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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku 2014. Dovolte
mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravila s přáním, aby byl tento rok
pro nás všechny šťastný
a úspěšný, aby v našich srdcích vládla pospolitost, vzájemný respekt, úcta a láska.
Když krátce zhodnotím uplynulý rok
2013, domnívám se, že byl rokem úspěšným. Tím jsme jednoznačně vyvrátili neopodstatněné výtky bývalých radních ing.
Pavla Císaře a Jaroslava Lenka o tom, že
jsme na r. 2013 připravili rozpočet rizikový,
nestabilní a že je naše město před krachem.
Nejenže jsme zrealizovali všechny plánované akce, ale „nad plán“ jsme si mohli ještě z
rozpočtu města koupit pozemek od společnosti Skanska, který hodláme využít na nový
sběrný dvůr a zázemí útvaru údržby města a
ještě nám zbyde na účtu města cca 19 mil.
Kč. Dokončili jsme rekonstrukci Radyňské
ulice, zateplení mateřské školy ve Starém Plzenci, opravili jsme střechu na Domě s pečovatelskou službou, dokončili jsme fasádu na
sokolovně, upravili jsme parkovací plochu
nad radnicí, opravili jsme další místní ko-

munikace – ul. Tomáškovu, Kollárovu, El.
Krásnohorské, část ulice Hálkova a Modřínová. Pokračujeme v realizaci kanalizace
Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV a rozšíření vodovodní sítě v Sedlci. Nakoupili jsme
nový malotraktor. Zrealizovali jsme i další
drobné opravy. Vysázeli jsme novou zeleň
v Bezručově ulici před viaduktem a za dětským hřištěm v Dvořákově ulici. Na investicích jsme prostavěli cca 160 mil. Kč, z toho
cca 120 mil. Kč bylo z dotačních prostředků.
Máme před sebou poslední rok volebního
období. Ani v r. 2014 nehodláme zahálet.
Prioritou je dokončení stavby „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV a
rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“. V rámci
rozpočtu chceme pokračovat v dobudování
chybějících částí vodovodu a kanalizace,
které nebyly zařazeny do tohoto projektu.
Chceme např. dobudovat vodovod v ulici
Turistická-Polní a kanalizaci v Luční ulici.
Na tyto akce jsme si vyčlenili finanční prostředky v rozpočtu města. Budeme pokračovat v opravě místních komunikací, budeme
pokračovat v opravě veřejných budov, vyčlenili jsme větší částku za zeleň, chceme upravit další veřejná prostranství (Malostranské
náměstí, které jsme odkládali až po realizaci kanalizace na Malé Straně, prostranství
v Husově ulici u Vavřičky, prostranství u

ZDARMA

„pumpiček“ v Žižkově ulici, starý hřbitov
nad farou, park v Sedlci). Připravujeme nové
označníky ulic, protože současné označení
je již za hranicí životnosti a mnohde chybí
vůbec. Samozřejmě, pokud bude vyhlášen vhodný dotační titul k našim záměrům,
budeme opět žádat o dotační prostředky.
Problémem zůstává společnost PRONAP, s.r.o. Hospodaření této společnosti,
jejímž 100 % vlastníkem je město Starý
Plzenec, vykazuje stále horší výsledky. Doposud PRONAP splácí veškeré své závazky, tj. fixní a režijní náklady včetně splátky
úvěru. Úvěr ve výši 50 mil. Kč si v r. 2000
vzalo město na pořízení „bývalého závodu
JITONA“. Důvodem bylo udržení zaměstnanosti ve městě, dnes je v PRONAPU cca
75 zaměstnanců. Společnost za uplynulých
13 let splatila cca 45 mil. Kč a zbývá doplatit cca 5 mil. Kč. Tím, že společnost splácí
úvěr ze své činnosti, nemá další volné finanční prostředky na investice, neobnovuje zařízení a ztrácí konkurenceschopnost.
I získávání dalších zakázek je s ohledem na
celkovou ekonomickou situaci naší republiky stále obtížnější. Město ale není zřízeno
k tomu, aby podnikalo a už vůbec ne v nábytkářském průmyslu. Město platí z veřejných financí veřejné služby, tj. školy, školky,
pokračování na str. 4

NEZAPOMÍNÁME
NA NAŠE SENIORY
Tak jako každoročně i před letošními vánočními svátky navštívila starostka
Vlasta Doláková a místostarosta Václav
Vajshajtl naše seniory v zařízeních sociální péče. Popřáli našim občanům žijícím v
Domě Harmonie v Mirošově a v Domě s
pečovatelskou službou ve Starém Plzenci
spokojené Vánoce a pevné zdraví do nového roku. Josef Korčák, předseda sdružení
zdravotně postižených Staroplzenecko,
pak navštívil naše seniory žijící v ostatních
zařízeních sociální péče, např. ve Vlčicích,
Žinkovech, Dobřanech,…
Vlasta Doláková, starostka

Vlasta Doláková a Václav Vajshajtl popřáli seniorům v Domě s pečovatelskou službou
ve Starém Plzenci.
Foto: Věra Houdková
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
28. schůze – 14. listopadu 2013
RM
◘ vzala na vědomí rozvahu pro přípravu
zamýšlených projektů k možnosti využití
Lidového domu ve Starém Plzenci zpracovanou ředitelem ZUŠ Starý Plzenec Miloslavem Esterlem a projekt přestavby stávajících půdních prostor Lidového domu
pro potřeby výuky ZUŠ vyhotovený Ing.
Kodalíkem;
◘ vzala na vědomí protokol o provedené
kontrole v Základní škole a mateřské škole v Sedlci 09.10.2013 Krajským úřadem
Plzeňského kraje, když kontrolou nebylo
zjištěno žádné porušení obecně závazných
právních předpisů a výroční zprávu školy
za školní rok 2012-2013;
◘ vzala na vědomí nabídku společnosti Expresnet.cz, s. r. o. na účast města v
projektu zpravodajského formátu Události
Plzeňského kraje v roce 2014 formou 12
filmových reportáží a 12 novinových článků za měsíční cenu 4.500 Kč bez DPH a
nesouhlasila s přijetím této nabídky;
◘ souhlasila, na žádost SOU obchodu a
řemesel, spol. s. r. o, Raisova 96, Starý
Plzenec, s prodloužením stávajícího pronájmu nebytových prostor v budově města
čp. 96 o jeden rok do 31.07.2015;
◘ jmenovala komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek pro
výběrové řízení k zakázce malého rozsahu
„REGENERACE PARKOVÝCH ÚPRAV
LOKALITY HŮRKA VE STARÉM PLZENCI“.
OBSAH
ÚVODNÍK...........................................1,4
ZE ŽIVOTA MĚSTA.......................2,3,4
EKOLOGIE.............................................4
KULTURA.....................................4,5,6,7
SPOLEČENSKÁ KRONIKA........................7
SKAUT.....................................................7
NAŠE ŠKOLY.......................................8,9
SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE .......9,10,11
STALO SE...................................11,12,13
SPORT....................................................12
INZERCE...............................13,14,15,16

29. schůze – 27. listopadu 2013
RM
◘ schválila, na základě usnesení ZM ze
dne 18.11.2013, uzavření kupní smlouvy
se společností Skanska, a. s. o koupi jejích
nemovitostí městem a třístranné smlouvy o
advokátní úschově se společností Skanska,
a. s. a JUDr. Tomášem Tesařem;
◘ schválila uzavření darovací smlouvy
s Plzeňským krajem o převodu pozemků
parc. č. 1439/10, 1439/2 a 1440/3 v k. ú.
Starý Plzenec, nacházejících se pod stavbou silnice II/180 (Štěnovická), městu;
◘ souhlasila, na žádost společnosti Geo
Vision, s. r. o., Plzeň, se vstupem na pozemky města za účelem údržby břehových
porostů na Tymákovském potoce a se zřízením staveniště na pozemku parc. č.451 v
Sedlci s podmínkou uvedení použité části
pozemku do původního stavu po ukončení
všech prací;
◘ souhlasila s vydáním povolení s kácením stromů a keřů na pozemcích města
parc. č. 1231, 1235/1 a 1235/2 v k. ú. Starý Plzenec v Hollmanově ulici v souladu
s projektem „Starý Plzenec – revitalizace
starého hřbitova“;
◘ vzala na vědomí inženýrsko-geologické posouzení deformace svahu při komunikaci v Hollmanově ulici ve Starém Plzenci
včetně odhadu předpokládaných nákladů
na jeho zpevnění, souhlasila s navrženým
zabezpečením svahu dle posouzení a uložila MěÚ vyvolat jednání s majitelem a
uživatelem přilehlého pozemku parc. č.
1235/3 a návrh na přijetí nezbytných opatření předložit RM do 31.03.2013;
◘ vzala na vědomí žádost nájemníků bytového domu čp. 49 v Žižkově ulici ve Starém Plzenci o provedení nutných oprav v
domě a uložila MěÚ prověřit stav a případnou nezbytnost provedení oprav v obou bytových domech v Žižkově ulici čp. 49 a 50
a předložit RM návrh řešení včetně odhadu
předpokládaných nákladů do 31.01.2014;
◘ souhlasila s požadovaným ukončením
pronájmu nebytových prostorů v domě
čp. 68 ve Smetanově ulici současným nájemcem Annou Bartoňovou k 31.12.2013
a uložila MěÚ zveřejnit záměr nového pronájmu uvolněných prostorů;
◘ vzala na vědomí výroční zprávu Mateřské školy Starý Plzenec za rok 2012 v
předloženém znění;
◘ odvolala Ing. Josefa Kurce z funkce člena stavební komise na jeho vlastní žádost
a jmenovala novou členkou stavební komise Ing. arch. Pavlu Burešovou;

◘ vzala na vědomí žádost Házenkářského klubu Bohemia Sekt Starý Plzenec o
zásadní průřez lípy, případně její pokácení,
v areálu venkovního hřiště s umělým povrchem v areálu sokolovny na Masarykově
náměstí vzhledem k zastínění hrací plochy,
tvorbě mechu a negativnímu vlivu na bezpečnost hráčů, uložila MěÚ zajistit řešení
radikálním prořezem lípy, bude-li možné,
a souhlasila s pokácením uvedeného stromu v nezbytném případě za podmínky provedení nové náhradní výsadby;
◘ souhlasila s podáním žádosti o dotaci
z Operačního programu životního prostředí na projekt „Výstavba sběrného dvora
odpadů města Starý Plzenec“ a schválila
uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o. p.
s., jejímž předmětem je zajištění nezbytných podkladů a dokumentů pro zpracování a následné podání žádosti o tuto dotaci,
a smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Preslem na
vypracování projektové dokumentace pro
územní řízení a zajištění územního souhlasu pro výše uvedenou stavbu;
◘ vzala na vědomí žádost nájemců zahrádek v Luční ulici parc. č. 719/59-73 o
souhlas města s přívodem el. energie do
této lokality a se zřízením odběrních míst
u jednotlivých pozemků podle vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a o
úhradu nezbytných finančních nákladů
a uložila MěÚ zpracovat návrh koncepčního řešení této lokality zahrádek (zavedení
elektřiny a vody, pravidla pronájmu s možným předplacením nájemného) s ohledem
na návratnost případně vynaložených nákladů městem;
◘ souhlasila, na žádost Házenkářského
klubu Bohemia Sekt Starý Plzenec, s poskytnutím finanční dotace 5 tis. Kč klubu
na pořízení tlakového čističe pro údržbu
venkovního tartanového hřiště v areálu sokolovny na Masarykově náměstí;
◘ vzala na vědomí hospodářský výsledek
společnosti PRONAP, s. r. o. za měsíc říjen 2013 a vyslovila nespokojenost s tímto
výsledkem;
◘ vzala na vědomí návrh Ing. Hany Sobotové na zřízení nové pracovní pozice
kastelána, který by komplexně zajišťoval
činnosti na úsecích správy a údržby památek a kultury ve městě a v této souvislosti
vyhledával a následně realizoval vhodné
dotační programy;
◘ souhlasila s poskytnutím dotace 25
tis. Kč TJ Spartak Sedlec, oddílu tenisu na
úhradu části nákladů na opravy a údržbu
zařízení na tenisovém hřišti;
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
◘ vzala na vědomí žádost skupiny občanů zastoupených Františkem Vondráčkem
o finanční příspěvek na opravu oplocení
hřiště na pozemku města parc. č. 288/31

v Lesní ulici v Sedlci a souhlasila, pokud
opravu provedou žadatelé svépomocí, s pořízením nezbytného materiálu na opravu na
náklady města;
◘ souhlasila, na žádost Lesů České re-

publiky se vstupem na pozemky města v
Sedlci za účelem oprav kamenných stupňů, koryta a pročištění toku ve vymezeném
úseku Tymákovského potoka na základě
zpracované projektové dokumentace.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

městě v roce 2014 podle návrhu společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. ve výších
31,39 Kč a 26,67 Kč bez DPH za m3;
◘ souhlasilo s prodejem nově odděleného
pozemku parc. č. 375/32 v k. ú. Starý Plzenec společnosti STREICHER, spol. s r. o.
Plzeň za cenu 660 Kč za m2 a s uzavřením
smlouvy kupní a smlouvy o zřízení předkupního práva podle předloženého návrhu;
souhlasilo s prodejem nově odděleného
pozemku parc. č. 375/115 v k. ú. Starý Plzenec Ing. Pavlu Karlíkovi za cenu 1.078
Kč za m2 ;
◘ souhlasilo s prodejem pozemku parc.
č. 721/81 v k. ú. Starý Plzenec Ing. Pavlu
Karlíkovi za cenu 200 Kč za m2;
◘ vzalo na vědomí informaci starostky
města o průběhu realizace staveb „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV
Starý Plzenec“ a „Rozšíření vodovodní sítě
v Sedlci“.

o dílo se Sdružením kanalizace a ČOV Starý Plzenec společností Čermák a Hrachovec, a. s. a VCES, a. s., jehož předmětem
je zejména aktualizace plánu organizace a
harmonogramu stavby „Kanalizace Malá
Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“
◘ vzalo na vědomí vyhodnocení provozu
noční linky MHD za období od 31.08. do
28.11.2013;
◘ schválilo uzavření dodatku ke smlouvě
o půjčce ze dne 05.03.2013 s Občanským
sdružením Hůrka a Radyně, společností
pro zvelebování památek ve Starém Plzenci, jehož předmětem je prodloužení doby
půjčky do 30.06.2014;
◘ souhlasilo s koupí pozemků pod místní
komunikací parc. č. 1548/15 a 1548/16 v k.
ú. Starý Plzenec od manželů Jedlíkových
za cenu 60 Kč za m2;
◘ schválilo poskytnutí finančních odměn
členům finančního a kontrolního výboru
Ing. Věře Chrastilové, Josefu Dvořákovi,
Václavu Frantovi a Dr. Václavu Hákovi za
výkon funkce v roce 2013.

24. zasedání – 18. listopadu 2013
ZM
◘ vzalo na vědomí mezitímní účetní závěrku města k 30.09.2013;
◘
souhlasilo s koupí nemovitostí od
společnosti Skanska, a. s., a to nově oddělených pozemků parc. č. 155/89 a parc.
č. 156/43, stavby bez čp. postavené na
pozemku parc. č. st. 669 a stavby bez čp.
postavené na pozemku parc. č. st. 675 včetně zastavěných pozemků parc. č. st. 669
a parc. č. st. 675 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence za celkovou kupní cenu 3.573.729
Kč a pozemku parc. č. 237/73 v k. ú. Starý
Plzenec za cenu 2.080 Kč;
◘ schválilo uzavření smlouvy o půjčce
300 tis. Kč se Sportovním klubem Starý
Plzenec;
◘
schválilo rozpočtové opatření č.
13/2013 včetně rozpočtového opatření
lesního fondu, kterým dochází v rozpočtu
města na rok 2013 ke snížení celkových
příjmů o 94.247,30 Kč a k navýšení celkových výdajů o 4.341.752,70 Kč;
◘ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 6/2013 ze dne 12.11.2013;
◘ vzalo na vědomí informaci o hospodaření společnosti PRONAP, s. r. o.;
schválilo uzavření smlouvy s Josefem
Aubrechtem o poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení na pořízení kanalizační
přípojky;
◘ vzalo na vědomí rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu ve městě za kalendářní rok 2012 ve výši 2.437.708 Kč pro
účely stanovení sazby místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, které činí 453,61
Kč na osobu, vypočtený podíl skutečných
celkových nákladů města na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za rok 2012 ve výši 1.104 Kč na
osobu a souhlasilo s nezměněnou sazbou
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
stanovenou obecně závaznou vyhláškou č.
2/2012, ve výši 600 Kč pro rok 2014;
◘ schválilo ceny vodného a stočného ve

25. zasedání – 16. prosince 2013
ZM
◘ vzalo na vědomí rozbor hospodaření
města k 31.10.2013;
schválilo rozpočtové opatření č. 15/2013,
kterým dochází v rozpočtu města na
rok 2013 ke snížení celkových příjmů o
12.752.163,48 Kč a ke snížení celkových
výdajů o 20.038.930,42 Kč;
◘
schválilo rozpočet města na rok
2014 s rozpočtovými příjmy ve výši
179.736.030,62 Kč a celkovými příjmy
182.764.367,33 Kč, tj. včetně příjmů do
fondů města a převodů z fondů (převody
mezi účty) a s rozpočtovými výdaji ve výši
222.966.468,55 Kč a celkovými výdaji
225.994.805,26 Kč, tj. včetně převodů do
fondů města (převody mezi účty);
◘ schválilo rozpočty sociálního fondu,
fondu rozvoje bydlení, krizového fondu a
lesního fondu na rok 2014;
schválilo rozpočtový výhled města na období 2015 – 2019;
◘ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 7/2013 ze dne 09.12.2013;
schválilo uzavření smlouvy s Mgr. Miloslavem Hrdličkou o poskytnutí půjčky z
Fondu rozvoje bydlení na pořízení kanalizační přípojky;
◘ schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku ze
psů a obecně závazné vyhlášky č. 2/2013
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství;
◘ schválilo uzavření dodatku ke smlouvě

POLICEJNÍ SLUŽEBNA
ST.PLZENEC
- INFORMACE OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
od 1.1.2013 dojde ke změně výkonu
služby na policejní stanici ve Starém Plzenci, kde bude v budově přítomen policista v pracovní dny v době od 16:00
do 18:00 h. V době od 08:00 do 16:00 h
bude policista provádět výkon služby v
rámci teritoria Policejní služebny Starý
Plzenec a v případě potřeby mohou občané hlídku přivolat telefonicky na čísle
mobilního telefonu 725 381 375, který
má hlídka při výkonu služby v uvedenou dobu u sebe. V ostatních případech
je nadále možno přivolat hlídku Policie
České republiky Obvodního oddělení
Plzeň Slovany, telefonní číslo 974 325
392 nebo využít bezplatnou linku 158.
Bc. Václav Vajshajtl
místostarosta

Inzerujte
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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sociální služby, veřejné osvětlení, veřejnou
dopravu, odpady, kanalizace, vodovody, komunikace, kulturu, sport,… Ani zastupitelé
nejsou jednotní v tom, co s PRONAPEM
dál. Myslet si, že situaci vyřeší sám trh a že
se situace od ledna rapidně zlepší, je naivní. Proto r. 2014 by měl být i rozhodnutím,
jak dále naložit s PRONAPEM. Osobně se
domnívám, že je dlouhodobě neudržitelné,
aby město tuto společnost vlastnilo nebo
investovalo do společnosti veřejné finance.
Myslím, že jiný vlastník než město by přinesl do PRONAPU tolik potřebné investice a zaměstnancům větší sociální jistoty.

ZŠ Starý Plzenec informuje
NĚKOLIK INFORMACÍ
PRO RODIČE
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Přichází čas, ve kterém se rodiče budoucích prvňáčků budou
rozhodovat, na kterou
školu své dítě zapíší.
Proto bych jim chtěl
i touto cestou poskytnou několik důležitých informací o naší
Základní škole Starý Plzenec.
V září 2014 budeme otevírat dvě první
třídy, lze předpokládat, že v každé bude
kolem 20 žáků, což jsou počty pro výuku
přímo ideální. Již od první třídy nabízíme
nepovinnou výuku anglického jazyka,
stejné je to pak ve druhé třídě, od třetí
třídy je cizí jazyk povinný. Pro žáky na
1. stupni jsou připraveny tyto zájmové
kroužky: dramatický kroužek, keramický
kroužek, kroužek informatiky, sportovní

UPOZORNĚNÍ - ODPADY
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 zůstává na stejné výši
jako v roce 2013, tudíž činí 600 Kč na
osobu, občané nad 75 let mají poplatek
snížený. Poplatek je splatný do konce
měsíce února, je vybírán na městském

Vážení spoluobčané, nový rok začínáme
obvykle s novým odhodláním a novoročním
předsevzetím. Mým přáním je, aby každý
občan našeho města měl pocit sounáležitosti a spoluodpovědnosti za město, ve kterém žije. Bohužel občané jsou všeobecně s
politikou nespokojeni, mezi vládou a „obyčejným“ občanem byl vykopán hluboký
příkop a míra nespokojenosti přesáhla běžnou mez. Proto bych si přála, abychom si v
našem městě „nehráli na velkou politiku“,
abychom táhli za jeden provaz, aby zastupitelům záleželo na spokojenosti občanů.
Letošní rok bude rokem volebním a obávám
se, abychom si i v našem městě nevykopali

pomyslný příkop mezi občany a ambicemi
politických stran a sdružení, které budou do
letošních komunálních voleb kandidovat.
Závěrem mi dovolte popřát Vám, Vašim
rodinám a bližním v novém roce zdraví a štěstí
v osobním i pracovním životě, radost a spokojenost. Naší zemi přeji politickou a ekonomickou stabilitu a tolik potřebnou svornost
občanů, aby se vrátila moudrost rozhodování našich politiků, úcta k hodnotám, poctivost, láska k bližnímu, slušnost a tolerance.

hry, kroužek šikovných rukou, aerobic a
kroužek orientálních tanců.
Od 1. září 2014 přechází škola na systém Škola OnLine
OnLine.. Každý rodič obdrží
heslo, pomocí kterého každý den na svém
počítači snadno zjistí, jaké známky jeho
dítě dostalo a z čeho, jak se chovalo, jestli
má domácí úkol apod. Pochopitelně každý rodič bude moci sledovat jen své dítě.
Žákovské knížky prostě přestanou existovat.
Do školní družiny bereme všechny
děti od první do páté třídy, od září 2014
se školní družinka vrací zpět do prostor
půdní vestavby naší školy. Děti využívají
rozlehlou školní zahradu, ve které máme
dětské hřiště s pískovištěm, s prolézačkami, s prostorným altánem, letos přibyly i
indiánské stany. Na zahradě je také sportovní hřiště s umělým povrchem.
Školní kuchyně nabízí pro strávníky
dva chody, kvalita jídel je vždy na vysoké
úrovni. Jídla jsou rozmanitá, nechybí ovoce, zeleninové saláty, jogurty atd. Vybrané
jídlo lze také předem objednat prostřed-

nictvím internetu.
Zápis na naši základní školu se bude
konat v pondělí dne 20. ledna 2014 od
14.00 do 18.00 hodin. K zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský
průkaz zákonného zástupce. K zápisu se
musí dostavit každé dítě, které do 31. srpna 2014 dosáhne šesti let věku.
Na stránkách školy /www.zsstaryplzenec.cz / si můžete stáhnout zápisní list,
vytisknout a již doma předem vyplnit.
PaedDr. Martin Štekl
ředitel školy

úřadě, odbor životního prostředí v pondělí a ve středu v úředních hodinách.
V zájmu urychlení a usnadnění plateb
prosíme občany o přesnou hotovost.
Děkujeme za pochopení.
Helena Šašková
odbor ŽP MěÚ St. Plzenec

Šťastný a spokojený rok 2014 Vám všem
přeje starostka Vlasta Doláková
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LEDEN 2014
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12.00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
09:00-12:00 h
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Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
9:00-12:00
13:00-17:00 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 9:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
Hrad Radyně - uzavřen

Malostranští – spolu a pro radost
kresby, malby, loutky a panenky
amatérských výtvarníků z Malé Strany
Staroplzenecká galerie
Výstava potrvá do 9. ledna 2014.
13. ledna 2014 (pondělí)
Koncert žáků studia pro dospělé
Místo: sálek ZUŠ, Lidový dům St. Plzenec
Čas: 17:00 h

Rotunda sv. Petra a Pavla - uzavřena
18. ledna 2014 (sobota)
Pilsen QUEEN tribute band
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
21. ledna 2014 (úterý)
II. koncert 29. sezóny Kruhu přátel hudby
Účinkuje: Korngold quartet
V programu zazní smyčcové kvartety J.
Haydna, F. Mendelssohna-Bartholdyho a
E. W. Korngolda.
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo
nám. 121
Čas: 18:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
města Starý Plzenec
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659, www.
staryplzenec.cz
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti od 6 do 15
let a studenti 50 Kč. Cena jedné abonentky
je 600 Kč; (prodej vstupenek na místě
před koncertem).
22. ledna 2014 (středa) – vernisáž výstavy
KATEŘINA
obrazy a aradecory Alice Kopečkové
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 27. března 2014.
23. ledna 2014 (čtvrtek)
Koncert žáků
Místo: obřadní síň radnice St. Plzenec
Čas: 16:30 h
Hasičské muzeum v Sedlci
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v
průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
a Kruh přátel hudby
pořádá ve spolupráci se společností
BOHEMIA SEKT
III. koncert Kruhu přátel hudby
úterý 18. února 2014 od 18:00 hodin
BOHEMIA SEKT Centrum, Smetanova 220

Jiří Stivín & Sám se svým stínem
Cena vstupenek v předprodeji:
plné 150 Kč; snížené 50 Kč
Předprodej vstupenek v K-Centru,
Smetanova 932, tel.: 377 183 662, 377 183 659,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz, www.staryplzenec.cz
Cena vstupenek před začátkem koncertu:
• vstupenky k sezení: plné 200 Kč, snížené 100 Kč
• vstupenky k stání: plné 120 Kč, snížené 80 Kč
(Prodej vstupenek k stání pouze v případě vyprodání vstupenek k sezení!)

SK Starý Plzenec
pořádá

Ples staroplzeneckých fotbalistů
sobota 8. února 2014 od 20.00 hodin
Lidový dům Starý Plzenec
k tanci a poslechu hraje skupina EGES
předprodej vstupenek – Karel Dolák – 607 256 989

www.skstaryplzenec.cz

VÁNOČNÍ RADYNĚ
ZA ÚČASTNI
KARLA IV.
Vážená redakce,
dnes jsem se zúčastnila Vánoční Radyně, kterou pořádá
už třetím rokem OSHR Starý Plzenec. Tato nová tradice
si získává stále více zájemců
napříč všemi generacemi. Je
krásné, že hrad Radyně žije i v
zimě, a to dokonce během vánočních svátků. Už cestou na
hrad bylo potěšující, kolik aut
parkovalo podél cesty na Radyni, protože parkoviště pod
hradem bylo plné. Povzbuzující bylo také to, že na výroční
schůzi OSHR přišlo také hodně
lidí, které zajímá další vývoj ve
Starém Plzenci. Zájem o památky a o akce na jejich podporu získávají na oblibě, což
je příznivým jevem v současné
době. Dochází k prohlubující
se spolupráci mezi spolky, což
se projevuje i během příprav
větších akci, na které se stejně
připravují i těší s členy OSHR
například baráčníci, myslivci,
invalidé, hasiči, junáci i pioný-

ři. Spontánně přicházejí pomoci i lidé z vedlejších obcí. Přejeme všem lidem, kteří mezi
nás přicházejí, mnoho štěstí a
zdraví do roku 2014.
Eva Suttnerová
za OSHR Starý Plzenec
www.oshr.cz

O Vánocích přivítal na Radyni
návštěvníky Karel IV. se svojí
družinou.
Foto: Eva Suttnerová
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STRESKA
V podvečer 8.11. jsme se sešli na Mikulášském náměstí s ostatními skauty a
skautkami ze střediska „Střela“. Když jsme
byli v plném počtu, tak k nám přiběhl bývalý kriminalista. Ten nám dal dokumenty.
Naším úkolem bylo tyto dokumenty hlídat, aby nám je nesebrali zloději. V těchto
dokumentech byl film, ve kterém jsme se
dozvěděli, že ti zloději zavraždili bývalého
premiéra. Byla tam taky mapa s puntíky,
po které jsme se museli vydat na cestu po
večerních plzeňských uličkách, abychom
našli fotky informátorů. Ti nám poté dali
indicie: malá, vrata a zeď. Jednoho z kriminalistů napadlo, že by tyto důkazy mohly
být v Malé ulici. Měl pravdu. Důkazy jsme
tam opravdu našli a potom nám nezbývalo
nic jiného, než je uveřejnit a zjednat právo
a pořádek. Myslím si, že se všem zúčastněným výlet moc líbil, a těšíme se na další.
Anna Vačkářová
Zatímco skauti v Plzni řešili kriminální
případ, mladší světlušky a vlčata se poztrácely ve snovém labyrintu a trvalo jim celou
sobotu, než se z něho vymotaly. Čekaly na
ně nelehké úkoly - poodemykat snové zámky, navázat na ostatní bavlnkové motýlky
nebo zachraňovat kamarády ze zlého snu.
Celý labyrint se podobal okolí Hracholuské přehrady a zřícenině Buben.
Následovala výprava, kterou jsme
strávili v klubovnách u sv. Jiří v Plzni–
Doubravce. Hlavní náplní bylo děti seznámit s plněním skautských stezek a tím se

přiučit spoustě nových věcí.
První adventní víkend byl pro vedoucí
odpočinkový a kulturní, neboť jsme všichni
jeli do Prahy, kde tradičně navštěvujeme divadla, galerie nebo trhy. Letos jsme zhlédli
představení v divadle Na Fidlovačce – Divotvorný hrnec, navštívili Slovanskou epopej
A. Muchy nebo Neviditelnou výstavu, kde
jsou průvodci nevidomí lidé.
Druhý advent jsme společně s maminkami dětí vyráběli výrobky do Vánočního
stánku – charitativní akce, které se pravidelně účastníme. Odpoledne jsme pak s dětmi
měli v sokolovně Sportovní A Zábavné Odpoledne. Tedy SAZO, již třetí v pořadí.
Jaroslava Lencová
Vedoucí skautského oddílu při návštěvě
Prahy.
Foto: archiv

14. ledna 2014 uplyne dlouhý
a velmi smutný rok
ode dne,
kdy nás navždy opustil
manžel,
otec a dědeček
pan Jaroslav Holeček.
Stále vzpomínáme a prosíme všechny,
kteří ho znali, o tichou vzpomínku.
Děkuje manželka Jaroslava Holečková
a synové s rodinami.
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MŠ Starý Plzenec
AKCE PÁTÉ TŘÍDY V RÁMCI
PROŽITKOVÉHO UČENÍ
Dne 5. 11. se pátou třídou MŠ Starý Plzenec proháněli duchové, kostlivci, pavouci, netopýři atd… Třída se proměnila ve

Mravenečci z páté třídy plzenecké mateřské školky.
Foto: Lenka Voldřichová
strašidelný hrad s bohatou hostinou a velkým čarováním. Návštěvníci z 1.B s paní
učitelkou Mgr. Janou Šindelářovou přinesli
nezbytné suroviny na přípravu kouzelného
lektvaru, např. kozí bobek, netopýří chlup,
žabí bradavici atd… Kouzlili jsme opravdu

MŠ Starý Plzenec
VZPOMEŇ SI LUCIÁNKU…
Tuhle si malý látkový vánoční andělíček Luciánek zhluboka povzdychne
někde mezi hračkami v polici. Panenka Anynka zaslechla jeho vzdychání,
ohlédne se a zeptá se ho: „Luciánku,
copak se stalo? Jseš nějaký smutný.“
„Ale to se Ti, Anynko, jenom zdá.
Jen se mi bude stýskat po dětech ze
školky. Když už je po adventu a vánočních svátcích, nikdo si se mnou už
nebude chtít hrát,“ posmutněl Luciánek. „Co to povídáš, Luciánku, jen si
vzpomeň, jak si děti advent a Vánoce
užily. Právě ty jsi jim připravil krásné období před Vánoci. Všiml sis,
jak děti nasbíraly spousty kaštanů
pro zvířátka a daly je pánům myslivcům? A tys jim za to připravil překvapení v podobě návštěvy hodného
Mikuláše a dokonce i hodného čerta
s dárky. A co potom vánoční dílničky
s rodiči? To byla krása. Všude byla
cítit vánoční atmosféra, zpívaly se

zodpovědně a podařilo se nám vyrobit lektvar pro chlupaté zuby. Asi si ho necháme
patentovat. Haůůůůůůů…..
Od 18. 11. do 22. 11. probíhal v 5. třídě
týden s Ferdou Mravencem, který vyvrcholil „Dnem v mraveništi“. Všichni jsme se
oblékli do černé, vyrobili si puntíkatý šátek
a tykadla a prožili jsme skutečný mravenčí den. Putovali jsme po pachových stezkách, vytvořili jsme vlastní mraveniště z
opravdového jehličí, užili jsme si mravenčí
hostinu plnou úkolů a zaslouženou odměnu
v podobě kostky cukru. Společné mravenčení se nám moc líbilo. V tykadlech jsme
hromadně odcházeli domů.
5. 12. se pátá třída rozdělila na dvě poloviny. Polovina třídy se proměnila v peklíčko a druhá v nebíčko. O čerty a anděly u
nás nebyla nouze. Kniha hříchů hořela před
očima. Navštívili nás i žáci 1.A s paní učitelkou Mgr. Janou Toušovou. Pekelně jsme
si zatančili a nebesky si zamlsali. Nakonec
jsme přece jen zůstali všichni a Lucifer nikoho neodnesl. Mikuláš s andělem nás obdarovali dobrotami. Mňam.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová
a Drahoslava Krupařová

koledy a vyráběly krásné vánoční ozdobičky. A viděl jsi, jak měl Kubík s
Terezkou rozzářená očička, když jim
Ježíšek ve školce nadělil dárečky pod
stromeček?“ rozpovídala se Anynka,
aby uchlácholila Luciánka. „Ano, to
máš pravdu. Víš tedy co, Anynko? Já
už smutnit nebudu a budu se těšit na
další krásné Vánoce, vždyť jsem přeci vánoční andělíček.“
Jana Klesová

ZŠ Starý Plzenec
NÁVŠTĚVA PRAHY
Desátého prosince jela naše 9. třída na
exkurzi do Prahy. Před devátou hodinou
jsme vystoupili na hlavním pražském nádraží, které bylo dříve nazýváno Wilsonovo, a netušili jsme, že nás čeká náročná
túra.
Vyrazili jsme přes Václavské náměstí
na Národní třídu. Zastavili jsme se u památníku 17. listopadu 1989, pokračovali
jsme kolem Nové scény a Národního divadla na Kampu. Zde jsme se zastavili na
místě, kde se natáčel čtyřdílný seriál Chobotnice z II. patra. Další zastávka byla u
zdi Johna Lennona. Ta vznikla krátce po
jeho tragické smrti a lidé z celého světa
zde píší různé vzkazy. Po Nových zámeckých schodech jsme dorazili na Pražský
hrad. Prohlédli jsme si Svatovítskou katedrálu, baziliku sv. Jiří, Starý královský palác, Zlatou uličku, Daliborku a po
Starých zámeckých schodech jsme Hrad
opustili.
Další naše cesta pokračovala k Národnímu technickému muzeu. Prošli jsme kolem Úřadu vlády ČR a stále podél Vltavy
jsme dorazili pod Letnou. Už nám zbývalo
jen několik set schodů a stáli jsme na Letenské pláni a kousek od NTM. V muzeu
jsme navštívili několik expozic: Architektura – stavitelství, Astronomie, Technika
hrou, Tiskařství, Technika v domácnosti,
Doprava, Interkamera. Všichni jsme byli
spokojeni a unaveni. Kde stály židle, hned
jsme je využili.
Při zpáteční cestě jsme si prošli Staroměstské náměstí s vánočními trhy, počkali
si na orloj a hurá na nádraží. Domů jsme
dorazili před osmou a mohli se s rodiči
podělit o spoustu zážitků.
Nikola Hajsová, 9. A

Mikulášská návštěva v plzenecké školce.
Foto: archiv MŠ St. Plzenec

Žáci 9. třídy na nádvoří Pražského hradu.
Foto: Jakub Jaroušek
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ZŠ Sedlec
SEDLECKÁ ŠKOLA
V 3D PLANETÁRIU PLZEŇ
Začátkem prosince si žáci naší školy
zpestřili advent návštěvou 3D planetária v
Plzni.
Nejprve zhlédli krátký film o podzimní obloze nad Plzní a 3D projekci o Zemi,
Slunci a Měsíci.
V dalších prostorách planetária si mohli vyzkoušet nejrůznější interaktivní prvky
týkající se vesmíru – vystřelit si raketu,
řídit lunochod, zjistit svoji hmotnost na
různých planetách sluneční soustavy či se
vyfotografovat ve skafandru astronauta.
Nejvíce naše děti zaujalo tornádo, na
které si mohly sáhnout, a šlapací model
demonstrující vzájemný pohyb Země a
Měsíce.
Žáci si tak obohatili své dosavadní poznatky o vesmíru a neživé přírodě kolem
nás.

ADVENT V ZŠ SEDLEC
Advent je doba očekávání, těšení se na Vánoce. Nejinak tomu bylo i na naší škole, kde jako každoročně - vládl čilý předvánoční ruch.
5. prosince chodil u nás ve škole Mikuláš. Společně s veselými čerty obešel

ZIMA V DRÁČKU
Během prosince proběhly
v Dráčku dvě akce v rámci
klubových dopolední - Mikulášská a předvánoční besídka. Mikuláš se tentokrát
dostavil se dvěma anděly – ten menší ještě ani po svých nepřišel, celou dobu dění

Naši malí andílci. Foto: archiv ZŠ Sedlec
všechny třídy a zjišťoval, kdo byl hodný a
kdo se potřebuje trochu polepšit. Všechny
děti pak dostaly od Mikuláše adventní kalendář.

prodávaly na vánočních trzích, které probíhaly tradičně v tělocvičně školy. Prodej byl
zpestřen zpěvem koled a vánočních písniček v podání žáků školy.
V posledním předvánočním týdnu pak
ještě čekala na žáky nadílka ve třídách spojená s vánočními zvyky.
Poslední tečkou za letošním adventem
byla návštěva vánočních trhů na náměstí
Republiky v Plzni, kde si děti mohly prohlédnout a zakoupit nejrůznější vánoční
zboží a nasát tu pravou vánoční atmosféru.
Helena Malá

ZŠ Starý Plzenec

Adventní věnce našich páťáků.
Foto: archiv ZŠ Sedlec
Začátkem druhého prosincového týdne
probíhaly ve všech třídách vánoční tvořivé
dílny, při kterých žáci vlastnoručně vyráběli nejrůznější vánoční dekorace. Ty se pak

sledoval z náruče staršího kolegy - vlastně
kolegyně. Čerti se také sešli ve dvou, starší
a větší patřil naštěstí do kategorie těch vlídných, takže se ho nikdo nebál, a ten menší s dětmi řádil na chodbě - tam totiž před
nadílkou bylo připraveno pár úkolů - například tradiční přeskok ohýnku nebo slalom mezi polínky. Ve třídě pak děti hledaly
stejné čertíky, skládaly postavičky, lovily

Předvánoční besídka s nazdobeným stromečkem v Rodinném centru Dráček.
Foto: Světlana Jiránková

Děti ze sportovních kroužků se zúčastnily
závodů v plavání, obsadily 2 x 1. a 4. místo
a 1 x 2. místo.
Text a foto: Jana Hermanová

stříbrnou minci do čertíkovy kasičky. U
každého stanoviště hlídal papírový čertík
s razítkem. Punčošky s razítky pak Mikuláš, anděl i čert pořádně zkontrolovali, než
vydali z pytle balíček, větší děti je potěšily
písničkou. Společně pak všichni zazpívali za doprovodu trianglů tu nacvičenou o
ztraceném mikulášském plášti.
Během dalšího týdne děti na klubech
nazdobily stromeček, pod kterým na besídce schoval Ježíšek dárky. Po přivítání a
koledách opět děti plnily úkoly – oblékání
sněhuláka, skládání balíčků, hod papírovou koulí, navlékání korálků kašpárkům.
A ještě jeden stromeček čekal na společné
ozdobení, tentokrát papírový, věšení ozdob
s magnetky byla velká zábava. S dárečky
byli všichni spokojeni, mezi ochutnáváním
cukroví si každý vyzdobil a odnesl domů
sladký a voňavý svícen.
Takto příjemně jsme se v Dráčku chystali Vánoce.
Přejeme všem co nejhezčí prožití svátečních dnů a na všechny se těšíme zase v
lednu 2014.
Za tým RC Dráček Světlana Jiránková
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HASIČI ZE SEDLCE
BILANCOVALI
Dne 6. prosince se konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Sedlec, kde proběhlo zhodnocení činnosti za uplynulý rok. Ing. Josef Šístek se ve
své zprávě dotkl všech splněných i nesplněných úkolů, které byly v plánu pro rok
2013. Podrobnou zprávu přednesli i velitel
sboru František Chrastil a vedoucí mládeže
Stanislav Pokštefl, který zároveň promítal
prezentaci z letošních akcí. Za vzornou
práci kronikářky sboru bylo uděleno čestné
uznání Okresního sdružení hasičů Plzeň-jih
paní Janě Medunové, dále za aktivní dlouholetou práci ve sboru na všech úsecích
činnosti Ing. Josefu Šístkovi a za náročnou
práci s mladými hasiči i angažovanost při
ostatních akcích Stanislavu Pokšteflovi.
S přáním pohodových Vánoc a hodně
štěstí do nového roku bylo poděkováno
všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpo-

Mladí hasiči ze Sedlce.
Foto: Ing. Jan Meduna
rují činnost sboru a pomáhají zajišťovat
kulturní a společenské akce.
Totéž přejeme i všem čtenářům Radyňských listů a těšíme se na viděnou na dalších akcích pořádaných naším sborem.
Vedoucí mladých sedleckých hasičů Stanislav Pokštefl.
Foto: Ing. Jan Meduna

Miluše Chrastilová

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
STAROPLZENECKO
Vážení přátelé, nejdříve vám všem chci popřát
šťastný a veselý nový rok
2014, hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a klidu pro vás i vaše rodiny
a blízké.

V prosinci se jako každoročně konala Mikulášská zábava. Na snímku předseda
sdružení Josef Korčák s Mikulášem, čertem
a andělem.
Foto: archiv OSZP Staroplzenecko
Chtěla bych poděkovat našim sponzorům i příznivcům, bez kterých bychom nemohli pro naše členy pořádat tolik akcí, a
doufám, že i v r. 2014 můžeme počítat s jejich přízní. Patří mezi ně MěÚ Starý Plzenec, OÚ Šťáhlavy, OÚ Losiná, OÚ Chválenice, OÚ Štěnovice, Bohemia Sekt Starý
Plzenec, Taneční škola Gregoriades, Musik
club p. Šilhánek, Dr. Pechová a hlavně autobusová doprava Bruj-Rotenborn Starý
Plzenec
V prosinci se konala jako každoročně
Mikulášská zábava ve Chválenicích, která
pokračování na str. 12
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pokračování ze str. 11
se velmi vydařila. K tanci a poslechu nám
hrál pan Žákovec a zpívala paní Volínová.
Přišel i Mikuláš v doprovodu čerta a andílka a všem přítomným rozdal dárky a malou
sladkost. Jako vždy byl pro nás připraven
vyzdobený a vytopený sál a příjemná ob-

sluha.
Další akcí, která nás zanedlouho čeká,
je valná hromada našeho sdružení, která se
bude konat 29. ledna 2014 od 16 hodin v
Losiné. Prostřednictvím úsekářů budou pozváni všichni členové našeho sdružení a na
valné hromadě obdrží každý člen plán akcí

SEDLECKÁ
MILITARY VÝSTAVA

VÁNOCE JSOU ZA NÁMI.
AŤ ŽIJE NOVÝ ROK!

Dva roky utekly a v sedlecké škole
se v pátek 29.11. opět usídlila dvoudenní Military výstava uspořádaná několika
nadšenci, které nemrzí věnovat čas, síly a
osobní pohodlí, aby širší veřejnosti umožnili seznámit se zblízka s naprosto unikátními exponáty ze svých vlastních sbírek.
Letošní ročník byl nejvíce zaměřen na čs.
legie, tedy tu část historie, o které se dříve
většinou mlčelo a mlžilo. Krom originálních legionářských uniforem byla k vidění původní výstroj, vybavení i zbraně, vše
věci, které mají svůj příběh a prožily to,
co známe stěží z filmů.
V dalších přehledně uspořádaných
částech se nám ukázaly originály od dob
Rakouska Uherska až po rok 1945, vše
věci, které vypráví o konkrétním člověku,
se kterým byly spojeny, u většiny z nich
nynější majitelé znají jména a osud konkrétních vojáků a samozřejmě o nich rádi
povypráví všem návštěvníkům. Osobně
mne nadchla expozice věnovaná jízdě,
tedy tomu, jak se voják postaral v první
řadě o koně, následně pak o sebe.
Velkým zklamáním byl ale nezájem
lidí o tento jedinečný zážitek. Samozřejmě dokážu pochopit, že ne každý je znalcem a obdivovatelem vojenství, respektuji
pacifisty, ale nikdy nepochopím, že když
se den před zahájením akce srazila u místního obchodu dvě auta, místní občanstvo
lačné senzace nenápadně „vycházkovalo“
kolem místa nehody, dokud bylo na co
koukat.
My, co jsme rádi do tělocvičny naší
školičky přišli, děkujeme pořadatelům za
krásný zážitek.
Ukázali nám, že se v době dnešní, kdy
nějak upadá víra v národní hrdost, máme
o co opřít a z čeho vyjít.
Jitka Dvořáková, Sedlec

Snímkem se vracíme k Military výstavě v
sedlecké škole.
Foto: Jitka Dvořáková

Město Starý Plzenec oslavilo adventní
čas bohatým programem kulturních akcí.
O první adventní neděli se konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu, kterého
se zúčastnily stovky lidí. Známé vánoční písně a koledy zazpíval dětský pěvecký sbor ZUŠ Starý Plzenec pod vedením
sbormistryně Petry Vlachové. Plzenecká
základní umělecká škola pro nás připravila tři překrásné adventní akce: koncert
žáků, koncert dětského pěveckého sboru
a vánoční tvoření s folklórním souborem
Úslaváček.
Již podruhé se kostel Narození Panny

na r. 2014. Zároveň bude tento plán zveřejněn v RL, aby se mohli akcí zúčastnit i naši
příznivci a přátelé.
Za výbor OSZP Staroplzenecko
Jaroslava Patočková

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazněla v kostele Narození Panny Marie.
Foto: Eva Vlachová.
Marie rozezněl známými tóny České mše
vánoční Jakuba Jana Ryby, která se konala v rámci cyklu benefičních koncertů na
podporu dostavby staroplzeneckých varhan.
Na Štědrý den odpoledne se
u kostela sv. Jana Křtitele konalo již po dvacáté prvé představení Živý betlém. Příběh o
narození Ježíška, který zahráli
plzenecké děti a další dobrovolníci, zhlédla spousta diváků. Po skončení představení si
odtud lidé do svých domovů
odnášeli betlémské světlo.

Příchod adventu ve Starém Plzenci oslavily rozsvícením
vánočního strom stovky lidí.
Foto: Eva Vlachová.

VESELÉ VÁNOCE
NA RADYNI
Nějak se nám ani nechtělo věřit, že se
plzeňská a okolní geokomunita schází na
Radyni již 5 let, aby trochu s předstihem
vychutnala vánoční atmosféru. Procházka
odpoledním lesem, setkání se známými a
kamarády, dárečky, cukroví i svařáček samozřejmě nechyběly, ale letos jsme dostali
navíc jedno krásné překvapení - poutníka
Hrocha, který nám zahrál pohádku o princezně a drakovi ve své neopakovatelné
verzi, která asi rozesmála i okolní stromy.
Po ní jsme společně dobyli hradní nádvoří,
rozdali si dárečky a společně vyrazili zpátky do všedního života.

Eva Vlachová

Díky moc, že jsme mohli prožít tak pěkné odpoledne, na jaře to Radyni vrátíme.
Jitka Dvořáková

V hradním paláci Radyně se sešli přátelé
geocachingu.
Foto: Jitka Dvořáková.
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FOTBALOVÁ STARÁ GARDA
SK STARÝ PLZENEC
V ROCE 2013

ADÉLA BRANDNEROVÁ
SI PŘIVEZLA Z PRAHY
STŘÍBRO

Stará garda SK Starý Plzenec má za sebou další krásný sportovní rok. V lednu se
sešla na bowlingovém přeboru staré gardy
a tento turnaj jednotlivců vyhrál Roman
Skala, který musel porazit 16 soupeřů. 26.
ledna jsme pořádali již 17. ročník Memoriálu Josefa Sutnara – halový turnaj v Rokycanech. V konkurenci 7 týmů jsme skončili
na druhém místě. V únoru jsme se ještě jednou sešli ve „Žluťáku“, to bojovaly manželské dvojice o ceny v bowlingovém turnaji. První dva letošní fotbaly jsme sehráli
na umělé trávě ve Zruči a soupeře z Mýta
jsme v únoru porazili 2 : 1, v březnu pak
Chlum 5 : 2. Další zápasy jsme sehráli díky
deštivému jaru až v květnu, a to v Nalžovských Horách 2 : 2, v Lubech 6 : 3 a první
porážku jsme okusili v Horažďovicích 2 :
8. Tuto krutou porážku omlouvá fakt, že
jsme na zápas odcestovali bez brankáře a
v bráně se objevili hráči z pole. V červnu
jsme absolvovali cyklovíkend v Krušných
horách. V červenci jsme se opět vrátili do
Abertam a na místním fotbalovém turnaji
jsme obsadili druhé místo. V září jsme na
našem hřišti prohráli s Horažďovicemi 0 :
1 a vyhráli s Luby 4 : 3. Koncem září jsme
pak vyrazili za vínem do Velkých Bílovic.
Krom několika ochutnávek u místních vyhlášených vinařů jsme stačili sehrát i turnaj čtyřher v tenise na místních kurtech.
V říjnu se konal na hřišti ve Zdemyslicích
Memoriál V. Krásného a my jsme ho po výsledcích 7 : 0 se Zdemyslicemi a 3 : 1se Žákavou vyhráli. V listopadu jsme se za naše
celoroční sportovní úsilí trošku odměnili,
a to formou několika vypečených „martinských husí“ servírovaných v hospůdce
na hřišti. V listopadu jsme pak zakončili
tento fotbalový rok zápasem na „umělce“
ve Zruči s týmem Mýta prohrou 4 : 8. Na
Mikuláše jsme jako již tradičně volili „Fotbalistu roku“ a letos se jím stal Jaroslav
Kučera.
Petr Liška

První prosincovou neděli se v Praze Letňanech konal SC CUP 2013(série turnajů
iiž) v šermu kordem.
Pro naše plzenecké šermíře to byla
opravdu tvrdá zkušenost, se kterou se nejdříve trápili, ale nakonec ji poměrně dobře
zvládli.
Pavel Protivinský (10) šermoval svojí
skupinu dvoukolově a v každém kole měl
dvě výhry. V prvním kole porazil Machka
z Dejvic, Roupece z CS Praha a ve druhém
kole porazil Nováka z Bělé pod Bezdězem
a Januse z Karlových Varů a na konci skupin skončil na devátém místě. Tím si zajistil postup do E16, kde se střetnul s Pohnanem SC Praha, se kterým bohužel podlehl
10/3 a celkově se umístil na slušném 11.
místě.
Adéla Brandnerová (10) ve svojí devítičlenné skupině byla poměrně jasnou
favoritkou, avšak bojovala hlavně se svojí
psychikou. Pět výher ve skupině jí stačilo
pouze na třetí místo ve skupině. Postoupila

Momentka z listopadové akce „martinské
husy“.
Foto: Petr Liška.

Adéla Brandnerová (vlevo) se umístila v
šermířském turnaji na druhém místě.
Foto: Tomáš Brandne
tak do čtvrtfinále, kde hladce porazila G.
Pešulovou 10/3, v semifinále si to rozdala
s rychlou T. Havlínovou z SC Praha, která
byla opravdu těžkou soupeřkou. Dvě minuty před koncem Havlínová vedla 7/9 a v
minutové pauze Adéla dostala tak potřebné
rady od trenéra, které nakonec rozhodly v
její prospěch a vyhrála 10/9. Ve finálovém
klání se jí vůbec nevedlo, a tak podlehla se
svojí spolušermířkou z Lokomotivy Plzeň
E. Havrdovou 7/10.
Tomáš Brandner

STAROPLZENECKÝ
ŽIVÝ BETLÉM
U KARLOVA MOSTU
Druhou adventní neděli se Staroplzenecký Živý betlém představil v Praze u
Karlova mostu, přesněji u Muzea Karlova
mostu, kde zahrál svůj příběh o narození
Ježíše Krista. Ve Starém Plzenci se Živý
betlém hraje již 21 let. Tomuto představení
předcházelo několik týdnů zkoušek a týden
před prvním Živým betlémem v Praze se
uskutečnila velká generální zkouška na farní zahradě ve Starém Plzenci. Představení
sice začalo v neděli 8. 12. až v odpoledních
hodinách, ale už od rána na místě probíhaly
přípravy. Bylo zapotřebí postavit samotný
betlém a další kulisy, připravit kostýmy,
techniku, osvětlení i hudbu. I přes silný
vítr, který kazil nelehkou práci technického
zázemí, se nakonec vše podařilo připravit
již před příjezdem samotných herců. Ti vyrazili společně se svými rodiči autobusem
ze Starého Plzence, který je bez potíží dopravil až do Prahy. Tam společně došli k
Muzeu Karlova mostu, kde je už netrpělivě
očekával zbytek betlémářů. Všichni herci
se postupně převlékli a začali se připravovat na představení.
To začalo slavným průvodem v 15:30
hodin od Malostranské mostecké věže
směrem ke Křížovnickému náměstí přímo
přes Karlův most. Mimo pastýře, anděle,
krále, vojáky, hostinskou, zákoníka, Marii
a Josefa se k němu ještě připojili muzikanti hrající středověkou hudbu, koně, oslík a

Staroplzenecký živý betlém u Karlova mostu v Praze sklidil velký úspěch.
Autor fotografie uveden na snímku.
také velbloud, který celému průvodu vévodil. Po této části již následovalo tradiční
vystoupení hrané dětmi ze Starého Plzence
a blízkého okolí doplněné o vánoční koledy. Vystoupení u Karlova mostu tradičně
zakončila píseň Narodil se Kristus Pán,
kterou si s našimi muzikanty a zpěváky z
betléma zahráli trubači lesních rohů, kteří
ten den vystupovali v pražském Rudolfínu.
Staroplzenecký Živý betlém si v Praze
vydobyl velký potlesk, lidem se moc líbil a
samotní betlemáři věří, že se jim ze Starého
Plzence podařilo přivést a předat alespoň
trochu té vánoční nálady v rušných přípravách na svátky vánoční.
Chtěli bychom tímto poděkovat našemu
městu za podporu, díky které se představení také mohlo uskutečnit. Fotografie a
krátký videozáznam z vystoupení můžete
zhlédnout na naší internetové adrese http://
www.volny.cz/zivybetlem/galerie.html.
Hanka Švédová

Radyňské listy - leden 2014
NEZAPOMÍNÁME
NA NAŠE SENIORY

Strana 13

PŘIJMEME DO VÝROBY STŘEDOŠKOLÁKA,
vyučen v oboru kovoobrábění výhodou.

DÁLE PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
na pozici obsluha strojů
na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389.
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené.
Později práce na HPP není vyloučena.
Vlasta Doláková a Václav Vajshajtl
popřáli seniorům v Domě Harmonie v Mirošově.
Foto: Věra Houdková

Sportovní klub STARÝ PLZENEC
se sídlem Na Hřišti 109,
332 02 Starý Plzenec
IČO: 45330581
na žádost výboru
Sportovního klubu Starý Plzenec
svolává
na den 18. 01. 2014 od 17:00 h
v aule ZŠ Starý Plzenec

VALNOU HROMADU
Výbor Sportovního klubu Starý Plzenec

NĚMČINA
• Výuka, doučování, konverzace,
příprava na zkoušky a maturitu,
individuální přístup
• Překlady, tlumočení ČJ-NJ i NJ-ČJ
• Praxe: dlouhodobý pobyt v SRN,
základní i všeobecné státní zkoušky,
zkouška VHS
Přijedu i k Vám domů nebo do firmy.
Tel.: 723 110 755
E-mail: dianachov@seznam.cz

Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389, 332 02 Starý Plzenec
Tel. +420 602 161 939, e-mail: suchyzd@seznam.cz
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KVALITA POTRAVIN
& SELSKÝ ROZUM
Pevně věřím, že všichni tušíte, co znamená, když
se o někom řekne, že má selský rozum.
Takový člověk nemusí být právě doktorem filozofie nebo vědátorem, přesto uvažuje logicky, chytře,
realisticky a většinou také správně. Názory na svět
takového člověka bývají jednoduché, avšak přesné, a
to i přesto, že jsou mnohdy generace staré.
O zdravém selském rozumu pojednává jedna výstižná historka z Francie.
Majitelka prestižního sýrařství v Londýně popisuje, jak jela do Francie za jedním sedlákem, aby mu
sdělila, že jeho sýry jsou tak oblíbené, že by jich
dokázala prodat dvakrát více. Sedlák odvětil, že by
musel mít dvakrát více krav. Proč si je tedy nekoupí? „Mohl bych si koupit dvakrát víc krav, jenže nemám dostatek louky. Krávy by se pásly na stejných
lukách, jenže by jich bylo dvakrát více, takže by se
musely dělit na polovinu o všechny bylinky, travičku
a rostliny, které denně spásají,“ odpověděl. Je tedy
pravděpodobné, že mléko a následně sýr nebude tak
kvalitní. „Dodám vám jen tolik sýru jako obvykle,“
uzavřel debatu sedlák. „Žádné krávy navíc kupovat
nebudu, protože bychom sice vyprodukovali více, ale
v menší kvalitě.
A to nechceme,“ dodal.
Selský rozum na druhou! Kéž by se takovým rozumem řídili výrobci potravin a jejich obchodní part-

Pozvánka do
PIVNÍHO KLUBU A CIDER KLUBU
ve Starém Plzenci
Společnost VK Radouš s.r.o. vás zve do PIVNÍHO
KLUBU A CIDER KLUBU v Lidovém domě ve Starém
Plzenci. Zabýváme se výrobou Cideru, prodejem piv z
pivovaru Radouš a prodejem moštů z Moštárny Šťáhlavy. Cider je přírodní, nepasterovaný, kulturně kvašený,
slabě alkoholický jablečný nápoj, který je znám zejména
ve Francii, Anglii a Španělsku pod názvem cider, cidre
nebo sidra. V současné době probíhá v Lidovém domě
Raisova 2 ve Starém Plzenci realizace projektu “První
výrobce přírodního cideru v ČR“, který je podporován
Evropskou unií. Jsme sociální firma a zaměstnáváme
lidi se sníženou pracovní schopností. Máme dokončený
nový ležácký sklep, z něhož cider a piva čepujeme přímo z tanku na nové osmikohoutové pípě.
K výrobě cideru používáme za studena lisovaný mošt
z jablek regionálních sadařů a zahrádkářů. Cider stáčíme pouze jako nefiltrovaný a nepasterovaný v přírodní
a suché podobě. Není doslazován, ani uměle aromatizován. Zachovává si mnoho látek cenných pro organizmus
a neobsahuje téměř žádný zbytkový cukr.
Při výrobě většiny našich piv používáme české suroviny a osvědčené technologické postupy. Výjimkou
při výběru surovin i výrobních postupů jsou piva, která jsou něčím výjimečná. Jsou to různé druhy většinou
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neři. V potravinách a gastronomii je pro mě teorie
„turbovýroby potravin“ nepřijatelná. Nechci rohlíky
ze zmražených polotovarů, částečný salám, náhražkový sýr, ani syntetické maso z rychlochovu. Chci
být kvalitní člověk, a proto potřebuji být vystavěn z
kvalitního materiálu. Můj selský rozum mi říká, že
když jím špatné jídlo, tak se to v budoucnu projeví na
mém zdraví. A když se stravuji kvalitně, jsem v dobré tělesné i duševní kondici. To mi stačí jako základ
spokojeného života. Je tedy na každém z nás, kde a
jakou dobrotu si nakoupíme. Prvořadá by měla být
kvalita potravin!
Někdo může namítnout: „Kde takové potraviny
kupovat?“
V naší obci takovou ojedinělou možnost máte.
Dovážíme pro Vás široký sortiment potravin přímo z Německa. Přijďte se přesvědčit o kvalitě a
chuti německých potravin, které Vám nabízíme v
našem obchodě.
Na závěr bych Vám chtěl za naši firmu HM PLUS
popřát do Nového roku 2014 mnoho zdraví, osobních
úspěchů, a také dobrou volbu při nákupu kvalitních
potravin.
Milan Jakl
HM PLUS - Potraviny z Německa
Máchova 411, Starý Plzenec
www.hmplus.cz

speciálních nebo krajových piv. Výrobu neurychlujeme
chemicky ani časově. Všechna naše piva jsou čepovaná
jako nefiltrovaná a nepasterovaná.
U moštů se zaměřujeme zejména na prodej čerstvých
moštů, které nijak neupravujeme, nepřidáváme žádný
cukr, barviva, konzervanty, nepoužíváme koncentráty
ani umělé enzymy. Trvanlivost prodlužujeme jen tepelnou úpravou, šetrnou pasterizací. Naše mošty se tak vyznačují plnou chutí ovoce, zeleniny nebo bylin a zachovávají si velké množství vitamínů, enzymů, minerálů a
dalších cenných látek prospěšných organizmu.
Dále budujeme v novém sídle v Druztové alternativní prostor s různými službami např. welness a orientální
kavárna, homeopatická poradna, masáže. Chceme, aby
vše bylo nekomerční, a věříme, že se nám povede vytvořit místo, kde se naši hosté budou cítit krásně.
Přijďte posedět a ochutnat naše nápoje do příjemného nekuřáckého prostředí Pivního klubu a cider klubu v
Lidovém domě Raisova 2 ve Starém Plzenci. Provozní
doba středa – pátek 1600-2200 hod., v sobotu a neděli
1500-2200 hod. Více o nás a sortimentu našich výrobků
na www.pivovar.stahlavy.com, www.mostarna.stahlavy.
com.
Podpořte naši činnost vaší návštěvou.
Kolektiv VK Radouš s.r.o.
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DROBNÁ INZERCE
• Prodám dětské kolo 3-5 let s příd. kolečky za 700 Kč, dětské kolo 4-6 let zelené
za 600 Kč. Tel.: 728 473 458.
• Prodám stavební pozemek o výměře
1840 m2. Tel.: 721 855 723.
• Prodám zimní pneu pro Felicii, 4 ks, na
discích (Kleber), zánovní, cena 3.200 Kč.
Tel.: 607 630 276.
• Pronajmu byt 1+1 ve Starém Plzenci.
Volný ihned. Kauce. 59m2. Tel.: 702 010
799.
• Pronajmu od 1.2.2014 byt ve St.Plzenci
1 + 1 v ul. Dr. Beneše (jižní strana). Info.:
775 291 571 nebo v obchodě Květina na
náměstí.
• Daruji koňský hnůj. Tel.: 724 142 497.
• Prodám stavební pozemek 1.217 m2
v Sedlci – jižní strana, klidné místo pro
bydlení, veškeré sítě v dosahu 5 m.
cena 1.400 Kč za m2.
Tel.: 702 662 160. RK nevolat.
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