ÚNOR 2015

Vydává
y
město Starý
ý Plzenec - redakce K-Centrum,
K Centrum,, Smetanova 932,, Starý
ý Plzenec,, telefon: 377 183 662

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v dnešním úvodníku se
budu věnovat především
situaci kolem záměru výstavby PENNY MARKETU v našem městě. Již v
lednovém čísle Radyňských listů jsem Vás
informovala o tomto záměru. Nejprve shrnu
fakta:
- Město obdrželo žádost o směnu pozemků v Nerudově ulici (28.11.2014)
- Žádost předložila rada města k projednání zastupitelstvu města (15.12.2014)
- Základní informace byla zveřejněna v
Radyňských listech (leden 2015)
- Na titulní straně webových stránek jsou
zveřejněny dostupné informace
- Bylo zřízeno diskusní fórum PENNY
market na webových stránkách města
- Zástupce investora předložil vizualizaci
návrhu
Společnost A+R, s.r.o. Radonice žádá
o směnu pozemků města v Nerudově ulici,
kde hodlá tato společnost vybudovat Penny
market na místě současného nákupního
střediska, které je ve vlastnictví ing. Jiřího

Tetzeli, který, dle jeho informace, uzavřel s
touto společností smlouvu budoucí kupní.
Záměr výstavby Penny marketu tedy není
iniciativa města, město nevybíralo Penny
market, jedná se o soukromou podnikatelskou aktivitu ing. Jiřího Tetzeli. Společnost
A+R, jako budoucí vlastník, žádá o směnu
pozemků parc.č. 123/14 a 123/15, které nyní
rovněž vlastní ing. Tetzeli za část pozemků
parc.č. 123/2, 123/6, 123/16 a 2146 ve vlastnictví města. Celkem by společnost A+R
směnila s městem Starý Plzenec pozemky
o celkové výměře cca 167 m2 versus 640
m2. Rozdíl ve výměře pozemků společnost
A+R uhradí městu. Případně se může zvolit
jiný postup. Uvedené pozemky mají sloužit
zčásti k příjezdu na parkoviště (mezi Radyňskou, Nádražní a Nerudovou ulicí), kde
je plánováno cca 37 parkovacích stání a cca
11 dalších parkovacích stání, které by byly
pro potřebu Základní školy. Stávající trafika
by byla přemístěna, tak aby nedocházelo k
nepřehledné dopravní situaci v tomto místě.
Zásobování Penny marketu je plánováno z
centrálního skladu v Dobřanech cca 1 – 2x
denně v době okolo 6 hodiny ranní a 17 hodiny odpolední. Část parkovacích stání je
plánována jako dočasná, aby v budoucnu,
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v případě potřeby, nebránila např. dostavbě
bloku nad radnicí. Společnost A+R předložila vizualizaci záměru, která je zveřejněna
v těchto RL. O umístění PENNY marketu
na jiné místo ve městě společnost A+R neprojevila zájem.
Společnost Fabionn, s.r.o., na základě
zplnomocnění investora, podala žádost na
MěÚ Starý Plzenec o stanovisko k projektové dokumentaci demoličních prací stávajícího nákupního střediska a žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní
rozhodnutí.
Informace k tématu PENNY market jsou
zveřejněny na titulní straně webových stránek města a budou průběžně doplňovány.
Diskuse z jednání zastupitelstva ohledně
PENNY marketu je v plném znění zveřejněna rovněž na webových stránkách města
v oddíle VOLENÉ ORGÁNY-ZASTUPITELSTVO MĚSTA-ZÁPISY ZM-Zápis
ZM2 na str.3. Prostřednictvím webových
stránek můžete vyjádřit svůj názor v oddílu DISKUSNÍ FÓRUM - PENNY market.
Nejprve se musíte zaregistrovat (z důvodu objektivnosti diskusních příspěvků se,
prosím, registrujte celým jménem nikoliv
pokračování na str. 2

KONCERT FRANCOUZSKÉ HUDBY
LA BRISE DE FRANCE

Jitka Baštová a Jindřich Macek - interpreti koncertu francouzské hudby
La Brise de France.
Foto: Eva Vlachová

V úterní podvečer 13. ledna se konal v reprezentačních prostorách BOHEMI SEKT Centra druhý abonentní koncert 30. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém
Plzenci s názvem La Brise de France/Vánek Francie/.
V programu zazněly skladby francouzských autorů
(D. Gaultier, J. Ph. Rameau, R. Ballard, R. de Visée, C.
Debussy, M. Constanc) v provedení loutny v podání Jindřicha Macka a akordeonu v podání Jitky Baštové.
Koncert byl zaměřen na francouzskou hudbu různých stylových epoch, které obohatily vývoj evropské
hudby, dále na moderní díla inspirovaná stylem francouzského kabaretu a také vlastní úpravy vybraných děl
Clauda Debussyho z období impresionismu.
O přestávce byla pro návštěvníky koncertu připravena ochutnávka perlivých produktů společnosti BOHEMIA SEKT. Město Starý Plzenec tímto děkuje společnosti BOHEMIA SEKT za spolupráci při uskutečnění
tohoto koncertu.
Eva Vlachová
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pokračování ze str. 1
přezdívkou), v případě, že jste již zaregistrováni, klikněte na „přihlásit“- PENNY
market - PENNY market od správce – „odpovědět“. Pozn. Původní diskusní fórum
„Nový supermarket ve Starém Plzenci“ se
týkalo studie výstavby supermarketu na
místě sběrného dvora. K tomuto záměru pak
nebyla předložena žádná konkrétní nabídka
investora a toto téma již není aktuální. Proto

své příspěvky vkládejte pod fórum PENNY
market.
Také můžete svůj názor k výstavbě PENNY marketu napsat na lístek v těchto Radyňských listech, který odstřihněte a vložte
do schránky na MěÚ, Smetanova 932, pokud možno do 9.2.2015. Z důvodu objektivnosti názorů, prosím, uveďte své jméno,
příjmení a Sedlec či Starý Plzenec. K tomuto tématu se můžete rovněž vyjádřit na ve-

řejném zasedání zastupitelstva města, které
se uskuteční dne 9.2.2015 od 17 hodin v
obřadní síni MěÚ Starý Plzenec, Masarykovo nám. 121 - 1.patro. Na programu tohoto
zasedání bude také představení VIZE rozvoje města. Přijďte na jednání zastupitelstva
města, Váš názor nám není lhostejný!

INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

ných kulturních akcí a se zmocněním vedoucí K-Centra Evy Vlachové k uzavírání a
podepisování příslušných darovacích smluv s
dárci pro rok 2015;
◘ vzala na vědomí tři vyžádané nabídky na
provedení úpravy septiku před budovou hasičské zbrojnice ve Starém Plzenci a souhlasila se zadáním prací společnosti SILNICE
NEPOMUK, s. r. o., která předložila nejnižší
cenovou nabídku;
◘ schválila uzavření dohody o partnerství se
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
příspěvkovou organizací, při přípravě, realizaci a využití výstupů projektu „Rekonstrukce Nepomucká ulice, Starý Plzenec“;
◘ vzala na vědomí informaci Centra pro
místní rozvoj ČR o navýšení alokace 22. výzvy IOP a tudíž možné realizace zpracovaného projektu města „Konsolidace IT a nové
služby TC Starý Plzenec“, jehož administrace byla v srpnu 2014 centrem pozastavena z
důvodu nedostatku finančních prostředků v
této výzvě, a souhlasila s potvrzením trvajícího zájmu města o poskytnutí dotace na
realizaci uvedeného projektu a se zadáním
zpracování kompletní zadávací dokumentace a administrace výběrového řízení včetně
zpracování závěrečné monitorovací zprávy
společnosti CORTIS Consulting, s. r. o., podle jí předložené nabídky;
◘ vzala na vědomí informaci místostarosty
o zaneseném nefunkčním silničním příkopu ve Štěnovické ulici, jehož důsledkem je
špatné odvádění dešťových vod a podmáčení
místní komunikace, a souhlasila s provedením vyčištění příkopu a se zadáním prací společnosti DYBS Plzeň, s. r. o., podle jí
předložené nabídky
◘ zřídila pro funkční období rady města
2014–2018 komisi pro občanské a sociální
záležitosti a jmenovala předsedkyní komise
Jaromíru Zikmundovou a členy komise Bc.
Jitku Hurtovou, Milenu Hákovou, Alenu Lusovou a Marii Žitkovou;
◘ stanovila pro I. pololetí 2015 termíny
schůzí RM ve dnech 7. a 21. ledna, 4. a 18.
února, 4. a 18. března 1., 15. a 29. dubna, 13.
a 27. května, 10. a 24. června a termíny zasedání ZM ve dnech 16. března a 15. června;
◘ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP, s. r. o., na 49.–52. týden
2014;
◘ souhlasila s instalací dvoučidlových
měřičů spotřeby tepla TELMETRIC PLUS

v bytovém domě čp. 194 v Havlíčkově ulici
podle nabídky společnosti Plzeňské služby, s.
r. o.;
◘ vzala na vědomí žádost SVBJ domu čp.
784 a 785 v Nerudově ulici o úhradu nákladů
vynaložených na vyčerpání a desinfekci zatopených sklepních prostor domu po přívalových deštích v červenci 2014 a souhlasila
s úhradou pouze provedených desinfekčních
prací. Odmítla plnou odpovědnost města za
tuto havárii, neboť uvedený bytový dům není
připojen na veřejnou kanalizaci zákonným
způsobem;
◘ souhlasila s instalací městem pořízených
cedulí s názvy ulic na ploty a domy ve městě
a se zadáním montážních prací Bohumilu Divišovi podle jím předložené cenové nabídky;
◘ vzala na vědomí žádost Jiřího Tomce o
propachtování pozemků města v tzv. průmyslové zóně v Bezručově ulici za účelem
provozování zemědělské výroby – pastvy
ovcí a nesouhlasila s požadovaným pachtem
předmětných pozemků do rozhodnutí o zamýšleném provádění terénních úprav v této
lokalitě;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na
pozemku města parc. č. 310/16 v k. ú. Starý
Plzenec;
◘ schválila uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo se společností mores stavební, s. r. o.,
jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení přístavby budovy Mateřské školy
Starý Plzenec;
◘ souhlasila s úhradou ceny 10 ks vysazených stromů třešní v lokalitě NKP Hradiště
Hůrka z rozpočtu města spolku „Kvetoucí
stromy“;
◘ souhlasila se zpracováním žádosti města
o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na realizaci akce „Rekonstrukce Nepomucké ulice,
Starý Plzenec“ a se zadáním jejího zpracování včetně administrace projektu společností
BS-CENTRAL, s. r. o., podle jí předložené
nabídky;
◘ vzala na vědomí informaci FM-odboru
MěÚ o vzrůstajících nákladech na údržbu
místního hřbitova při stejné úrovni příjmů
dané sazbami nájemného z hrobových míst a
úhrady za služby s nájmem spojené stanovenými již v r. 2002 a stanovila, s účinností od
pokračování na str. 3

27. schůze – 4. prosince 2014
RM
◘ vzala na vědomí protokoly z jednání hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci projektu „Výstavba sběrného dvora odpadů Starý Plzenec“, schválila
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se
společností SILBA-Elstav, s. r. o.;
◘ schválila uzavření smlouvy s Ing. Jiřím
Preslem o zajištění autorského a technického
dozoru při realizaci projektu „Výstavba sběrného dvora odpadů města Starý Plzenec“.
28. schůze – 11. prosince 2014
RM
◘ souhlasila s pořádáním tradičního plesu
města a Základní školy Starý Plzenec v sobotu 28. února 2015 od 20.00 do 02.00 h v
Lidovém domě podle předloženého návrhu
vedoucí K-Centra;
◘ souhlasila se zvýšením sazeb poplatků
v městské knihovně o 10 Kč s účinností od
01.01.2015 podle návrhu předloženého vedoucí K-Centra:
◘ souhlasila s přijímáním finančních darů
městem v roce 2015 na pořádání plesu a jiOBSAH
ÚVODNÍK...........................................1,2
ZE ŽIVOTA MĚSTA.......................2,3,4
EKOLOGIE.............................................4
KULTURA...........................................5,6
SPOLEČENSKÁ KRONIKA................6
NAŠE ŠKOLY..........................................7
PENNY MARKET - VIZUALIZACE......8,9
SKAUT...................................................10
SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE ........10,11
KOLPINGOVA RODINA...................12
STALO SE.......................................................12,13
INZERCE...............................13,14,15,16

Vlasta Doláková, starostka
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pokračování ze str. 2
01. 01. 12015, nové sazby ročního nájemného z hrobových míst ve výši 10 Kč za m2 a
roční úhrady za služby s nájmem spojené ve
výši 60 Kč za jedno hrobové místo;
◘ vzala na vědomí žádost o prodej části pozemku parc. č. 343/99 v k. ú. Starý Plzenec v
ulici K Lomu pro výstavbu rodinného domku
a nesouhlasila s požadovaným prodejem do
rozhodnutí o způsobu využití tohoto pozemku, jehož část je zastavěna hřištěm a využívána ke sportovním aktivitám občanů;
◘ souhlasila se zadáním zpracováním závěrečného vyhodnocení realizované akce „Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské
školy ve Starém Plzenci, Vrchlického 853“

společnosti Energy Consulting Service, s. r.
o., podle jí předložené nabídky;
◘ souhlasila s přijetím finančních darů poskytovaných Základní a mateřské škole v
Sedlci společností SERW, spol. s r. o., a společností KS – Europe, s. r. o.;
◘ souhlasila se zadáním provádění autorského dozoru v případě realizace projektu
„Rekonstrukce Nepomucké ulice, Starý Plzenec“ Ing. Daniele Škubalové za jí nabídnutou cenu;
◘ souhlasila s přepojením 17 kanalizačních
přípojek producentů odpadních vod platících
stočné v ulicích Komenského, Hradiště Plzeňského a Raisova a se zadáním prací společnosti Čermák a Hrachovec, a. s., podle jí

předložené nabídky;
◘ schválila uzavření smlouvy se spoluvlastníky pozemku parc. č. 210/90 v k. ú. Starý
Plzenec, zapsanými v KN na listu vlastnictví č. 1140, o právu města provést stavební
úpravy na tomto pozemku při realizaci stavby „Rekonstrukce Nepomucké ulice, |Starý
Plzenec“;
◘ schválila uzavření příkazní smlouvy se
společností MAZEPPA, s. r. o., jejímž předmětem je realizace veškerých činností souvisejících se zadávacím řízenám veřejné zakázky na stavební práce projektu „Rekonstrukce
Nepomucké ulice, Starý Plzenec“.

REAKCE NA ČLÁNEK
Z LEDNOVÝCH RADYŇSKÝCH LISTŮ 2015
O PŘÍPADNÉ VÝSTAVBĚ
PENNY MARKETU

na tento pomníček totalitní výstavby, ale
kvůli nostalgii se bránit nové výstavbě mi
připadá krátkozraké. Proč by měly klesat
ceny okolních nemovitostí, když vznikne
menší a hlavně nižší stavba než je stávající
objekt?
Které drobné živnostníky, jimž hrozí konec, mají odpůrci výstavby na mysli? Dvě
vietnamské prodejny potravin, jeden malý
krámek se zeleninou a řeznictví s předraženým masem? Trochu je s tím v rozporu
tvrzení o srovnatelném sortimentu a srovnatelných cenách stávající a zamýšlené
prodejny. Pokud tedy tito čtyři živnostníci
fungují a Penny bude mít (dle odpůrců výstavby) srovnatelné ceny, tak se živnostníci
nemají čeho bát.
Kolik občanů pracuje v současném nákupním středisku? Nové nákupní středisko i s řeznictvím bude rovněž potřebovat
personál a dle mého názoru se vytvoří více
pracovních míst, než je v budově k dispozici v současné době.
Velké plus vidím v omezení nákladní

dopravy v ulicích Jiráskova a Nerudova,
kde denně, včetně soboty, projíždí pod
okny rodinných i bytových domů nákladní
automobily a dodávky, zásobující stávající
prodejnu. Obzvlášť na povrchu Nerudovy
ulice je to hodně vidět. Nový Penny Market
by (snad) byl zásobován přímo z Radyňské
ulice, kterou by to příliš nezatížilo. Řetězce
totiž mají jiný systém zásobování, zásobení
zboží vyřeší, díky centrálním skladům, maximálně jeden kamion denně. Faktem je,
že k němu musíme připočítat ještě pekaře,
protože chléb a pečivo je jediný sortiment,
který není zásobován kamiony.
Dalším argumentem je výjezd z parkoviště proti škole. Již v současné době je
proti škole parkoviště a jeho přestavbou by
se provoz moc nezměnil. Navíc je všeobecně známé, že nejvíc lidí chodí nakupovat
odpoledne po návratu ze zaměstnání a o
víkendu. V této době snad ve škole vyjíždějící auta nikoho rušit nebudou.

Ráda bych reagovala na článek z posledního čísla Radyňských listů, který se
týkal zasedání zastupitelstva a případné
výstavby nového Penny Marketu. Ráda
bych se přidala na stranu zastánců výstavby tohoto zařízení, protože si myslím, že
v posledních letech se Starý Plzenec stal
prosperujícím městem a zaslouží si odpovídající nákupní centrum.
Nerozumím některým argumentům
odpůrců stavby. Zamýšlená stavba prý je
v blízkosti náměstí architektonicky nevhodná. Tato stavba by měla být přízemní,
bílá, menší než stávající budova. Stávající budova je patrová škatule, navíc v dost
špatném a omšelém stavu, přesto architektonicky vhodná? Chápu, že lidé si zvykli
-------------------zde

Bc. Hana Kebrdlová

odstřihněte a vhoďte do schránky na MěÚ Starý Plzenec, Smetanova 932------------------------

PENNY market ve Starém Plzenci (zde můžete napsat svůj názor, dotaz, souhlas, nesouhlas, námitky, náměty, připomínky,..)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Jméno, příjmení: ………………. . . ………………………………

Starý Plzenec – Sedlec (zaškrtněte)
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OPRAVDU CHCE
VEDENÍ MĚSTA
INFORMOVAT OBČANY?
Na posledním jednání Zastupitelstva
města po dlouhé diskusi dostala Rada města za úkol zveřejnit veškeré dostupné informace o plánované výstavbě Penny Marketu ve Starém Plzenci v Radyňských listech
a na internetových stránkách města.
A byl jsem dost překvapen, když jsem
zmiňované podklady (alespoň ve zjednodušené formě) nenašel v posledním vydání
RL. Opravdu je takový problém naskenovat 8 stránek formátu A4 a dát získané informace do RL a na stránky města? Tam
jsem tyto podklady 19. ledna také hledal
marně…

TŘÍDÍME – PLASTY
Víte, kdy byl vynalezen první plast? V
roce 1855 a byl nazván po svém objeviteli
Parkesin. Bohužel nebyl téměř využíván. V
roce 1856 se začal vyrábět celuloid, který
se používá dodnes (míčky na stolní tenis)
Výše zmíněné plasty byly vyráběny z přírodních látek. Prvním plastem složeným
pouze z průmyslových látek je Bakelit, který byl patentován v roce 1909. Do druhé
světové války byly představeny další velmi
důležité druhy plastů Igelite a Polyamid a
v České republice se začal vyrábět Silon.
Větší rozvoj výroby plastů nastal po 2. světové válce a trvá dodnes. V současné době
existuje velké množství různých plastů.
Často se setkáváme s různými zkratkami,
co vlastně znamenají?
• PE - Polyetylen –– obalové materiály,
misky, folie, trubky
• PP - Polypropylen – automobilový průmysl, trubky, potravinářství
• PVC – Polyvinylchlorid – folie, hračky,
elektro
• PS – Polystyren – potravinářství, stavebnictví
• ABS – Akrylonitril budatein styren – automobilový průmysl, nábytek
• PMMA - Polymetylmetakrylát – akrylátové sklo
• PET – Polyetylentereftelát – potravinové
obaly
• POM – Polyoxymetylen – automobilový
průmysl
• PC – Polykarbonát - stavebnictví, automobilový průmysl
• PBT – Polybutylentereftelát – automobilový průmysl, tyče, desky, elektronické
díly

Toto usnesení tedy stále nebylo splněno,
ač na to byl dostatek času. Probíhá nějaká
kontrola plnění? Jako občan se v právnických věcech nevyznám, ale není náhodou
usnesení Zastupitelstva vymahatelné i
soudně? A nemohou z toho vyplývat i nějaké postihy pro Radu města? Třeba trestní
odpovědnost? A co kontrolní výbor?
Možná by mě některé věci už ani neměly překvapovat. Na jednání zastupitelstva
například zazněla informace, že 14 dní
od příchodu žádosti o projednání záměru
směny pozemků do schůze zastupitelstva
je příliš krátká doba na zveřejnění podkladů na internetových stránkách města.
Tak jsem si to vyzkoušel sám – naskenování zabralo asi 20 minut času, umístění
na web další zhruba hodinu a půl. Pokud

by tedy někoho zajímaly podklady, podle
kterých o této problematice rozhodovalo
Zastupitelstvo města, najdete je na http://
pennyplzenec.cz/ Přidal jsem tam i některé protiargumenty, které zazněly na jednání
zastupitelstva i jinde.
Když jsem si situační plánky plánované
směny prohlédl podrobněji, nestačil jsem
se divit. Pozemky, které by po výměně
měly připadnout městu, jsou částí budoucího parkoviště Penny Marketu. Což podle
mě znamená, že by město pak bylo povinno zdarma v zimě odklízet sníh na části
parkoviště Penny Marketu. Geniální tah a
dost špatné vysvědčení pro Radu města a
Zastupitele, že nikdo z nich na tento fígl
neupozornil…
Jiří Šimána

• PA 6, PA 66 – Polyamid – automobil.
průmysl, elektrotechnika, spotřební zboží,
sportovní vybavení

Jak se plasty recyklují?
Plastové věci se od sebe liší chemickým
složením, tvarem, barvou. Proto se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET
lahve, nádobky, fólie, pěnový polystyren.
Výsledkem tohoto procesu jsou pak balíky slisovaných plastů, které již mají stejné
chemické složení a dopravují se ke zpracovatelům, kteří se specializují na konkrétní
druhy plastů.
Co se z vytříděného plastu vyrábí?
• Nejlépe lze zpracovat PET lahve, ze kterých se vyrábějí například textilní výrobky
- oděvy (například fleecové mikiny), koberce.
• Některé směsi plastů se zpracovávají na
hotové výrobky, např. stavební a zahradní
prvky, jako jsou ploty, zatravňovací dlažba
či zahradní kompostér.
• Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic, případně lehčeného betonu
a dalších tepelných izolací.
Helena Šašková
odbor ŽP MěÚ St. Plzenec

Nepotřebné plasty odkládáme do žlutého kontejneru.

Patří sem: fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích,
čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí
fólie od spotřebního zboží, obaly z CD disků, polámané plastové věci, pěnový polystyren vhazujeme v menších kusech.
Některé plasty nelze již dále recyklovat, proto do kontejnerů na tříděný
odpad nepatří: jedná se například o PVC,
plasty z aut, pneumatiky, duše, mastné
obaly se zbytky potravin nebo čisticích
přípravků, obaly od žíravin a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky.
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Informace k předprodeji vstupenek
na Concertino Lenky Filipové

21.04.2015 od 18:00 h
v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci

Vstupenky na koncert Lenky Filipové
je možné zakoupit v předprodeji
v K-Centru, Smetanova 932 od

2. února 2015.

Cena vstupenek v předprodeji je od 180 Kč do 300 Kč.

Radyňské listy - únor 2015

Strana 6
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ÚNOR 2015
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
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ - uzavřen
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA uzavřena
KRAJINY – obrazy Taťány Vroblové
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá do 26. února 2015.
7. února 2015 (sobota)
PLES STAROPLZENECKÝCH
FOTBALISTŮ
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 20:00 h – 02:00 h
Pořadatel: SK Starý Plzenec

17. února 2015 (úterý)
III. koncert 30. sezóny KPH
PLZENEČTÍ MUZIKANTI
koncert učitelů a žáků ZUŠ
pro Kruh přátel hudby ve St. Plzenci
Místo: obřadní síň radnice, Masaryk. nám.
121, Starý Plzenec
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).
21. února 2015 (sobota)
SIFON
Místo: Music club, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
28. února 2015 (sobota)
PLES MĚSTA A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
STARÝ PLZENEC
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 20:00 h – 02:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna a ZŠ St.
Plzenec
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659, www.
staryplzenec.cz
HASIČSKÉ MUZEUM V SEDLCI
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v

průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil,
tel.: 606 608 187
Některé z připravovaných
březnových akcí:
4. března 2015 (středa) –vernisáž
VÝTVARNÁ LABORATOŘ
- výtvarné práce žáků výtvarného
oboru ZUŠ Starý Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova
932
Čas: 17:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum a ZUŠ Starý Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz, e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz, tel: 377
183 662
Výstava potrvá do 30. dubna 2014.
7. března 2015 (sobota)
ŠPEJBĹS HELPRS (AC/DC revival)
Místo: Music club, St. Plzenec, Masaryk.
nám. 52
Čas: 21:00 h
21. března 2015 (sobota)
Oslava MDŽ
Místo: Lidový dům
Čas: 14:00 h
Pořadatel: ČSŽ St. Plzenec

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

Komentovaná prohlídka expozice Historie
s částí věnované Starému Plzenci
Součástí expozice je krátký film s rekonstrukcí hradiště na Hůrce.
Dne 3. ledna 2015

Úterý 10.02.2015 v 16:00 hodin
Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2

nás náhle navždy
opustil

Podrobnější informace zde:
http://www.zcm.cz/expozice/pohledy-do-minulosti-plzenskeho-kraje-expozice-historie
Vstupné: plné 60 Kč/osoba nebo zlevněné 30 Kč/osoba
Na zlevněné vstupné mají nárok: důchodci, ZTP, děti od 3 do 15 let, studenti středních
a vysokých škol po předložení průkazu

náš milovaný tatínek,

Rezervace místa nejpozději do 08.02.2015
Mgr. Denisa Brejchová, vzdělávací programy pro veřejnost
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

děkují manželka, dcera

Tel.: 378 370 123, Mob.: 778 429 480, e-mail: dbrejchova@zcm.cz, www.zcm.cz

bratr a dědeček
pan František Vodička.
Za projevenou soustrast
a syn s rodinami.
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ZŠ Sedlec
NOVÝ ROK V ZŠ SEDLEC
Když se děti vrátily z vánočních prázdnin zpátky do školních lavic, čekal je projekt o třech králích. Tři králové byli tématem čtení, soutěží, hledání informací a
kreslení. Nakonec se hotová dílka vystavila, aby ozdobila třídu.
Přestože zima letos opět nekraluje v plné
síle, vyšli jsme s dětmi do lesa ke krmelci, abychom udělali radost zvířátkům. Po
velké přestávce jsme se společně vydali
na procházku na Vršek v Sedlci, kde stojí
nejbližší krmelec. Do krmelce jsme přinesli

ZŠ Starý Plzenec
ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Děti u krmelce.
Foto: archiv ZŠ Sedlec
seno, spoustu jablek, mrkve a suchého chleba. Potom děti s velkým zapálením stavěly
zvířátkům přístřešky, a i když nebyl sníh,
náležitě si užily pobytu na čerstvém vzduchu. Helena Malá a Emanuela Vávrová

V pondělí 19.1.2015 se konal na Základní škole Starý Plzenec zápis budoucích
prvňáčků. Bylo zapsáno celkem 42 dětí a
to znamená, že ve školním roce 2015/2016
budou otevřeny dvě první třídy.
Martin Štekl, ředitel školy

Paní učitelka Mgr. M. Bardounová
s V. Váchalovou.
Foto: archiv školy

MŠ Sedlec
V lednu jsme se sešli ve školce po Vánocích v dobrém rozmaru. Všechny děti byly
plné dojmů z vánoční nadílky a pohody
nejkrásnějších svátků roku. Nový rok jsme
zahájili putováním Tří králů, jen jsme venku marně hledali poslední (vlastně první
:-)) zbytky sněhu. Hledali jsme, hledali, ale
po sněhu ani památky. Kam se nám jenom
mohl zatoulat, ptali jsme se sluníčka. Jenže to se raději schovávalo za mraky a ani
se neukázalo. Volali jsme na vítr: „Větře,
milý větře, je přeci leden, měsíc plný sněhu
a ledu. Proč mezi nás led a sníh nezavítá.
Tak rádi bychom si s nimi užili legrace.“
Jenomže ani vítr si rady nevěděl, a aby
smutné děti alespoň trochu potěšil, pořádně
se nadul a začal foukat ze všech sil. „Větře
Petře, tolik moc si nefoukal ani na podzim,
kdy jsme chtěli pouštět draky.“ volaly děti
na vítr. „Tak si honem nějakého přineste,
já vám ještě zaduju.“ Nakonec děti v lednu
pouštěly draky místo toho, aby stavěly sněhuláky...
Petra Koňaříková

Pouštíme draky v lednu.
Foto: Barbora Michalová
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V předvánočním období děti chodí krmit zvířátka, pozdravit obyvatele domova
důchodců nebo rozdávat betlémské světlo
již tradičně. Letos tomu nebylo jinak.

VEDOUCÍ NAVŠTÍVILI
OLOMOUC
Co se oproti jiným rokům změnilo, byl
výběr města pro teambuildingový výjezd
oddílových vedoucích. Namísto Prahy
jsme tentokrát zavítali až do Olomouce,
kde nás vřele ubytovali místní skauti. Víkend byl naplněn návštěvami galerií a historických památek. Zhlédli jsme film „Jak
jsme hráli čáru“ a zúčastnili se předávání
betlémského světla v architektonicky nádherné katedrále sv. Václava. Nepromarnili
jsme také žádnou příležitost k posezení u

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE STARÉM PLZENCI
HODNOTIL ČINNOST
ZA UPLYNULÝ ROK 2014.
Výroční valná hromada SDH Starý Plzenec se uskutečnila 16. ledna 2015 za
účasti většiny členů organizace, místostarosty města Bc. Václava Vajshajtla, zástupce HZS Plzeň, okolních sborů a místních občanských sdružení a spolků, aby se
zhodnotila činnost sboru za rok 2014. Jednání řídil starosta sboru p. Petr Steiner, který shrnul ve svém příspěvku činnost celé
základní organizace, asistence a pomoc při
různých kulturních akcích, ukázkovou činnost pro veřejnost a přednesl plán činnosti
pro letošní rok. Podrobně byl rozebrán plán
činnosti, který byl stanoven před rokem a
jak se jej podařilo splnit. Některé věci se
přesunuly do letošního plánu, neboť se je
nepodařilo dokončit a jsou ve fázi rozpracování. Velitel sboru ve zprávě rozebral
podrobně celou zásahovou jednotku po

RODINNÉ CENTRUM
DRÁČEK
– HRAJEME SI V ZIMĚ
Během ledna jsme na klubových dopoledních v Dráčku oblékali sněhuláka, učili
se rozpoznat ptáčky v krmítku a různé stopy ve sněhu, také jsme třídili rukavice a
boty. Při pátečním pohádkovém dopoledni

dobré kávy, pravého italského jídla nebo
kalíšku horkého punče. Závěrem relaxačního víkendu se většina z nás poprvé svezla
pendolinem, a vrátila se tak do předvánočního chaosu a příprav.

NOVOROČNÍ PROTAHOVÁNÍ

Děti se předhánějí při hře „Šnečí královská rodina“.
Foto: Pavla Lencová

První lednová sobota patřila dalšímu
ročníku novoročního protahování. Těch
několik hodin jsme v sokolovně skákali, běhali, házeli a všelijak skotačili, čímž
jsme alespoň trochu odčinili to předcházející povalování u pohádek. Hlavní náplní
programu byla opičí dráha s rozmanitými
úkoly. Každý ze sebe jednotlivě vydal to
nejlepší a s nejrychlejšími časy se nakonec
v různých kategoriích umístili Jiřík, Tedík
s Aničkou a Vačka s Kýťou.
Ten samý den v podvečer se sešli rodiče
a příznivci našeho oddílu v Kollárově ulici,
kde od počátku prosince máme nově zařízenou klubovnu. Po krátkém děkovném
úvodu k těm, kteří se na přesunu ze Smetanovy ulice podíleli, následoval přípitek,
slavnostní rozvazování mašle a pak už hosté mohli naplno kolaudovat!
Jaroslava Lencová

stránce školení, výcviku a uskutečněných
zásahů. Od roku 2014 je nastaven nový
systém odborné přípravy jednotky, který
samozřejmě zahrnuje více hodin školení
a výcviku, ale hlavně, že se odborný výcvik uskutečňuje v Plzni na Košůtce. Podařilo se dovybavit jednotku o další prvky
technických prostředků k záchraně osob a
hlavně o mobilní zázemí v případě živelné
pohromy, které se rychle rozloží, je skladné, a hlavně pevné. V uplynulém roce jednotka zasahovala u 32 událostí, z toho bylo
5 požárů, 23x se jednalo o technický zásah,
2x likvidace bodavého hmyzu, prověřovací
cvičení 1x a 1x planý poplach. U požárů
se naštěstí nejednalo o žádné větší události,
kde by bylo potřeba většího nasazení jednotek. Opět město postihly povodně naštěstí menšího charakteru, ale přesto bylo
nutné pytlovat písek a čerpala se voda jak
během povodně, tak i při následném úklidu. V tomto součtu není zahrnuta jako další
činnost čištění koupaliště, vozovek, zalévání stromů atd. Taktéž zaznělo, že se stále nedaří zvednout početní stav výjezdové

jednotky, protože pořád narážíme na stejný
problém, a tím je hlavně čas, neboť každý
musí ročně absolvovat velké množství hodin na školení
Nakonec proběhly nové volby na obsazení jednotlivých postů ve výboru sboru,
kde došlo jen k malé změně u náměstka starosty oproti minulému volebnímu období.
Závěrem byly předneseny příspěvky
přítomných jednotlivých zástupců složek a
organizací.
Lenc Luboš
– velitel jednotky SDH Starý Plzenec

si malí návštěvníci centra vyrobili domečky pro prasátka a
pak už se představili loutkoherci divadla Sedmihlásek s
půvabnou pohádkou O třech
prasátkách.
V únoru se můžete těšit na tradiční maškarní zábavné dopoledne, které proběhne na jednotlivých klubech od 9. do 13.2.
Pokaždé se sešlo plno zajímavých masek,

jsme zvědavi, co vymyslíte letos.
Pohádky pro podzimníčky jsou již v plném proudu - sběrná místa se rozrostla o
ZŠ ve Starém Plzenci a o MŠ a ZŠ Sedlec.
Další podrobnosti o projektu naleznete na
www.rcdracek.cz a na našem facebooku.
Následující měsíce jsou pro vás tyto
akce: na březen – Vítání jara – vynášení
Morany, hry v přírodě, duben – Semínko pokračování na str. 11

Snímkem se vracíme k valné hromadě SDH
Starý Plzenec, která proběhla 16.01.2015.
Foto Michala Keslová
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pokračování ze str. 10
na klubech společné sázení a zdobení květníčků,
výroba zápichů, červen – Divadelní festival a Dětské soutěžní dopoledne, září – Radoušovy hry, říjen – drakiáda, listopad – Lampionový průvod a v
prosinci Mikulášská nadílka a vánoční hry. Tyto
akce i s termíny budou zveřejněny také na výše
uvedených stránkách a facebooku našeho centra.
Za tým RC Dráček text a foto Světlana Jiránková

Tvoření na klubovém dopoledni.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
STAROPLZENECKO
Vážení čtenáři, milí přátelé,
v lednu 2015 se konala valná hromada našeho
OSZP Staroplzenecko.
Zhodnotili jsme uplynulý rok 2014, pro-

Plán kulturních akcí a zájezdů
OSZP Staroplzenecko 2015

Možná změna plánu akcí vyhrazena
Informace: tel: 774 885 774, email: patockova.j@atlas.cz
běhly volby staronového výboru. Seznámili jsme se s novým plánem práce na letošní
rok. Valné hromady se zúčastnilo 154 členů
a 5 hostů. Za Starý Plzenec byla přítomna
starostka paní Doláková, místostarosta pan
Vajshajtl, za hasiče Sedlec paní Chrastilová
a Šimková a za obec baráčnickou rychtář
pan Bláha.
Valná hromada byla velmi pěkná. Jako
zpestření jsme zhlédli folklorní skupinu
Máj z Blatnice. Vystoupení tanečnic a ta-

nečníků se všem velice líbilo a rádi jsme si
i společně zazpívali.
Všichni naši členové i hosté dostali plán
akcí na letošní rok. Pokud byste o některou
akci měli zájem a nebyl naplněný autobus,
není problém se s námi výletů zúčastnit.
Zrovna tak vás všechny zvu na námi pořádané zábavy a posezení, která pořádáme.
Za výbor OSZP Staroplzenecko
Jaroslava Patočková

PATRIOTŮM MĚSTA A ZÁJEMCŮM
O JEHO BOHATOU HISTORII
Radyňské listy dávají prostor občanům města sdílet svoje přání i názory, spolkům pak možnost informovat
o své činnosti. Občanské sdružení
Hůrka a Radyně (OSHR), se vám představuje poměrně často, a to nejen na stránkách Radyňských listů. Naše činnost je rozmanitá, vztahuje se především
k propagaci památek města. Určitě je mezi vámi čtenáři hodně obdivovatelů bohaté historie města, kteří
by byli pro naše aktivity velkým přínosem. My, členové OSHR, mezi sebou uvítáme každého, kdo je
ochoten pomoci, ale na druhé straně nabízíme i zdroj
poznání a zábavy. Na konec února např. připravujeme pro všechny zájemce přednášku k 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa. Bližší informace najdete
v tomto čísle RL.
Těšíme se i na vás s přáním, abyste se k nám přidali.
Členové OSHR
www.oshr.cz

Občanské sdružení Hůrka a Radyně
pořádá u příležitosti 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa
vzpomínkové pásmo

PUTOVÁNÍ ŽIVOTEM
MISTRA JANA HUSA
Akce se koná v prostorách
Bowling klubu Radyně
v sobotu 21.02.2015 od 14:00 h.
Slovem provází Václav Fišer.
Zveme širokou veřejnost,
své členy a přátele historie.
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KDO JSME BYLI
– KOLPINGOVA RODINA
STARÝ PLZENEC
Mnozí z Vás jste se od
roku 1993 zúčastňovali
jako děti, rodiče, potřební
nebo jako dárci Tříkrálové sbírky, dětského maškarního reje, pyžamového
plesu pro dospělé, dětského tábora na farní
zahradě pro malé děti, tábora v Srní či jinde
v ČR pro větší děti, dětských odpolední na
začátku a konci prázdnin, mikulášské besídky, sběru věcí potřebných k životu apod.
Senioři dostávali přání s drobnými dárky o
Velikonocích a Dni matek …
Mnozí z Vás si asi ani neuvědomili, že
to byla právě Kolpingova rodina, která se
snažila pomoci lidem po povodních (dokonce KR Velká Bíteš tehdy poslala plzeneckým občanům celkem 70.500 Kč ze
dvou moravských sbírek), snažila se zapojit místní Romy při Tříkrálové sbírce a dětských akcích. Nebýt KR, nebyla by opravena fara a nebylo by možné zde na delší

dobu ubytovat lidi potřebné i studenty.
Křesťané, kteří se řídili myšlenkami blahoslaveného kněze Adolfa Kolpinga: „Kdo
chce získat lidi, musí dát v zástavu své
vlastní srdce. … Pouhá slova rozmnožují
bolest trpících. Ke zmírnění bolesti je třeba
skutků.“, pracovali až do října 2014, kdy
byla činnost Kolpingovy rodiny ve Starém
Plzenci po 21 letech ukončena. Členové
zestárli a nepodařilo se přesvědčit mladé
lidi, aby vstoupili do této organizace a v
díle pokračovali.
Tříkrálovou sbírku a dětský maškarní
převezme organizačně farní společenství.
Seniory budou navštěvovat děti, které chodí na výuku náboženství na faře.
Něco užitečného a křesťansky nezištně
obětavého skončilo. Chtěla bych poděkovat hlavně paní Zdeňce Komínkové, která se svým, nyní již zesnulým, manželem
Františkem neúnavně pracovali pro „Kolping“ od jeho založení v roce 1993. Děkuji
i všem ostatním, kteří se na činnosti Kolpingovy rodiny podíleli.
Ing. Marie Laiblová, nyní již bývalá
místopředsedkyně KR Starý Plzenec

KRAJINY
TAŤÁNY VROBLOVÉ

Nový rok v rotundě sv. Petra a Pavla
s OSHR Starý Plzenec
Občanské sdružení Hůrka a Radyně pořádá od roku 2003 vždy na Nový rok od
14 hodin akci Vítání nového roku. Pokaždé
si návštěvníci akce mohou zazpívat koledy.
Letos navštívil rotundu smíšený pěvecký
soubor Videns z Plzně. 1. 1. 2015 zavítalo
do rotundy mnoho lidí napříč všemi generacemi. Poprvé zazněly trubky před rotundou
i v rotundě. Fanfára byla pozdravem Plzni – Evropskému hlavnímu městu kultury
2015 z míst, kde se zrodila původní Plzeň.
Hřejivé občerstvení čekalo na návštěvníky
před rotundou a každý si odnesl pro štěstí
malé prasátko. Občanské sdružení Hůrka a
Radyně přeje všem lidem mnoho zdraví a
radosti po celý rok 2015.
Text a foto: Eva Suttnerová, členka OSHR

Jsou výstavy, které pohladí po duši na
závěr unaveného dne, kdy se, tlačeni k
zemi měnícím se počasím, ploužíte domů.
A náhle čeká v městské pamětní síni svět
jemných pastelů („ostatním materiálům
se vyhýbám,“ říká autorka) učitelky SOŠ
obchodu, užitého umění a designu z plzeňské Nerudovy ulice. Námětem její tvorby
jsou krajiny jakoby nedotčené civilizací a
v některých z nich církevní stavby. (“Je to
z období duchovního ponoru, kdy mne lákalo baroko… nechtěla bych v něm však
žít“….). Kláštery a kostely jakoby plynou
vzduchem, pomyslete na Chagallovy obrazy ve Vídni…a na svůj malý svět doma. To
když budete obdivovat dva obrazy květin
vytvořené téměř secesními tlumenými barvami i křivkami….
Autorka sice na vernisáži prohlásila, že
obrazy by měly mluvit samy za sebe, cítila
se však být poctěna vystoupením komorního smyčcového orchestru ZUŠ„ Lestro
arco“(„ Vrtošivý smyčec“) pod vedením
jejího ředitele. Výběr částí Vivaldiho kon-

Plzenečtí členové Kolpingovy rodiny manželé Zdeňka a František Komínkovi a Marie Laiblová na Evropském setkání Kolpingových rodin v Salzburgu v květnu 1996.
Foto: archiv

certů, původně určených kdysi pro benátskou hudební školu a objevených až ve 30.
letech 20 století v Drážďanech, s výstavou
naprosto souzněl. A tak se projděte výstavou v poklidu. Mimochodem narazíte tam
i na malou část z velkého souboru autorčiných velmi vtipných a originálních koláží.
Anna Velichová
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BETLÉM
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
VÁŽENÍ DÁRCI,

Jako každoročně se na
Štědrý večer v sedlecké „hasičárně“ sešli všichni, kdo
chtěli zhlédnout představení
sedleckého sdružení ochotníků Betlémský příběh, společně si zazpívat koledy a
potkat své známé a přátele.
Mezi návštěvníky byla také
paní starostka Vlasta Doláková, která nás svoji přítomností mile potěšila. Vybrané
dobrovolné vstupné ve výši
2000 Kč jsme poslali Nadaci pro transplantaci kostní
dřeně. Všem přispěvatelům
bychom chtěli tímto srdečně
poděkovat.
Za SDH Sedlec
Marie Šimková
a Miluše Chrastilová

nejsou o nic lepší či horší než jsme byli my nebo
naši rodiče, jen potřebují dobrý příklad a možnost
dát ze sebe to nejlepší.
Výnos sbírky, po sečtení dvanácti pokladniček,
činí 25.224 Kč.

ve dnech 6. – 11. ledna 2015 některé z Vás navštívila skupinka tříkrálových koledníků. V letošním roce se zúčastnil rekordní počet malých králů,
Srdečné Bůh zaplať,
celkem 27. Koledníčci měli z Vašeho milého přivíIng.
Marie
Laiblová,
koordinátorka TS
tání a štědrosti opravdu radost. Nadšeně a vytrvale
zpívali a koledovali
za potřebné děti a
jejich maminky z
Domova sv. Zdislavy v Plzni.
Vysvětlila jsem
jim, jak je důležité,
aby i ony, děti, dokázaly někoho obdarovat. Ne penězi,
ale darováním svého času a pohodlí.
Někdy je třeba pokory a sebezapření,
pokud se setkají
s
nepochopením
svých vrstevníků.
Jejich vytrvalost
a nadšení byly důkazem, že pokud se
dětem dá šance, aby
konaly dobro, chopí
se vděčně příleži- Několik koledníků se sešlo před betlémem po dětské mši svaté v kostele Narození
tosti. Děti dneška Panny Marie na Malé Straně. Foto: Josef Švéda

BOWLING CLUB RADYNĚ
Nerudova 933, Starý Plzenec
Přijďte se pobavit a zasportovat si v příjemném nekuřáckém prostředí.
Nabízíme:
3 bowlingové dráhy
2 ricochetové kurty (obdoba squashe)
solárium
kulečník, fotbálek, šipky

AKCE
od úterý do čtvrtka SLEVA 50% na bowling
Dále nabízíme pořádání rodinných oslav, firemních porad, školních srazů, turnajů a dalších akcí.
Provozní doba:
úterý – čtvrtek 17–21:00
pátek – sobota 17–22:00
Pro větší skupiny lidí je možno otevřít i mimo provozní dobu.
Objednávky: 777 800 388 (i SMS), bowlingplzenec@volny.cz
www.bowlingplzenec.cz
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant černý, modrý,
žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří slepiček: 14-19 týdnů;
cena: 149-180 Kč/ks – dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
v pondělí 2. března 2015 v 15:35 h
Starý Plzenec – naproti čerp. stanici Pap Oil
………………………………………………
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek cena dle poptávky
Případné bližší informace
PO – Pá 09:00 – 16:00 h
na tel.: 601 576 270, 606 550 204,
728 605 840
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DROBNÁ INZERCE
Hledáme brigádníky
studenty starší 18 let
do pokladny hradu Radyně
pro turist. sezónu 2015
Požadujeme
komunikativní znalost AJ, NJ
Informace:
K-Centrum, měst. knihovna
tel.: 377 183 662, 721 981 526
e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz

◙ Pronajmu byt 2+1 v RD ve St. Plzenci,
samost. vchod, komplet. zařízený, nekuř.,
vhod. pro 1-2 prac. osoby, cena vč. energií. Tel.: 604 208 544.
◙ Prodám nepouž. dámské inkontinenční
pleny DEPEND – natahov. kalhotky, prodyš. Vel. L 96 - 137 cm, 16 ks/bal. Cena
199 Kč/bal. (20 bal.). Tel.: 777 706 529.
◙ Daruje někdo korbičku ze starého
kočárku? Volat na 607 990 896.
◙ Prodám auto MERCEDES–BENZ
SPRINTER prosklený, r.v. 2006 v perfekt.
stavu – nový motor. Dohoda jistá.
Tel.: 775 393 133.
◙ Prodám 2 ks nových zateplených lyžařských kalhot zn. NEBULUS (Německo),
velikosti XL a XXL. Cena 1 ks 500 Kč.
Tel. 777 864 490.
◙ Hledám pronájem bytu do 6000 Kč vč.
poplatků ve St. Plzenci nebo Sedlci. Jsem
svobodná a bezdětná. Tel.: 605 888 806
(volat po 16. h).
◙ Přijmeme do Lidového domu ve St.
Plzenci uklízečku/če na ½ prac. úvazek.
Podmínkou je ZTP.
Kontakt: 776 571 736.

HLEDÁME
OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE
Kontakt: 602 421 515.

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