali v novém roce diskotékou.
Přinesli si dobroty a pořádně to na parketě
roztančili. Čtvrťáčci se vydali na velkou po-

youtube kanál, alespoň jako malou náhradu za
naši tradiční akci zpívání u stromečku a vánoční trhy v tělocvičně školy. Písničky najdete na
našem školním youtube kanálu Ve čtvrtek 6.
ledna nás přišli navštívit tři králové. Společně
jsme si s nimi zazpívali, oni nám k tomu zahráli
na trubku a také nám něco řekli o Tříkrálové
sbírce, která probíhala po celé ČR. Pomáhat
má smysl a tak i my jsme drobným obnosem
přispěli na charitativní sbírku a odměnou nám
bylo tříkrálové požehnání K+M+B+ a radost
z pomoci druhým. Děkujeme králům, že nás
poctili svojí návštěvou!
Letos jsme se již podruhé zapojili do celostátního sčítání ptáků v ČR v rámci akce Ptačí hodinka. Loni pouze individuálně (kvůli distanční
výuce), letos již v rámci školy. Pátek byl mrazivý
znávací vycházku. Třeťáčci vyrazili nakrmit
kachny k řece Úslavě. Druháčkové a prvňáčkové nelenili a dosypali všechna krmítka na
školní zahradě. Také se u nás zastavili myslivci. Přinesli nám odměnu za podzimní sběr
kaštanů a žaludů. Moc děkujeme, dárky se
dětem moc líbí. 19. ledna nás čeká výprava
za dvanácti měsíčky. Právě vládnoucí Leden
si pro nás připravil spoustu úkolů. Pojďme je
splnit, než předá své žezlo. Držte nám palce.
Krásné zimní dny vám všem.
Kateřina Vlachová Khaurová
a Jaroslava Kaplárová, učitelky

den a nebyl sice ideálním časem na pozorování
ptáčků venku, naštěstí jsme měli dostatek ptačích hlídek a tak jsme se mohli mezi pozorováním i proběhnout. S sebou do terénu jsme si
vzali i nové určovací klíče, které jsme našli letos
od Ježíška pod stromečkem. Naše pozorování
bylo celkem úspěšné, viděli jsme obvyklé druhy ptáků: sýkoru koňadru, vrabce polního, kosa
černého, červenku obecnou, hrdličku zahradní
i letošního krále ptáků - zvonka zeleného. Kdo
měl mobil, mohl použít i zajímavou aplikaci na
vyhledávání ptáčků podle zvuku: birdNET. V jiných třídách zase pozorovali ptáčky na krmítku
přímo ze třídy, někteří sledovali online přenos
z krmítka v Brdech. V dalších třídách jsme sypali do krmítka za oknem směs pro ptáčky a páťáci šli v rámci tělocviku na vycházku na louky
k Úslavě, kde viděli dokonce i volavky.
Dne 14.1.2022 proběhlo v ZŠ Sedlec projektové dopoledne na téma ,,Čím budu“. V rámci
toho navštívili školu dva studenti Bezpečnostně
právní akademie, kteří dětem nejprve představili obor, jež studují. Poté následovala praktická
ukázka maturitního předmětu - speciální tělesné výchovy, což je vlastně obranné bojové umění vedoucí převážně ke zneškodnění protivníka
(zločince). Děti si mohly některé techniky samy
vyzkoušet a páťáci v samotném závěru přednášky se studenty zkusili kondiční fyzické testy pro
přijímací zkoušku na tuto školu. Děti získaly
pojem o předmětech jako je - Právo, Kriminalistika, Kriminologie, Kynologie, Aplikovaná
psychologie a rozšířili si tak povědomí o tom,
co je možné po ukončení ZŠ studovat.
V úterý 18.1. jsme si mohli v mobilním digitálním planetáriu užívat výukového programu
„Poprvé pod hvězdnou oblohou“. Z hvězdárny
v Rokycanech k nám opět po třech letech přijel
odborník na slovo vzatý a poutavě nám vyprávěl o vesmíru, Slunci, Měsíci, planetách, hvězdách, souhvězdích, rovnodennosti a o spoustě
dalších vesmírných zajímavostech.
Emanuela Vávrová - učitelka
Lucie Medová - vychovatelka

NOVÝ ROK V MATEŘSKÉ
ŠKOLE SEDLEC

Stavba z nové stavebnice od Ježíška

Foto: Jaroslava Kaplárová

V novém roce jsme se sešli s dětmi ve školce v hojném počtu. Vyprávěli jsme si zážitky
z vánočních prázdnin, z oslav nového roku
a zopakovali si vánoční tradice a zvyky. S dětmi jsme si vysvětlili pojem Nový rok a Silvestr a povyprávěli si o tom, jak tyto dny slavily
se svými rodinami. Týden v mateřské škole
jsme zahájili četbou Legendy O třech králích.
Děti se tak seznámily se třemi mudrci, kterým cestu do Betléma ukazovala zářící hvězda. Atmosféru podtrhly stylizované papírové
královské koruny, které si děti vyrobily a také
zpěv koled s hudebním doprovodem. Vše vyvrcholilo 6. ledna, kdy naší školku navštívili
Pokračování na str. 13
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Pokračování ze str. 12
Tři králové. Za zvuku trubky, na kterou jeden
ze tří králů hrál, jsme si společně zazpívali
koledy, poslechli příběh, který nám vyprávěl
král Baltazar a přispěli jsme i do Tříkrálové
sbírky. Pro děti bylo toto setkání nezapomenutelným zážitkem, atmosféra celé akce byla
kouzelná a tímto bychom rádi poděkovali
Třem králům, kteří se na nás přišli podívat.
Ivana Michálková, učitelka

na 18. března v 16:00 hodin
v jídelně PRONAPu
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SKAUT
MEZIROČNÍ RADOVÁNKY
I v takto napěchované době, kterou vánoční a novoroční svátky bezesporu jsou, jsme si
našli čas na společné strávení času – alespoň
na těch pár hodin. Místo tradiční vánoční
výpravy jsme se rozhodli letos uspořádat pěší
výlet na zříceninu hradu Buben, poblíž vodní
nádrže Hracholusky, abychom si užili trochu
čerstvého vzduchu, když už ten sníh se opět
někde opozdil. Touto procházkou přírodou
jsme jeden rok uzavřeli a velice záhy uvítali
rok nový – a to sportem nabitým lednovým
dopolednem v plzenecké sokolovně v rámci
oblíbeného novoročního protahování, jež
se konečně mohlo po roční covidové pauze
znovu uskutečnit. Tímto však letošní plán
akcí zdaleka nekončí, máme v plánu zavítat
na spoustu známých i doposud nenavštívených míst, tak doufejme, že nám tentokrát již
nic nebude stát v cestě.
Ušák – Lukáš Trykar

Plzenečtí skauti u zříceniny hradu Buben
Foto: Éla- Eliška Lucáková

SPORT
STÁLE MLADÁ
STARÁ GARDA SK STARÝ
PLZENEC
Již 25 let se pravidelně schází parta bývalých fotbalistů SK Starý Plzenec u svého oblíbeného sportu. Těm, co před 25 lety gardu
rozjížděli, je dnes většinou přes 60 let. V prvních letech jsme hlavně „fotbalovali“ a dokonce hráli organizovanou soutěž v rámci okresu
Plzeň-jih, a to velice úspěšně. V roce 1997
jsme tuto soutěž vyhráli a v dalším roce skončili třetí. Další roky jsme k fotbalu (hrajeme
již jen přátelská utkání) přibrali i tenis, nohejbal, biatlon, kola a
poměřujeme se hlavně
mezi sebou. S fotbalem
jsme již byli v Německu, na Moravě, v Praze,
Chebu, Aši… K těmto
sportovním
aktivitám pak léty přibývaly
i společenské povinnosti, hlavně oslavy
kulatin spoluhráčů. Začínali jsme slavit čtyřicítky, padesátky a dnes
již někteří z nás mají
za sebou oslavu sedmdesátky. Jinak středa
18.00 je pro nás svatá,
to je totiž náš pravidelný „fotbálek“ a ten se
hraje každý týden a za Stará garda

každého počasí. Málokdy se nás sejde méně
než 10, ale vždy se bojuje ze všech sil, vždyť
každý z prohrávajícího týmu platí 10 Kč do
společné kasy. Asi nevíte, že:
- za 25 let naší existence jsme sehráli 292 zápasů a turnajů a v nich soupeřům nastříleli 1475 gólů
- jsme již hráli proti 126 různým týmům,
z toho 3 x proti gardám týmů 1. ligy
- nejlepším střelcem je Jirka Kodalík, autor
204 gólů
- alespoň 1 gól v našem dresu vstřelilo 85
hráčů
- v dresu SG SK Starý Plzenec se alespoň
jednou objevilo 139 hráčů

Foto: archiv SK Starý Plzenec

- v brance našeho týmu již chytalo 26 brankářů
- pořádáme halový turnaj pro gardy Plzeňska (Memoriál Josefa Sutnara) a v letošním roce to bude již 25. ročník
- Memoriál Josefa Sutnara jsme již 7krát vyhráli
- byl zvolen hráč čtvrtstoletí SG SK Starý
Plzenec, a to Jiří Kodalík
Sportu zdar a fotbalu zvlášť !
Petr Liška
člen staré gardy SK Starý Plzenec

SK STARÝ PLZENEC
POŘÁDÁ HALOVÉ
TURNAJE
Tradiční halové fotbalové turnaje proběhnou v hale HK Rokycany pro dvě věkové kategorie. Žákovský turnaj pro starší přípravku
(děti do 10 let) je připraven na 23. ledna 2022
od 9 hodin. Turnaj se hraje jako Memoriál V.
Rejška a zúčastní se ho tyto týmy: Smíchov
Plzeň, Strašice, Nýřany, Spálené Poříčí, Raková, Břasy, Horní Bříza a pořádající SK Starý
Plzenec. Druhý turnaj je připraven pro tzv.
staré gardy (v tomto případě jsou to fotbalisté
nad 50 let) a hraje se v sobotu 12. února 2022.
Turnaj nese název Memoriál J. Sutnara a letos to bude již 25. ročník. Posledním vítězem
turnaje byl v roce 2020 tým z Prahy – RH
Strašnice.
Petr Liška, člen SK Starý Plzenec
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JÓGA VE STARÉM
PLZENCI

INZERCE
Kupon pro bezplatné podání jednoho soukromého
inzerátu do rubriky řádkové inzerce zašlete nebo
předejte osobně do redakce Radyňských listů:
K-Centrum, městská knihovna,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
Komerční inzeráty budou vždy zpoplatněny.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

INZERCE Z KUPONU
■ Prodám levně zachovalou sedací soupravu s drobnými vadami, zn. Poprad - gauč a 2
křesla. Tel.: 730 196 180.

nové kurzy od 15. 2. 2022
ÚTERÝ: 19:00 – 20:30 Jóga pro všechny
v sálku Stavebniny Rašínova 1282 St. Plzenec
ČTVRTEK: 11:00 – 12:15 Jóga pro všechny
ZUŠ Starý Plzenec, Raisova 2
Informace:
www.joga-plzen-ujezd.cz/lekce/
Lucie Svobodová, tel.: 604 876 912

■ Prodám

3 ks modrých koberců –
2 × (170×120) cm, 1× (150×85) cm. Tel.:
730 196 180.

■ Prodám 2 nové péřové prosívané deky + 2
polštáře. Tel.:721 481 915.

■ Hledám paní na úklid RD v Plzenci (utřít
prach, vyluxovat, vytřít) na 3h 2× týdně.
Cena 400 Kč/úklid. Tel.: 702 023 154.

■ Sháním byt v této lokalitě. Rád bych měl
rodiče vzhledem k věku blíže sobě. Kontaktuje mě na tel. 731 946 079.
Provádím veškeré zednické a malířské
práce a další práce dle domluvy.
Více na tel: 721 757 399.

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz

Kniha Starý Plzenec
střípky z historie a současnosti
v prodeji v K-Centru a v knihovně
Smetanova 932, St. Plzenec
za cenu 369 Kč.

Výrobce nábytkových polotovarů PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
Do třísměnného provozu přijmeme pracovníky na pozici

Obsluha poloautomatických dřevoobráběcích strojů
Požadujeme:
¾
minimální vzdělání – vyučen
¾
manuální zručnost, flexibilita, ochota učit se novým věcem
¾
možnost zapracování na nových technologiích
¾
samostatnost, spolehlivost
Nabízíme:
¾
práce na plný úvazek
¾
příspěvek na dopravu
¾
měsíční odměna za docházku
¾
příspěvek na závodní stravování
¾
25 dnů dovolené
¾
příspěvek na penzijní připojištění
Informace:
PRONAP s.r.o.
Jiráskova 1142
332 02 Starý Plzenec
www.pronap.eu

personální oddělení Zuzana Radová
tel.: 377 923 311 - 312
mob.: + 420 720 978 340
e-mail: info@pronap.eu
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PRODEJ
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C O M M UNI C AT I O N FI RS T

Radyňské
listy
Periodický tisk územního samosprávního celku
Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 3/2022
je 18. 2. 2022 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 2. 2022
ZDARMA v nákladu 2400 kusů

ČERVENÝ HR ÁDEK

PRODÁVÁ SLEPIČKY

typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy
Green Shell - typ Araukana,
Dark Shell – typ Maranska.
16 - 20 týdnů; 199 - 245 Kč/ks.
Prodej: 23.02.2022 – 15.35 h
Starý Plzenec naproti čerp. st. MOL
Info.: PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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KVALITNÍ POTRAVINY PRO KVALITNÍ ŽIVOT

