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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
tyto řádky vznikají pár dní před volbami
a volební boj vrcholí. Za sebe mohu říci, že
jsem se nikdy neuchýlila ke lžím a pomluvám
či dokonce zesměšňování ostatních kandidátů, vždy jsem hrála fair
play. Žijeme v demokracii a každý má právo
na svůj názor, ať už je
správný nebo špatný, ale
vždy bychom se k sobě
měli chovat slušně.

Ve chvíli, kdy říjnové Radyňské listy budete číst, už bude rozhodnuto o nových zastupitelích. Rozhodnou Vaše hlasy, kdo z 68
kandidátů zasedne v novém zastupitelstvu.
To, jaké bude jeho složení těžko předjímat.
Kandidují 4 subjekty a šance všech jsou
vyrovnané. Nově zvolených 17 zastupitelů pak bude volit ze svého středu starostu,
místostarostu a členy rady.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat zastupitelům, kteří se více či méně
v rámci svých možností podíleli na vedení města. Chtěla bych též poděkovat všem
spolkům a organizacím za spolupráci při
organizování společenského, kulturního
a sportovního života v našem městě, všem
místním podnikatelům a firmám, kteří

ZDARMA

jsou ochotni městu pomoci buď svojí prací
nebo sponzorskými dary jakékoli formy či
jakéhokoli rozsahu a všem občanům, kteří
městu pomáhali a jsou i nadále ochotni pomáhat.
Mnohé se povedlo, některé záměry jsou
připraveny, některé se nepodařilo dotáhnout do konce. Přes všechny problémy
a nedostatky se domnívám, že uplynulé
volební období nebylo promarněno a přála bych si, aby nové vedení města navázalo
na připravené projekty.
Novým zastupitelům přeji hodně úspěchů, a především klid na práci.
Vlasta Doláková
starostka

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STARÉHO PLZENCE

Vystoupení The Beatles Revival. Další fotografie je možné zhlédnout
ve fotogalerii na www.staryplzenec.cz.
Foto: Eva Vlachová
První zářijovou sobotu se ve Starém Plzenci uskutečnil další ročník městských slavnosti, které pro své občany a širokou veřejnost
pořádalo město Starý Plzenec.
V programu, který trval od čtrnácti hodin odpoledne až do půl desáté večer, se na jevišti vystřídalo několik hudebních žánrů. Slavnosti
zahájilo vystoupení žáků ZUŠ Starý Plzenec. Úvodem se představil pěvecký sbor Hvězdička a hned po něm přišel na scénu folklórní soubor
Úslaváček, který vystřídala známá plzenecká kapela Eges. Ve druhé polovině programu vystoupila s repertoárem světově známé švédské skupiny kapela ABBA STARS revival a v závěru zahráli skvělí The Beatles
Revival, kteří také doprovodili vystoupení zpěváka Karla Kahovce.
Pro dětské návštěvníky byl připraven pestrý zábavný program.
V průběhu slavností si mohly děti i se svými rodiči zahrát originální deskové hry Jiřího Šebesty, vyrobit si něco pro radost v dětských
dílničkách a užít si zábavy na obřím nafukovacím skákacím hradu
a dětském řetízkovém kolotoči.

Nechyběla nabídka občerstvení a drobného stánkového zboží.
Město Starý Plzenec děkuje všem sponzorům, dobrovolníkům
a organizacím, kteří přispěli ke zdárné realizaci této akce. Zvláště
pak děkujeme firmě JIŘÍ ŠTAJER, která bez nároku na odměnu
zajistila pro tuto akci kompletní elektrotechnickou instalaci.
Eva Vlachová, K-Centrum města Starého Plzence
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
25. schůze – 10. srpna 2022

Rada města
■ souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2022 v upraveném znění a uložila
předložit ke schválení rozpočtové opatření č.
5/2022 v upraveném zněni na nejbližší jednání ZM;
■ zrušila usnesení RM č. 21 ze dne
22.06.2022 v části stanoví pro II. pololetí
2022: termín zasedání ZM: pondělí 22. srpna,
(pracovní porada členů ZM se konat nebude)
a stanovila:
a) termín zasedání ZM na pondělí 29. srpna
2022, (pracovní porada členů ZM se konat
nebude),
b) návrh programu jednání 31. zasedání ZM
dne 29.08.2022;
■ souhlasila předběžně s podáním žádosti o zařazení „Projektu záchrany kulturní
památky hrad Radyně ve Starém Plzenci“
do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2023 a závazkem spolufinancování projektu z rozpočtu města ve výši povinné spoluúčasti z celkových nákladů projektu
a uložila předložit na jednání zastupitelstva
města;
■ souhlasila s navýšením ceny za samovýrobu dřevní hmoty v městských lesích Starý
Plzenec na cenu 207 Kč s DPH za m3;
■ souhlasila se zapojením města Starý Plzenec do projektu Plzeňské oslavy vzniku republiky dne 28.10.2022 formou zpřístupnění
kulturních památek hradu Radyně za zvýhodněnou cenu 28 Kč a rotundy sv. Petra
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a Pavla zdarma dle předloženého návrhu vedoucí K-Centra;
■ schválila, v návaznosti na další etapy stavby chodníku v ulici Tymákovská, uzavření
Budoucí smlouvy o zřízení služebnosti sítě –
umístění a provozování kanalizace v pozemcích parc. č. 304/12 a 304/16 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence se společností FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. IČO 24175013 za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč za m2
pozemku zatíženého sítí v předpokládaném
rozsahu cca 187,6 m2 včetně ochranného pásma, v předloženém znění;
■ vzala na vědomí žádost XXXXX, XXXXX
o pronájem zahrádky v Úzké (Luční) ulici
v k. ú. Starý Plzenec a uložila evidovat žádost;
■ vzala na vědomí rozdělení spolku Storgé,
z.s. k 31.03.2022 a právní nástupnictví odštěpeného spolku U Františka, IČ: 14342413,
se sídlem Borovno 67, 335 61, zastoupeného předsedkyní Ing. Andreou Kolmanovou
a schválila uzavření předložené smlouvy
o spolupráci se spolkem U Františka, z.s., IČ:
14342413 o zajištění péče o opuštěné, toulavé
nebo týrané psy, na dobu neurčitou;
■ vzala na vědomí návrh vyhlášky zřízení
městské policie, legislativní, materiální, personální a ekonomické požadavky pro zřízení
městské policie zpracované Markem Vávrou
a uložila předložit ke schválení v upraveném
znění na nejbližší jednání ZM;
■ schválila uzavření dohod o úhradě nákladů spojených s využitím nebytových prostor za účelem konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR – I. kolo
dne 23. a 24.09.2022, popř. II. kolo 30.09.
a 01.10.2022, se ZŠ Starý Plzenec, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 54, a se ZŠ
a MŠ Starý Plzenec, příspěvková organizace,
Školní 81, Sedlec, v předložených zněních;
■ vzala na vědomí oznámení SK Starý Plzenec o pořádání kulturní akce s hudební produkcí skupiny SHERON v areálu Městského fotbalového stadionu ve Starém Plzenci
v době od 20:00 hodin 13.08.2022 do 01:00
hodin 14.08.2021 a uložila upozornit oznamovatele na dodržování nočního klidu
a Obecně závazné vyhlášky města Starý Plzenec č. 1/2015 stanovující podmínky pořádání
společenských akcí;
■ schválila uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností ZOLT CZ spol. s r.o.,
Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň – Radobyčice,
IČ: 27989208, ve znění předloženého návrhu,
zpracovaného na základě výkazu výměr, jehož předmětem jsou méněpráce a vícepráce
na realizaci projektu „Hrad Radyně – stavební úpravy vnějšího obvodového pláště“ jehož
součástí je zajištění opravy dvou poškozených nadpraží severních palácových oken;
■ schválila, na žádost ředitelky Základní
školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54,

příspěvkové organizace výjimku z nejvyššího
počtu žáků v šestých třídách v následujícím
školním roce 2022/2023 nejvýše o 4 žáky;
■ vzala na vědomí návrh na pořízení změny Územního plánu Starý Plzenec v lokalitě
107-Z navrhovatele společnosti TILLREDO
Invest III s.r.o., posouzení návrhu a stanovisko pořizovatele územního plánu Magistrátu
města Plzně – odboru stavebně správního
a uložila předložit návrh zastupitelstvu města k rozhodnutí;
■ vzala na vědomí upravený strategický dokument Vyhodnocení Akčního plánu 2016–
2019 stávajícího Programu rozvoje města
včetně aktualizace Akčního plánu 2020–2023
a uložila předložit Vyhodnocení Akčního
plánu 2016–2019 stávajícího Programu rozvoje města včetně aktualizace Akčního plánu
2020–2023 ke schválení ZM;
■ vzala na vědomí informaci o ukončení pracovního poměru Bc. Aleny Kůsové
a zprávu o posouzení uchazečů z výběrového
řízení na obsazení pracovního místa vedoucí sociálního a správního odboru – sociální
pracovník/ce Městského úřadu Starý Plzenec a jmenovala, v souladu s ustanovením §
102 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
Bc. Jarmilu Koubovou, DiS., vedoucí sociálního a správního odboru – sociální pracovnice Městského úřadu Starý Plzenec, s účinností od 01.10.2022 na dobu neurčitou;
■ vzala na vědomí špatný technický stav
vany v nájemním městském bytě č. X na adrese Masarykovo náměstí 70, Starý Plzenec
a cenovou nabídku na výměnu vany za sprchový kout od společnosti Větrovcová STAV
s.r.o., se sídlem Ruská 432/87, 417 01 Dubí,
IČ: 07759371, souhlasila s cenovou nabídkou v předloženém znění, schválila na základě předložené cenové nabídky od f. Větrovcová STAV s.r.o. výměnu vany za sprchový
kout v nájemním bytě č. X, XXXXX, adresa
Masarykovo náměstí č. 70, Starý Plzenec
a uložila zajistit objednávku na výměnu vany
za sprchový kout, včetně souvisejících prací
dle přiložené cenové nabídky,
■ vzala na vědomí zápis z jednání komise pro občanské a sociální záležitosti ze
dne 03.08.2022 a žádost paní XXXXX, nar.
XXXXX, bytem XXXXX o přidělení městského bytu na adrese Sedlec 99, Starý Plzenec
a paní XXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXX
o přidělení městského bytu na adrese Sedlec
99, Starý Plzenec a schválila na základě doporučení komise pro občanské a sociální záležitosti, uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou, od 01.09.2022 do 28.02.2023,
na městský byt č. X, s paní XXXXX a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou,
od 01.09.2022 do 28.02.2023, na městský byt
č. X, s paní XXXXX;
■ zřídila v souladu s § 167 odst. 2 zák. č.
Pokračování na str. 3
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561/2004 Sb. (školský zákon) školskou radu
v počtu 6 členů pro Základní školu a mateřskou školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkovou organizaci a Základní školu Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkovou
organizaci, vydala Volební řád školské rady
pro základní školy zřízené městem Starý Plzenec a uložila předat volební řád ředitelce
Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace a ředitelce Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace;
■ schválila smlouvu o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro
rok 2022“ podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů č. VTA24/22
na projekt „Turistická stezka Stará Plzeň
a kupci - obnova a zatraktivnění stezky“
v předloženém znění;
■ vzala na vědomí informaci o jednání
a) se společností STREICHER s.r.o. ve věci
napojení lokality „Finkovo pole“,
b) se společností D-Projekt s.r.o., zpracovatelem
koncepce dopravy v JZ části města, ve věci
připomínek k uvedenému dokumentu,
c) s vítězem architektonicko urbanistické
soutěže pro zpracování územní studie
na centrum města a
■ pověřila dalším jednáním ve shora uvedených záležitostech starostku města a místostarostu města Marka Vávru;
■ vzala na vědomí oznámení Občanského
sdružení Hůrka a Radyně o konání akce „Karel IV. na viničce“, která se bude konat u Lidového domu a na Malostranském náměstí
ve Starém Plzenci dne 25.09.2022 v době
od 14:00 – 18:00 h;
■ vzala na vědomí Záznam o otevírání nabídek, Protokoly z jednání hodnotící komise
a Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec“ a uložila předložit k projednání zastupitelstvu města;
■ vzala na vědomí návrh Jednacího řádu
Zastupitelstva města Starý Plzenec a uložila
předložit návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Starý Plzenec ke schválení ZM;

INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
26. schůze – 24. srpna 2022

Rada města
■ souhlasila, na žádost Biskupství plzeňského, s pokračováním v Programu záchrany
architektonického dědictví pro rok 2023 při
opravách památkového objektu - kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci;
■ vzala na vědomí informaci o poskytnutí
účelové dotace na péči o významný krajinný prvek Ostrá Hůrka od Plzeňského kraje
a schválila uzavření smlouvy č. 27512022
o poskytnutí účelové dotace na projekt s ná-
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zvem Péče o VKP Ostrá Hůrka a přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
města Starý Plzenec ve výši 24.000 Kč;
■ vzala na vědomí v působnosti Valné hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
změn a doplňků, jako jediný společník společnosti PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02, Starý Plzenec:
a) výsledek hospodaření společnosti a objem
tržeb dle zákazníků k 31.07.2022,
b) informaci jednatelky společnosti PRONAP s.r.o. o vývoji zakázkového krytí pro
měsíc srpen a následující a návrhu postupného ukončení výroby z důvodu nedostatečných výrobních zakázek a pesimistického očekávání obchodních partnerů,
které vyšlo z uskutečněných obchodních
jednání a vzhledem k tomu, že vývoj světové nábytkářské produkce nedává naději
na zlepšení ekonomické situace ve společnosti, se současným zhodnocením vývoje cen energií, tedy ekonomickou úvahou nad únosností poměru ceny výrobku
a dramatickým zvýšením cen vstupů (ceny
elektrické energie, plynu a paliv).
■ souhlasila s tím, aby jednatelka společnosti PRONAP s.r.o. v návaznosti na úsporu
finančních prostředků jednala se zaměstnanci společnosti o ukončení pracovního poměru, navrhla zastupitelstvu města podle §
84 odst. 2 písmena e) zákona o obcích vstup
společnosti Pronap s.r.o. do likvidace ke dni
01.10.2022 a jmenování likvidátora společnosti Ing. Renatu Maškovou a uložila informovat zastupitelstvo města o stávajícím vývoji hospodaření společnosti PRONAP s.r.o.;
■ schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí servisní podpory se společností Mraknet s.r.o., Čachna 440, Starý Plzenec, IČ:
28055853 v upraveném znění předloženého
návrhu;
■ schválila, na žádost ředitelky Základní
školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec
81, příspěvkové organizace, přijetí finančního daru v částce 13.000 Kč od XXXXX pro
potřeby školy;
■ vzala na vědomí oznámení ODS o konání
rodinného odpoledne v prostoru víceúčelové požární nádrže dne 19.09.2022 v době
od 15:00 h do 20:00 h;
■ schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích města
parc. č. 298/1, 298/2, 298/6 a 298/20 v katastrálním území Starý Plzenec podle Geometrického plánu č. 3051-192/2021 se společností Mraknet s. r. o., IČO: 28055853
v předloženém návrhu;
■ vzala na vědomí informaci o špatném
technickém stavu plynového kotle v nájemním městském bytě č. 2 na adrese Žižkova 49,
Starý Plzenec a cenovou nabídku na výměnu plynového kotle od firmy Ing. Vladimír
Zvonař se sídlem XXXXX, IČO: 67878237 ze
dne 12.08.2022 v předloženém znění, schválila na základě předložené cenové nabídky
od firmy Ing. Vladimír Zvonař zajištění výměny plynového kotle Vitodens 100 W v nájemním bytě č. 2, adresa Žižkova 49, Starý
Plzenec, dle varianty č. 1 a uložila zajistit ob-

jednávku na výměnu plynového kotle, včetně
souvisejících prací dle přiložené cenové nabídky, tj. varianty č. 1,
stanovila:
a) termín zasedání ZM: pondělí 12. září 2022
(pracovní porada členů ZM se bude konat
v pondělí 05.09.2022)
b) návrh programu 32. zasedání ZM
■ schválila uzavření Dohody mezi městem
Starý Plzenec a Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. PMA-V-22/2022;
■ schválila, na žádost ředitelky Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace, čerpání finančních prostředků z rezervního fondu školy do částky
350.000 Kč, z důvodu nákupu konvektomatu;

INFORMACE
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
31. zasedání – 29. srpna 2022

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 28/2018–2022 konaného dne
22.08.2022;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 5/2022
ve verzi předloženého znění V0.4, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2022 ke změně
celkových příjmů o +8.901.731,56 Kč a ke změně celkových výdajů o +4.741.000,00 Kč,
dále dochází ke změně financování ve výši
-4.160.731,56 Kč;
■ schválilo aktualizovaný plán investic
na rok 2022 ve verzi 4.1, to znamená seznam
jednotlivých investičních akcí a celkové výdaje všech těchto akcí dohromady, jejichž
maximální výše je stanovena rozpočtem
města na rok 2022. Výše výdajů jednotlivých
akcí a jejich termíny jsou orientační a mohou
se operativně měnit dle potřeby;
■ schválilo nový Jednací řád Zastupitelstva města Starý Plzenec s účinností
od 01.01.2023, v předloženém znění;
■ vydalo obecně závaznou vyhlášku o zřízení městské policie ve Starém Plzenci, v předloženém znění;
■ schválilo Vyhodnocení Akčního plánu
2016–2019 stávajícího Programu rozvoje města včetně aktualizace Akčního plánu
2020–2023;
■ souhlasilo s podáním žádosti Ministerstvu
kultury ČR o dotaci na „Projekt záchrany
kulturní památky hrad Radyně ve Starém
Plzenci“ z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2023 a zavazuje
se ke spolufinancování projektu z rozpočtu
města ve výši povinné spoluúčasti z celkových nákladů projektu; Pokračování na str. 4
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■ schválilo vydání potvrzení pro souhlasné
prohlášení, že bylo vydrženo vlastnické právo
k částem pozemku města parc. č. 237/61 v k.
ú. Sedlec u Starého Plzence dle geometrického plánu č. 1061-12/2021 nově oddělených
a označených jako pozemek parc. č. st. 931
pod částí stavby ve vlastnictví žadatele a parc.

č. 237/179 zaplocené části XXXXX, zaplocených a užívaných v dobré víře od koupě nemovitosti roku 2007;
■ schválilo koupi pozemku parc. č.
237/141 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, od XXXXX, trvalý pobyt XXXXX,
nar. XXXXX, za symbolickou kupní cenu
ve výši 1,00 Kč;

■ schválilo, v souladu s usnesením ZM č.
05.14/2019 ze dne 29.04.2019 a soudem určenou nabyvatelkou, uzavření Kupní smlouvy s XXXXX, nar. XXXXX, trvalý pobyt
XXXXX na koupi pozemků parc. č. 1729/3
a parc. č. 1732/3 v k. ú. Starý Plzenec, za stanovenou kupní cenu ve výši 60 Kč za m2;

KOMUNÁLNÍ VOLBY VE STARÉM PLZENCI
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskutečnily volby do Zastupitelstva města Starý
Plzenec. O přízeň našich voličů se ucházely
4 volební strany. Do volebních místností se
dostavila necelá polovina voličů (47,63 %),
která vhodila do volebních uren celkem
1 980 obálek s celkem 29 742 platnými hla-

sy. Největší počet hlasů získalo SDRUŽENÍ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (11 270 hlasů), druhé místo - PRO Plzenec (9 699 hlasů), třetí místo – NESTRANÍCI (4 722 hlasů), čtvrté místo SPOLU ve Starém Plzenci
a Sedlci (4 051hlasů).
Jak se volilo v jednotlivých okrscích, cel-

kové výsledky a jména nově zvolených zastupitelů najdete níže.
Spolu s volbami do zastupitelstev obcí se
konaly i volby do Senátu Parlamentu ČR,
jejichž výsledky naleznete také níže.
Milena Benediktová

Volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. – 24.09.2022
Výsledky voleb
Zastupitelstvo města
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-město
Obec: Starý Plzenec
Výsledky voleb – Obec Starý Plzenec – souhrnné informace
Počet
volených členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

17

1

5

5

100,00

4 157

1 980

47,63

1 978

29 742

Výsledky voleb – Obec Starý Plzenec
Kandidátní listina
číslo

Hlasy

název

abs.

v%

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle
počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

Počet
mandátů

Podíly
hlasů

1

SPOLU ve St. Plzenci a Sedlci

4 051

13,62

17

29 742,00

13,62

2

X

2

NESTRANÍCI

4 722

15,88

17

29 742,00

15,87

2

X

3

SDRUŽ. STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ

11 270

37,89

17

29 742,00

37,89

7

X

4

PRO Plzenec

9 699

32,61

17

29 742,00

32,61

6

X

Okrsek: 1- Městečko
Výsledky voleb – Okrsek 1 – souhrnné informace
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

946

436

46,09

434

6 397

Výsledky voleb – Okrsek 1
Kandidátní listina
číslo
název
1
SPOLU ve St. Plzenci a Sedlci
2
NESTRANÍCI
3
SDRUŽ. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
4
PRO Plzenec

Hlasy
abs.
v%
978
15,29
1 018
15,91
2 000
31,26
2 401
37,53

Okrsek: 3 – Vilová Čtvrť vpravo
Výsledky voleb – Okrsek 3 – souhrnné informace
Voliči
Vydané
Volební
Odevzdané
v seznamu
obálky
účast v %
obálky
1 076
564
52,42
564

Platné
hlasy
8 532

Okrsek: 2 – Vilová Čtvrť vlevo
Výsledky voleb – Okrsek 2 – souhrnné informace
Voliči
Vydané
Volební
Odevzdané
v seznamu
obálky
účast v %
obálky
849
420
49,47
420

Platné
hlasy
6 492

Výsledky voleb – Okrsek 2
Kandidátní listina
číslo
název
1
SPOLU ve St. Plzenci a Sedlci
2
NESTRANÍCI
3
SDRUŽ. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
4
PRO Plzenec

Hlasy
abs.
v%
938
14,45
808
12,45
2 960 45,59
1 786 27,51

Výsledky voleb – Okrsek 3
Kandidátní listina
číslo
název
1
SPOLU ve St. Plzenci a Sedlci
2
NESTRANÍCI
3
SDRUŽ. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
4
PRO Plzenec

Hlasy
abs.
v%
1 247 14,62
1 264 14,81
3 190 37,39
2 831 33,18
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Okrsek: 4 – Malá Strana
Výsledky voleb – Okrsek 4 – souhrnné informace
Voliči
Vydané
Volební
Odevzdané
v seznamu
obálky
účast v %
obálky
399
172
43,11
172
Výsledky voleb – Okrsek 4
Kandidátní listina
číslo
název
1
SPOLU ve St. Plzenci a Sedlci
2
NESTRANÍCI
3
SDRUŽ. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
4
PRO Plzenec

Platné
hlasy
2 684

Hlasy
abs.
v%
252
9,39
650
24,22
671
25,00
1 111
41,39

Okrsek: 5 - Sedlec
Výsledky voleb – Okrsek 5 – souhrnné informace
Voliči
Vydané
Volební
Odevzdané
v seznamu
obálky
účast v %
obálky
887
388
43,74
388
Výsledky voleb – Okrsek 5
Kandidátní listina
číslo
název
1
SPOLU ve St. Plzenci a Sedlci
2
NESTRANÍCI
3
SDRUŽ. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
4
PRO Plzenec

Platné
hlasy
5 637

Hlasy
abs.
v%
636
11,28
982
17,42
2 449
43,45
1 570
27,85

Zvolení zastupitelé
Kandidátní listina
číslo

Kandidát
poř.
číslo

název

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy
abs.

v%

Pořadí
zvolení

1

SPOLU ve St. Plzenci a Sedlci

16

Švéda Josef

49

KDU-ČSL

BEZPP

300

7,40

1

1

SPOLU ve St. Plzenci a Sedlci

7

Benedikt Václav MVDr.

40

KDU-ČSL

BEZPP

296

7,30

2

2

NESTRANÍCI

3

Zikmundová Jaromíra

67

NK

BEZPP

433

9,16

1

2

NESTRANÍCI

4

Vrobel Petr Mgr.

56

NK

BEZPP

333

7,05

2

3

SDRUŽ. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

2

Vávra Marek

49

NK

BEZPP

831

7,37

1

3

SDRUŽ. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1

Doláková Vlasta Ing.

63

STAN

BEZPP

772

6,85

2

3

SDRUŽ. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

3

Červený Libor Ing. MBA

47

NK

BEZPP

645

5,72

3

3

SDRUŽ. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

4

Brejchová Denisa Mgr.

46

NK

BEZPP

682

6,05

4

3

SDRUŽ. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5

Stýblová Hana Mgr. Bc.

64

NK

BEZPP

697

6,18

5

3

SDRUŽ. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

6

Bardounová Marcela Mgr.

61

NK

BEZPP

715

6,34

6

3

SDRUŽ. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

7

Vaník Tomáš Ing.

58

NK

BEZPP

614

5,44

7

4

PRO Plzenec

3

Stark Martin Ing. arch.

31

NK

BEZPP

671

6,91

1

4

PRO Plzenec

1

Eret Jan Ing.

45

NK

BEZPP

656

6,76

2

4

PRO Plzenec

2

Šimána Jiří Ing.

44

NK

BEZPP

640

6,59

3

4

PRO Plzenec

4

Jelínek Petr Ing.

37

NK

BEZPP

583

6,01

4

4

PRO Plzenec

5

Lunterová Alena Mgr.

38

NK

BEZPP

569

5,86

5

4

PRO Plzenec

6

Kotora Jan Ing.

42

NK

BEZPP

606

6,24

6

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 23.9. – 24.9.2022
Výsledky hlasování 1. kolo
Obvod: 7 – Plzeň-město
Obec: Starý Plzenec
Výsledky hlasování – Obec Starý Plzenec – souhrnné informace
Okrsky
počet

zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

5

5

100,00

4 143

1 837

44,34

1 828

1 777

97,21
Pokračování na str. 6
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Výsledky hlasování – Obec Starý Plzenec
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

1

Valenta Jiří PhDr. Ing. Mgr. et Mgr.

2

Kůrka Jan

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

KSČM

KSČM

SPD

SPD

Počty hlasů

% hlasů

1.
kolo

2.
kolo

1. kolo

2.
kolo

KSČM

88

X

4,95

X

BEZPP

93

X

5,23

X

3

Šrámek Pavel Ing. MBA

PRO PLZEŇ

PRO PLZEŇ

ADS

169

X

9,51

X

4

Chaloupek Václav Mgr.

STAN+OPAT

STAN

OPAT

270

X

15,19

X

+5

Kovářová Daniela JUDr.

NK

NK

BEZPP

483

0

27,18

0,00

6

Váňa Josef

ANO

ANO

BEZPP

254

X

14,29

X

+7

Naxera Karel Mgr.

KDU+ODS+TOP 09

TOP 09

TOP 09

420

0

23,63

0,00

+) postupující kandidát

EKOLOGIE
PODĚKOVÁNÍ VŠEM,
KTEŘÍ TŘÍDÍ ODPADY
Děkujeme všem, kteří zodpovědně třídí
odpady a vytříděný papír, plast, nápojové
kartony, sklo a kovy nosí do barevných kontejnerů rozmístěných po městě.
Město Starý Plzenec se umístilo v množství vytříděných odpadů za rok 2021 na 5.
místě v krajské soutěži „My už třídit umíme“ v kategorii obcí nad 1000 obyvatel.
Vytrvejte ve třídění odpadů, opravdu to má
smysl. Město se bude snažit postupně kontejnerová stání rozšiřovat a zvelebovat, aby bylo
pro všechny třídění odpadů snadné a abyste
neměli ke kontejnerům daleko.

MÁME TU PODZIM
A UKLÍZÍME
NA ZAHRADÁCH…
Naši občané vzorně třídí odpady, ale….
V popelnicích končí velké množství kompostovatelných odpadů, a tyto odpady nám

významně navyšují poměr nevytříděného
odpadu. Nový zákon o odpadech usiluje
o to, aby ve směsném komunálním odpadu končilo co nejmenší množství odpadů,
aby se téměř vše vytřídilo a znovu využilo.
A zákonodárci mají na uskutečnění svých
záměrů velice silnou páku – peníze. Proto
dochází každoročně k navyšování poplatku
za ukládání odpadů na skládku, z původních
500,- Kč za tunu se tento poplatek v roce 2030
vyšplhá skoro na dva tisíce korun za uložení
tuny směsného komunálního odpadu. Proto
je třeba kompostovatelné odpady kompostovat na svých zahradách, město Starý Plzenec
poskytnulo k tomuto účelu svým občanům
zdarma 500 ks kompostérů. Pokud někdo nechce, či nemůže kompostovat, je třeba odvézt
listí, větve, opadaná jablka či posekanou trávu
do sběrného dvora, kde se soustřeďují odděleně větve a ostatní kompostovatelné odpady.
Větve se odvážejí do tepláren k využití jako
topivo a ostatní materiály se vozí na řízenou
kompostárnu, kde se kompostují a výsledný
materiál se dále využívá při pěstební činnosti.
Tyto odpady v žádném případě nepa-

tří do popelnic a kontejnerů umístěných
u domů! Aby město Starý Plzenec mohlo
i v příštích létech zajistit pro občany nízký
poplatek za likvidaci poplatků, je nutné co
nejvíce třídit odpady a v kompostovatelných
odpadech máme opravdu veliké rezervy. Proto než něco hodíte do popelnice, zamyslete se
prosím, zda nelze odpad znovu využít.
Provozní hodiny sběrného dvora:
pondělí + středa od 10 do 18 hodin
sobota od 9 do 13 hodin
Helena Šašková, Odbor životního prostředí

Nesprávné třídění bioodpadu
Foto: Helena Šašková

SERIÁL
POMNÍK JANA HUSA
(HUSŮV KÁMEN)
Kolem vzniku pomníku vyvstává řada
otázek. Co je nesporné, je fakt, že tzv. Husův
kámen byl vztyčen v r. 1915 na zahradě tehdy
teprve rok staré měšťanské školy na náměstí
u příležitosti tisíciletého výročí upálení mistra Jana Husa. Byl zhotoven ze štěnovické
žuly: na fotografii, pořízené o pět let později, je vidět, že kalich i nápis na něm nebyly
zdobeny. Je zajímavé, že ve školní kronice ani
v městské kronice o této události není žádný

zápis. Na snímku z r. 1920 vidíme na něm
sedící maličkou, teprve roční Alenu Vrbovou
s maminkou a babičkou (otec budoucí spisovatelky, vlastenecký básník Jan Mukenšnábl,
v měšťanské škole pracoval jako učitel).
V roce 1915 dala u příležitosti Husova výročí městská rada vysázet kolem celé školy
lípy a nazvala je Husovým sadem.(Kvůli řadě
stavebních úprav, spojených s rozšířením silnice kolem školy, bylo nutno lípy na straně
náměstí vykácet, jiné z nich podlehly zubu
času: dodnes přežily jen čtyři lípy u Radyňské třídy). Pravděpodobně se pak každoročně
konala Husova oslava, zápis o ní však máme

až z r. 1936. Bývala spojena se slavnostním
průvodem od mlýna na náměstí krojovaných
místních spolků - hlavně se jednalo o Sokol,
hasiče a baráčníky. Na náměstí pak promluvil
buď farář čs. církve husitské či řečník z řad
učitelstva. Na Hůrce byla zároveň zapálena
hranice. V r. 1936 byla jižní část náměstí přejmenována na náměstí Jana Husa. Uvažovalo
se také, že tam bude vztyčen Husův pomník
(patrně větší), a proto bylo o rok později zřízeno Kuratorium pro postavení pomníku M.
J. Husi a uspořádána sbírka. Není však jasné,
co se s penězi stalo.
Pokračování na str. 7
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Naposledy se před 2. světovou válkou
vzpomínalo v r. 1939, již za protektorátu, tehdy bez hymny a vlajky. Obnovena byla tato
tradice až r. 1945 velkou slavností, tradičně
opět průvodem a zapálením hranice. Totéž se
dělo v r. 1946, naposledy se vzpomínalo v r.

1952. Po určitém uvolnění politických poměrů, v r. 1968, byla tradice opět obnovena.
Tentokrát pomohli Osvětové besedě sokolové, baráčníci i obnovené skautské středisko:
na Hůrce opět zaplála hranice. O rok později
ji zapalovali pouze skauti, naposledy pak v r.
1970 Osvětová beseda. Husův kámen pak

po léta ležel opomíjen na školní zahradě. Až
r. 2003 z iniciativy spolku OSHR byl kámen
zrestaurován firmou Sutnar a Rappl, doplněn
černými linkami a zlacením. Také – po domluvě s katolickou církví – nalezl důstojnější
místo u kostela sv. Jana Křtitele na náměstí.
Byl vztyčen téhož roku při malé slavnosti,
poté se všichni odebrali na Hůrku, kde po desetiletích opět vzplála hranice.
Anna Velichová
Zdroje:
- Kronika Starého Plzence a poznámky k ní
Vyobrazení:
• historické foto pomníku s rodinou Vrbových
– archiv Ivety Kovalské
• ostatní fotografie - autorka článku

POMNÍK PADLÝM
(náměstí)

Socha mladého muže na levé ruce s přervanými pouty, pravicí zvedajícího vavřínový
věnec vítěze, symbolizuje konec nesvobody.
Ne náhodou je u paty sochy z božanovského pískovce malý
státní znak první
republiky. Peníze
na pomník se sbíraly obtížně“ pomohla nejen obec
ale i dárci a výtěžky z kulturních
akcí. Byl odhalen
6. srpna 1923 3).
S pomníkem
je spjata zajímavá
příhoda, související s osobou Václava Kratochvíla,
zastřeleného 5. května u chudobince německým důstojníkem3). V pamětech Václava Jíši
čteme:.. „Na ruské frontě, kdy byl zajat za 1.

světové války, poznal později ve vesnici Chambikov u Kijeva Marii Ševčenkovou, se kterou
se pak oženil. Bydlel i pracoval v Kijevě, kde
se narodil i syn Václav, a v roce 1924 i se čtyřletým synem… a svojí ženou… se vrátil domů
do St. Plzence.“ Vypráví se, že největším šokem při návratu pro něj
bylo, když si
na nedávno
postaveném
pomníku přečetl v seznamu padlých své jméno. (Deska pak musela
být vyměněna.) Není divu: neposlal domů
žádnou zprávu, že je naživu (patrně ze strachu, že by mohl být považován v Rusku
za zahraničního špiona a zatčen, kdyby si dopisoval s cizinou).
Pamětní desky na pomníku vznikaly postupně. Původně zde byla deska jediná, věnovaná památce obětí 1. světové války. Po druhé
světové válce přibyly tři další: na jedné jsou

Po první světové válce se v celé naší republice začaly téměř masově stavět pomníky
padlým, a to i v malých vesnicích. Charakteristické pro ně je, že nebyly chápány jako

oslava hrdinů, ale spíše jako uctění památky
válečných obětí. Starý Plzenec se pro pomník
rozhodl v r. 1921. Tento pomník se poněkud
odlišuje od běžných pomníků v okolních vesnicích na Plzeňsku: jednak byl dosti nákladný,
jednak byl kvalitně zpracován po stránce výtvarné, neboť autorem pískovcové sochy byl
známý plzeňský akademický sochař Vojtěch
Šíp (1884 - 1931)1), podstavec zhotovil místní
stavitel Karel Štika ze štěnovické žuly 2). Nevíme však, kdo byl autorem celkového návrhu.

padlí 2. světové války, na druhé ti, co byli
zavražděni v koncentračních táborech či popraveni a na třetí ti, kteří zahynuli v daleké cizině. Litinové ozdobné zábradlí, odlité podle
Pokračování na str. 8
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starého secesního vzoru, mohlo být zhotoveno v Sedlci. Další zajímavostí je fakt, že pomník musel být – kvůli tomu, že překážel při
přebudování silnic na náměstí – z původního místa před radnicí přenesen jeřábem na
místo dnešní.
Poznámky:
1) Vojtěch Šíp, Myslbekův žák, strávil
téměř celý život v Plzni: dodnes je zde k vidění několik jeho děl. Nejznámější z nich je
pomník J. K. Tyla, na němž pracoval mnoho
let. (Nejdříve umístěný v Lochotínském parku, nyní se nachází v parčíku u Mikulášského
gymnázia. Realizována byla i další jeho díla,
je hojně zastoupen na Plzeňsku pomníky.
Předčasně zemřel ve 45 letech a je pohřben
na Ústředním hřbitově v Plzni.
2) Karel Štika, nejdříve mistr zednický
a později i stavitel, je v Plzenci znám svými stavbami nejen rodinných domů, ale

PROTEKTORÁTNÍ
ŠKOLSTVÍ VE STARÉM
PLZENCI
Po okleštění Československa po mnichovském diktátu odcházeli z území, které připadlo Velkoněmecké říši, celé rodiny do vnitrozemí. Mělo to vliv také na školství, protože mezi
nimi byli nejen učitelé, ale i žáci.V dubnu
1939 k nim přibyli take ti, kteří prchali ze Slovenska před fašistickým Slovenským štátem.

Radyňské listy - říjen 2022
i školy na náměstí a hřbitovní kaple na novém hřbitově. Narodil se r. 1870 ve Štěnovicích, do Starého Plzence se přestěhoval
patrně v r. 1902, kdy se zde v kostele Narození Panny Marie oženil. To již měl dva
roky složenu zkoušku zednického mistra.
Později v r. 1904 byl c. k. okresním soudem
v Plzni jmenován soudním stavebním znalcem. Ve Starém Plzenci byl i společensky
činným: ve dvacátých letech byl předsedou
místního odboru Národní Jednoty Pošumavské. Na sklonku života vyprojektoval
Lidový dům a při jeho stavbě prováděl zde
také veškeré zednické práce. Zemřel ve Starém Plzenci v r. 1937 a je pohřben na místním hřbitově. Jeho syn Karel Štika ml. se
stal plzeňským architektem, navrhoval tam
soukromé domy.
3) Farní úřad ve Starém Plzenci také uspořádal po 1. světové válce sbírku, ale realizoval z ní vlastní pomník padlým. Byl ve tvaru

(Po jeho vzniku totiž
nastala na Slovensku šikana Čechů,
často byli i propouštěni z práce.) V Plzenci v souvislosti
s těmito událostmi
přišli do měšťanky
noví žáci (nejméně
20), mimoto další
přicházeli již předtím po 15. březnu
1939 z pohraničí.
Budova měšťanské
školy již přestávala

dostačovat, a tak bylo v srpnu 1939 rozhodnuto o provedení přístavby. Realizace byla
svěřena architektu Karlu Štikovi mladšímu,
jehož otec stavěl v letech 1914 – 18 původní
budovu. (Přístavba byla plánována již dříve,
Štika ml. ji navrhl v r. 1937.) Tesařské práce
provedla firma Tolar. Pokračování na str. 9

a v rozměrech náhrobku s Kristovou hlavou
a dodnes je umístěn u zdi kostela Narození
Panny Marie.
Anna Velichová
Zdroje:
• kronika Starého Plzence
• Jíša, V.: osobní paměti (strojopis, nedatováno)
• rozhovor s RNDr. Martinem Langem 13. 10.
2021
• www.wikipedia.cz
• Plzeňské listy, 13. 3. 1900 – str.3, 8. 8. 1902 –
str.3, 2. 3.1904– str.3
• čl. Ptáčník, František: Vojtěch Šíp: slavní plzeňští rodáci, Plzeňský deník, roč. 1997, 17.
12 1997, str. 15
Vyobrazení:
• foto pomníku (autorka)
• foto památníku padlým u kostela Narození
Panny Marie (Vladimír Sedlák)
• náhrobek Vojtěcha Šípa (www.wikipedie.cz)
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Pokračování ze str. 8
Protože byl nedostatek učitelských míst,
museli z měšťanky odejít – kvůli nově přišedším učitelům – ti nejstarší do důchodu (např.
i tehdejší ředitel školy Josef Rezek).
A jak probíhala výuka za protektorátu? Zeptali jsme se pamětníků…
Pan Ladislav Loukota vzpomínal: „Po příchodu Němců byly byly ze škol odstraněny
všechny státní symboly. V učebnicích jsme
museli zašrtat nebo vytrhat vše, co souviselo s republikou. Byla zrušena výuka dějepisu
a v zeměpise se vyučoval pouze protektorát
a Velkoněmecká říše. Na hlavní školu byl dosazen nový ředitel Milota z Blovic, který při každém vstupu do třídy zdravil zdviženou pravicí.“
Pan Jaroslav Hrubý také vzpomínal, např.
na jednoho učitele, který předčítal žákům
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z časopisů pro výuku němčiny pravidelně
články, oslavující statečnost německých vojáků a jejich úspěchy na frontách. Po stalingradské bitvě toho zanechal… Někdy docházelo
i ke komickým situacím, jak podotkl: „Jednou
v neděli se kluci vypravili na Radyni, pobíhali
tam a prolézali kdejaké křoví, a co nenašli: známou učitelku, jak tam randí s nějakým německým důstojníkem.“
Jedna z mála věcí, která zbyla z 1. rebubliky,
byla společná školní fotografie na konci roku
(díváme se na chlapeckou třídu měšťanky
školního roku 1943/44 s učitelem Ferdinandem Sýkorou).
Anna Velichová, Ladislav Loukota
Jaroslav Hrubý
Literatura:
- rozhovory s Jaroslavem Hrubým a Ladislavem

Loukotou v r. 2021
- kronika Starého Plzence.
Foto:
- protektorátní vysvědčení a školní fotografie archiv Jaroslava Hrubého
- foto měšťanky před přístavbou – archiv Petra
Vrobela
- foto současného stavu přístavby – Vladimír.
Sedlák
- plány přístavby z r. 1937 ( návrh Karla Štiky
ml.) – Státní okresní archiv v Blovicích
Poznámka:
Školní kvíz aneb všimni si alespoň dvou rozdílů
Rozsah přístavby měšťanské školy z r. 1939
můžeme alespoň čátečně vidět při srovnání výřezu z historické fotografie z 30. let dvacátého
století s fotografií z března 2022.

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ŘÍJEN 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:
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St 0
8:00-12:00
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:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno
SO, NE a 28.10. od 10:00 h do 17:00 h.
Komentované skupinové je možné objednat
na tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou
první sobotu v měsíci od května do září
od 13:00 h do 16:00 h. Skupinové prohlídky
(min. 6 osob) mimo otevírací dobu po objednání na tel.: 377 183 662, 377 183 659.
www.rotunda-hurka.cz
Pokračování na str. 11

K-Centrum města Starého Plzence pořádá

Odpoledne s muzikou
pro seniory
19. října 2022
od 15:00 h do 18:00 h
Lidový dům ve Starém Plzenci
K tanci a poslechu hraje Plzeňské duo.
Vstupné: ZDARMA
Srdečně zveme všechny seniory
ze Starého Plzence a okolí!
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity
k propagačním účelům města Starého Plzence.
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H a l lo w e e n
pod Radyní

30.10.2022

13:00 h - 16:00 h
Centrum služeb pro turisty
pod hradem Radyní

strašidelná dílnička
výroba masek
hry a soutěže pro děti

Starý Plzenec
v pohlednici
Město Starý Plzenec a K-Centrum, městská knihovna
Vás srdečně zvou na výstavu historických pohlednic
Starého Plzence a Sedlce

vernisáž 12. října 2022 od 17:00 hodin
Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
Otevřeno:
Po
09:00 – 12:00 13:00 – 17:00
St
09:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Út a Čt 09:00 – 12:00 13:00 – 14:30
Pá
09:00 - 12:00

Vstupné:

ZDARMA
Kontakt:
info@ic-radyne.cz,
tel.: 725 500 060

Výstava potrvá do 25. ledna 2023.

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

v pondělí
24. října

STARÝ PLZENEC

- drobný dárek
- turistické propagační tiskoviny

Radyňské listy - říjen 2022
Pokračování ze str. 9
12. října 2022 - vernisáž výstavy
Starý Plzenec v pohlednici
Místo: Staroplzenecká galerie
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 25. ledna 2023.
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18. října 2022
Koncert barokní hudby
Účinkuje soubor ATLANTIS COLLEGIUM
Místo: obřadní síň radnice ve St. Plzenci
Čas: od 18:00 h
19. října 2022
Odpoledne s muzikou pro seniory

Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 15:00 – 18:00 h
Vstup: zdarma
28. října 2022
Zpřístupnění památek v rámci Oslav vzniku republiky
Hrad Radyně
10:00 – 17:00 h
Vstupné: 28,- Kč (symbolické vstupné)
Rotunda ve Starém Plzenci
13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma
30. října 2022
Halloween pod Radyní
Místo: Centrum služeb pro turisty na Radyni
Čas: 13:00 – 16:00 h

Zpřístupnění památek ve Starém Plzenci
u příležitosti 104. výročí vzniku samostatné republiky 1918 – 2022

SRAZ RODÁKŮ
28.10.202222
Hrad Radyně
Prohlídky bez průvodce: 10:00 h – 16:45 h
Komentované prohlídky: 11:00 h, 14:00 h, 16:00 h.
Rezervace komentovaných prohlídek na www.ic-radyne.cz
tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
(max. 20 osob ve skupině) – možnost rezervace od 01.10.2022
Vstupné: 28 Kč/osoba; děti do 6 let zdarma

Z MALÉ STRANY
se uskuteční 7. 10. 2022 v 16 hodin
v restauraci ČESKÝ DVŮR.
Info - Tel. 774 618 926
mail - h.simkova189@seznam.cz

Rotunda sv. Petra a Pavla
13:00 h – 16:00 h (komentované prohlídky každou hodinu)
Vstup: zdarma
Více informací: +420 725 500 060, info@ic-radyne.cz
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou použity k propagačním účelům města Starého Plzence.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 31. října 2022 by oslavila
nedožité 100. narozeniny
paní Marie Olexová.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Jiří s manželkou Danou.

Dne 30. října 2022 tomu bude 8 let,
co nás navždy opustil
pan Ferdinand Valenta.
S láskou vzpomínají manželka,
syn Ferdinand a vnuk Ferdík.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
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Dne 1. října 2022 uplynulo dlouhých 40 let,
co nás navždy opustila
naše maminka
paní Jana Šalomounová

a dne 14. listopadu 2022 si připomeneme
2. výročí úmrtí našeho tatínka
pana Rostislava Šalomouna.
Vzpomínají syn Rostislav
a dcera Jana s rodinami.

Čas letí, ale bolest zůstává.
Dne 3. října 2022 uplyne 5 let,
co nás navždy opustil
pan Jiří Dědič.

Začátkem srpna 2022 nás navždy opustila naše bývalá
paní ředitelka, báječná kolegyně a skvělá
paní učitelka Marie ,,Majka“ Rákosníková.
Ke své práci přistupovala vždy s úsměvem a laskavostí.
S láskou vzpomínáme
Kolektiv MŠ Starý Plzenec

NAŠE ŠKOLY
ZŠ SEDLEC

ZÁŘÍ V ZŠ SEDLEC
Dne 1. září 2022 jsme v sedlecké škole
přivítali nejen naše stávající žáky, ale také
22 nových prvňáčků. Letos naši školu navštěvuje celkem 86 žáků ZŠ a 56 žáků MŠ.
Za ten měsíc od slavnostního udělení pamětního listu už prvňáčci udělali velký pokrok a ve škole si postupně zvykají. Společně s ostatními žáky se v pátek 9.9. zúčastnili
prohlídky okolí školy. V sedlecké hasičárně
na ně čekalo několik stanovišť, kde měli možnost se seznámit nebo si zopakovat znalosti
MŠ STARÝ PLZENEC

ZÁŘÍ V MŠ
STARÝ PLZENEC
A je to tady. Nový školní rok začíná. 1.
září se opět otevřely dveře naší školky. Zelená a modrá třída přivítala nové žáčky. Skoro
všichni přišli s úsměvem. Pomaličku si zvykají na nové prostředí, rozkoukávají se a my
doufáme, že se jim u nás bude líbit. Ve žluté
třídě se děti vrhly rovnou do práce a vyzdobily chodbu naší školky. Červená třída přivítala děti v novém kabátku, v pestrých barvách
a s novým kobercem. Děti jsou nadšené.

z dopravní výchovy a zdravovědy. Jedno stanoviště bylo věnováno IZS, kde si vyzkoušeli
telefonát na tísňovou linku. Na dalším stanovišti mohli prozkoumat vybavení hasičského
auta a hasičskou výzbroj a výstroj. Došlo také
na překážkovou dráhu spojenou s Kimovou
hrou, při které bylo nutné si zapamatovat
20 předmětů a zapsat je. Děkujeme zejména
SDH Sedlec – panu Stanislavu Pokšteflovi,
který se ve svém volném čase dětem věnoval.
Také patří poděkování naší školní asistentce
Kristýně Procházkové, která některé aktivity
společně s učitelkami připravovala.
Emanuela Vávrová
Dominika Petranek (učitelky)
V oranžové třídě se děti pustily do pečení tradičních pouťových koláčů. A jako vždy
nám provoněly celou školku. Suroviny na koláče si děti přinesly z domova. Děkujeme rodičům za bezva spolupráci. 14. září jsme odstartovali plavecký výcvik, kterého se účastní
děti z obou předškolních tříd. Po dvouleté
pauze. Hurá! Děti z červené a oranžové třídy
se letos promění v malé detektivy. Celý rok
budou pátrat po ztraceném talismanu. Naučí se rozluštit záhady pomocí moderních
vědeckých postupů. První výprava nás čeká
již brzy. Držte nám palce, ať všem záhadám
přijdeme na kloub. Rekonstrukce ulice Vrchlického byla již dokončena a nám kolem škol-

Vycházka s prvky dopravní výchovy
Foto: Dominika Petranek
ky vyrostl nový, bezpečný plot. A nový školní
rok může začít naplno. Přejeme vám všem
krásné babí léto.
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

MŠ SEDLEC

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ SEDLEC
První zářijový den byl výjimečným dnem pro spoustu rodičů a jejich dětí. U nás tomu
nebylo jinak a v naší školce jsme přivítali nové děti. Zahráli jsme si hry na jména, poznávali
prostředí a okolí školy, prozkoumávali naši zahradu a užili si divadlo Kolem s pohádkou
O líné Čiperce. V druhé polovině měsíce září jsme se vypravili do lesa na houby, dělali domeček pro ježka a přivítali podzim krásnou písničkou.
Barbora Michalová, učitelka

Děti z oranžové třídy na plavání
Foto: Jaroslava Kaplárová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
KONEC LÉTA S YMCOU
PLZEŇ
Jako každoročně byl i letos naší poslední
velkou akcí anglický příměstský tábor, jehož
se zúčastnilo šedesát českých, osmnáct ukrajinských a několik amerických dětí. Tábor
společně se mnou vedl početný tým našich
amerických přátel, kteří si navíc pozvali desetičlennou posilu přímo z Ameriky. Každý
šesti až osmičlenný tým tak získal „své“ dva
Američany, se kterými trávil táborový čas.
Letošním tématem byl další díl letopisů
Narnie, tentokrát Plavba Jitřního poutníka.
Jedná se o napínavou cestu plnou poučení, přímo vyzívající k zamyšlení nad našimi
hodnotami, úkoly a cíli. Vedoucí si každý den
připravili krátké divadelní vystoupení, díky
němuž děti dějovou linii lépe pochopily. Poté
následovaly dobrodružné aktivity v táboře

Ve školce
i v lese. Jelikož jsme křesťanskou organizací,
nechyběl ani duchovní rozměr příběhu. Jitřní
poutník plul za svým cílem, každý člen posádky však žil svůj vlastní příběh, měl své po-

Děti se zájmem sledují divadlo.

Foto: Melissa Lewis

Každodenní divadlo, díky němuž děti lépe pochopily daný příběh.

Foto: Melissa Lewis

Foto: Eliška Vachová, členka YMCY Plzeň
slání, které musel nejprve rozpoznat a potom
podle svého svědomí a svých schopností co
nejpoctivěji plnit. Během tábora jsme se snažili s dětmi objevovat jejich vlastní příběhy,
obdarování a úkoly, pro něž byly stvořeny.
Děti se rychle sblížily nejen s vedoucími
skupinek, nýbrž vznikala i přátelství ukrajinských dětí s českými spolužáky. Posílení
vztahů mezi dětmi byla jedna z našich priorit
tohoto léta, většina ukrajinských dětí z našich
kurzů totiž v září nastoupila do místních škol.
Snad se nám podařilo jim tento pro ně nelehký životní krok aspoň trochu ulehčit.
Děti, které do školy nevzaly, dále pokračují u nás v Adaptačním kurzu. Pořídili jsme
jim učebnice matematiky odpovídající jejich
ročníku, učí se angličtinu, zeměpis a další
předměty. Dále vyučujeme češtinu a plánujeme i nákup notebooků, na nichž by naše lektorka Тeтяна děti učila pracovat s obrázky. Je
totiž grafickou designérkou marně se snažící
o uplatnění a možnost využít své znalosti aspoň při práci s dětmi ji nadchla.
S ukrajinskými dětmi, které se nám rozutekly do škol, jsme nadále v pravidelném
kontaktu. Nabízíme jim kurzy angličtiny, biblický kroužek v angličtině, anglické divadlo,
gymnastiku a lukostřelbu. Až se ustálí běh
nového školního roku, začneme zas jezdit
na společné výlety, plánů je vždy dost.
Na všechny naše kroužky samozřejmě
i nadále chodí mnoho českých dětí a ti, kteří
nás ještě neznají, jsou vřele zváni.
Nově také vedeme školkovou adaptační
skupinu. Na jaře ji mělo pod patronací město,
její chod však byl příliš nákladný. Domluvili
jsme se tedy, že YMCA Plzeň školku převezme. Máme za sebou první dva týdny a jsme
moc rádi, že jsme této příležitosti využili.
V rámci školky se děti učí český jazyk a chystáme různé výlety a návštěvy výstav a muzeí.
Také máme domluvený pravidelný program
v plzeňské knihovně.
Naše aktivity můžete sledovat na fcb
YMCA Plzeň – Starý Plzenec.
Lenka Šimánová, YMCA Plzeň
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STALO SE
RADOUŠOVY HRY
V sobotu 17. září se v předhradí hradu
Radyně již po sedmnácté uskutečnily Radoušovy hry. Okolo hradu se to hemžilo všemožnými strašidly, vílami, divoženkami a to vše
za pečlivého dozoru samotného pána hradu
Radyně – Radouše. Pro děti zde byla připravená různá stanoviště s úkoly na motivy pověstí o Radoušovi. Děti si vyzkoušely jízdu
s kolomazí, hledání ztraceného medailonku,
lov na medvěda a mnoho dalších zajímavých
úkolů. Dobovou atmosféru dotvořila středověká kapela RAAVA. Dětské návštěvníky
i dospělé pobavila divadelní představení loutkového divadla Špalíček a divadla Histrio.
Nechyběly ani ukázky středověkých řemesel.
I přes nepřízeň počasí se letošních Radoušových her zúčastnilo na 200 lidí.
Akci pořádalo město Starý Plzenec
ve spolupráci s Občanským spolkem Hůrka
a Radyně (OSHR). Děkujeme za spolupráci

členům OSHR, plzeneckým hasičům a všem
ostatním dobrovolníkům. Poděkování patří
rovněž ženám z místní organizace Českého

Radouš se svojí družinou

svazu žen, které připravily pro děti výtvarnou
dílničku.
Eva Vlachová, K-Centrum

Foto: Eva Vlachová

SPORT
ROTUNDA CUP 2022

      
   !"#""

  $$%

TO TJ Spartak Sedlec a SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec
pořádal v srpnu tradiční turnaje dvouher v tenisu pro amatérské
tenisty, tzv. ROTUNDA CUP.
V sobotu 13. srpna proběhla hlavní soutěž mužů a ve vyrovnaném finále zvítězil Pluhař R. nad Suchánkem A. 7 : 6. Třetí místo
pak obsadil Červený L., který porazil
v boji o bronz Egermaiera 6 : 1.
V neděli 14. srpna
se pak utkali dříve
narození tenisté, a to
v kategorii nad 50
let a veteráni nad 65
let. V mladší věkové
kategorii zvítězil favorit turnaje Včala B., První tři dvojice na turnaji čtyřher
který porazil ve finá- 3.9.2022
Foto: Petr Liška
le Pivoňku P. O třetí
místo se pak podělili M. Švátora a K. Janoušek (v turnaji hrálo 9
tenistů). Kategorie nad 65 let měla 3 tenisty a celkové pořadí bylo:
1. Vaněček J., 2. Dvořák L. a 3. Pašek Z.
V sobotu 3. září se 8 dvojic utkalo o pohár pro nejlepšího. Ve finále zvítězila dvojice Červený L., Havlíček S. nad Machem D. a Neubauerem F. 6 : 0. Třetí byla dvojice Šamberger F. a Váchal, která
porazila Ratha s Rathounským 6 : 3.
Pořadatelé turnajů děkují hlavnímu sponzorovi Bohemia Sektu.
Všechny turnaje proběhly v přátelském duchu a za krásného letního počasí. Hostitelské kurty v Sedlci byly v perfektním stavu.
Petr Liška, TJ Spartak Sedlec
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INZERCE
ČERVENÝ HR ÁDEK

INZERCE Z KUPONU

PRODÁVÁ SLEPIČKY

■ Prodám starší vnitř.dveře: 80/197 L plné
1 ks, 80/197 L 2/3 sklo 2 ks, 80/197 P 2/3 sklo
2 ks, 70/197 P 2/3 sklo 1ks, 60/197 P 2/3 sklo
1 ks. Tel.: 602 804 441.
■ Hledáme dlouhodobý pronájem RD, chaty ve St. Plzenci a okolí. Za nabídky děkuji.
komartina@seznam.cz, Tel: 731 351 640.
■ Prodám štěpkovač větví do pr. 4 cm, nový,
nepoužitý. Cena dohodou. Tel.: 702 889 514.
■ Prodám česnek z vlastní zahrady bez
chem. ošetření v bio kvalitě. Cena: 180 Kč/
kg. Tel.: 728 116 534; St. Plzenec.
■

Provádím veškeré zednické a malířské
práce a další práce dle domluvy.
Více na tel: 721 757 399.

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy

typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy
Green Shell - typ Araukana,
Dark Shell – typ Maranska.
16 - 20 týdnů; 220 - 269 Kč/ks.
Prodej: 11.10. a 1.11. 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

více na www.staryplzenec.cz

DORUČOVÁNÍ RADYŇSKÝCH LISTŮ OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou doručovány prostřednictvím České pošty do všech domácností a škol
ve Starém Plzenci a Sedlci. Někdy se stane, ať už roznáškovou kolizí České pošty či z jiného
důvodu, že někteří z Vás Radyňské listy do své schránky nedostanou. Proto vyzýváme všechny, kteří neobdrží Radyňské listy do svých schránek vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, ať
tuto skutečnost oznámí telefonicky, e-mailem nebo osobně
redakci Radyňských listů na níže uvedenou adresu:

info.plzenec@staryplzenec.cz,
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659

Masarykovo náměstí 54, Starý Plzenec

nabízí výuku a výcvik všech skupin řidičských oprávnění.
• výcvik skupin A, B, C, D, E
• kondiční jízdy
• získání odborné způsobilosti
• školení řidičů
• profesní školení řidičů
kontakt:
Miroslav Görner
tel: 730 154 911, e-mail: autoskolahmg97@gmail.com

www.plzeneckaautoskola.cz

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
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Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
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HLEDÁTE KVALITNÍ POTRAVINY?
ZVEME VÁS DO NAŠÍ
SAMOOBSLUHY
S POTRAVINAMI Z NĚMECKA
Kompletní sortiment německých
potravin včetně zeleniny a drogerie.

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

www.hmplus.cz

KVALITNÍ POTRAVINY PRO KVALITNÍ ŽIVOT

