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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
s příchodem jara tradičně nastává čas úklidu
a zvelebování našeho
okolí a domů. Vše nepotřebné mohou občané
našeho města zdarma odvézt do sběrného dvora nebo vytřídit do kontejnerů
na plasty, papír a sklo. Bohužel někteří
naši spoluobčané si pletou okolí kontejnerů se „smetištěm“ a odkládají u kontejnerů staré televize, kočárky, nábytek,
molitany, umyvadla, kovové věci apod.
Svozová firma takovéto předměty samozřejmě neodveze. Město pak musí vynakládat ze svého rozpočtu další peníze na
úklid. Odvoz odpadů stojí město ročně
přes 6 mil. Kč, přičemž od občanů vybereme za odvoz odpadu cca 2 mil. Kč.
Dalším problémem je, že některé okolní
obce nemají vlastní sběrný dvůr a občané těchto obcí vozí odpad do našeho
sběrného dvora. Mnozí z Vás si řeknou,
že je to v pořádku…. Ale pokud budou

KDO UMÍ, UMÍ
(koncert Jiřího Stivína)
Dne 18. února jsme v rámci
3. koncertu Kruhu přátel hudby,
který pořádalo město Starý Plzenec ve spolupráci se společností
Bohemia Sekt, mohli obdivovat
hudební mistrovství, vtip a šarm
proslulého hudebníka Jiřího Stivína. Již samotný obsah koncertu, pestře sahající od barokních
mistrů Bacha a Telemanna až k
hudbě 20. století (G.Gerschwin)
nás nenechal na pochybách, že
hostující umělec je vskutku bytostí nevšední. Jeho renesanční
osobnost s lehkostí překračuje,
ba přeskakuje žánry od vážné
hudby k jazzu i k lidové písni.

občané okolních obcí vozit odpad do našeho sběrného dvora zdarma, zaplatíme
to potom my všichni z vlastní kapsy.
Proto, prosím, neberte opatření, že musíte ve sběrném dvoře předložit doklad o
zaplacení popelnice nebo občanský průkaz, prokazující vaše bydliště ve Starém
Plzenci, jako zbytečnou byrokracii. Šetříte si tím i vlastní peněženku a město
pak nebude muset zvyšovat poplatek za
odvoz odpadu. V souvislosti s nadcházejícím jarem apeluji i na majitele pejsků
a koní. Buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům! Pokud venčíte pejska, měli
byste ho mít na vodítku a úklid exkrementů by měl být samozřejmostí. Stejně
tak by měli exkrementy uklízet i majitelé
koní! Vlastníky rodinných domů prosím,
aby při úklidu nepálili
odpad na zahradě nebo
ve svých kotlích, a neobtěžovali tak své sousedy nadměrným kouřem. To vše je odrazem
lhostejnosti k životnímu prostředí a zároveň

ZDARMA

nedostatku odpovědnosti některých z
nás vůči druhým.
Přála bych si, abychom se na problémy
naší obce dokázali dívat se společným
zájmem. Abychom zodpovědně a aktivně
vytvářeli hezké místo pro život. Jinými
slovy – je na každém z nás, v jaké obci
budeme žít. Pokud si tento fakt všichni
uvědomíme, máme šanci, že u nás bude
stále lépe.
Závěrem mi dovolte, abych Vás při této
příležitosti pozvala na ples města a základní školy, který se koná dne 15. března od 20 hodin v Lidovém domě na Malé
Straně.
Bc. Vlasta Doláková, starostka

Na koncertě jsme se mohli přesvědčit, jak jsou pravdivé řeči o
tom, že Jiří Stivín dokáže hrát
na cokoliv, na co se dá pískat
(některá díla zde provedl na
vlastnoručně vyrobenou flétničku z instalační trubky, jež
však měla zajímavý zvuk připomínající fujaru). Také je pravda, co se o něm tvrdí, že totiž
dovede napříč žánry vytvořit
moderní variace a kadence na
známé skladby všech možných
žánrů. Hudba v jeho pojetí
zněla z malé flétničky, příčné
flétny, z alt-a tenorsaxofonu i
klarinetu vážně i nevážně, ale
vždycky skvěle.
Město Starý Plzenec hostilo známého hudebního kouzelníka
Jiřího Stivína.
Foto: Eva Vlachová
Anna Velichová
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
1. schůze – 15. ledna 2014
RM
◘
vzala na vědomí zprávu hodnotící
komise z výběrového řízení na veřejnou
zakázku - realizaci projektu „Regenerace
parkových úprav lokality Hůrka ve Starém
Plzenci“ a souhlasila, na návrh hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o dílo se
společností PROSTROM Bohemia, s. r. o.,
která předložila nejnižší nabídkovou cenu;
souhlasila s konáním plesu města a ZŠ Starý Plzenec v sobotu 15.03.2013 od 20:00
do 02:00 h v sále Lidového domu ve Starém Plzenci;
◘ souhlasila, na žádost ředitelky Základní
a mateřské školy v Sedlci s navýšením kapacity školní družiny ve škole se stávajícího počtu 45 na 55 žáků;
◘ souhlasila, na žádost ředitelky Základní
a mateřské školy v Sedlci s přijetím finančního daru 20.000 Kč poskytovaného škole
společností KS- Europe, s. r. o., Šťáhlavy;
◘ schválila uzavření dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků
provozně souvisejících vodovodů podle
ustanovení § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích se společností Vodovod Radyně, a. s.;
◘ souhlasila s pořízením 20 ks nových
židlí a 5 ks nových restauračních stolů do
sálu Lidového domu;
◘ vzala na vědomí plán kulturních akcí
města na rok 2014 předložený vedoucí K–
Centra;
◘ schválila, na základě novelizace zákoOBSAH
ÚVODNÍK..............................................1

na o veřejných zakázkách vydání vnitřní
směrnice č. 5/2014 „Metodika přidělování veřejných zakázek“ a uložila MěÚ seznámit se zněním této směrnice všechny
vedoucí zaměstnance města a statutární
zástupce městem zřízených příspěvkových
organizací;
◘ schválila uzavření smlouvy s autorem
územního plánu města Ing. arch. Oldřichem Fárou o provádění poradenské a konzultační činnosti pro město Starý Plzenec
v roce 2014;
◘ souhlasila, na návrh komise pro občanské a sociální záležitosti, s přidělením dvou
volných bytů v DPS, Havlíčkova 194 ve
Starém Plzenci Anně Formanové a Jarmile
Kratochvílové;
◘ stanovila termíny pro uzavírání občanských sňatků na MěÚ na období leden
- červenec 2014 na soboty: 18. ledna, 15.
února, 15. března, 26. dubna, 24. května,
21. června a 26. července;
◘ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP, s. r. o. na 1.–5. týden
2014;
◘ uložila MěÚ, vzhledem k přetrvávajícímu nízkému zájmu občanů o úvěry z Fondu rozvoje bydlení na zřízení kanalizačních
přípojek, zveřejnit znovu výzvu k podávání
žádostí o úvěr s termínem do 31.12.2014;
souhlasila s pořízením dvou nových kotců
pro dočasné umístění nalezených psů ve
městě podle návrhu odboru ŽP MěÚ;
◘ stanovila ceny za vývoz odpadů pro
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které budou při nakládání s
odpady v roce 2014 využívat systém města, ve výši 2.600 Kč včetně DPH při týdenním vývozu a 1.650 Kč při čtrnáctidenním
vývozu jedné nádoby o objemu 110 či 120
litrů a souhlasila se zmocněním pracovnice
odboru ŽP MěÚ Heleny Šaškové k uzavírání a podepisování smluv s příslušnými
podnikateli pro rok 2014.

ZE ŽIVOTA MĚSTA..........................2,3
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE ......7,8,9,10
STALO SE.............................................10
EKOLOGIE...........................................11
SPORT.........................................11,12,13
INZERCE....................11,12,13,14,15,16

2. schůze – 23. ledna 2014
RM
◘ souhlasila s uzavřením smlouvy mezi
městem a BOHEMIA SEKT, s. r. o. o pronájmu části pozemku parc. č. 1411/35 na
Masarykově náměstí za účelem umístění
reklamního zařízení;
3. schůze – 29. ledna 2014
RM
◘ vzala na vědomí vyúčtování akce „Vánoční Radyně“ předložené OSHR a sou-

hlasila s poskytnutím výtěžku z této akce
ve výši 7.260 Kč OSHR na úhradu části
nákladů na vybudování bezkontaktních základů kostela sv. Vavřince provedeného v
roce 2013;
◘ souhlasila se zavedením elektřiny a s
vybudováním jednotlivých přípojných míst
ke všem pozemkům města - zahrádkám
v Luční ulici ve Starém Plzenci a uložila
MěÚ zpracovat žádost o připojení a dohodnout se společností ČEZ Distribuce, a.
s. podmínky a finanční náročnost této akce;
◘ souhlasila, v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, s vyvěšením tibetské vlajky na stožáru města na Masarykově náměstí dne 10.03.2014;
◘ schválila PRAVIDLA pro přidělování bytů v majetku města Starého Plzence
účinná od 01.02.2014;
◘ souhlasila, na společnou žádost Jaroslava Hucla - provozovatele a Milana Bláhy
- majitele MVE v Haškanově ulici, s vybudováním menšího stavidla na tzv. mlýnské
strouze - pozemku města parc. č. 1499/10
v k. ú. Starý Plzenec na náklady žadatelů
z důvodu nezbytné regulace stavu vody ve
strouze stanoveného vodoprávním úřadem;
◘ vzala na vědomí informaci místostarosty o plnění a vyhodnocení Plánu preventivně výchovné činnosti města na úseku
požární ochrany pro rok 2013 a schválila
Plán preventivně výchovné činnosti města
na úseku požární ochrany pro rok 2014;
◘ schválila novou vzorovou „Smlouvu o
nájmu bytu“ pro pronajímání bytů v majetku města od r. 2014 zpracovanou podle
ustanovení nového občanského zákoníku;
souhlasila, na žádost ředitele ZŠ Starý Plzenec, s přijetím finančního daru 20.000
Kč poskytovaného škole společností KS–
Europe, s. r. o., Šťáhlavy;
◘ souhlasila, v případě vyhlášení příslušného dotačního titulu v roce 2014, s podáním žádosti města o poskytnutí finanční
dotace na výměnu plynových kotlů a rekonstrukci spalinových cest v kotelně ZŠ
Starý Plzenec;
◘ jmenovala komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu, jejímž předmětem je zpracování Územního plánu Starý Plzenec;
souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
o pronájmu nebytových prostor v domě čp.
68 ve Smetanově ulici s Annou Biskupičovou na dobu určitou do 31.07.2014.
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ZRUŠENÍ BYŤÁKU
(V. dějství)
V lednu 2013 vyšel v RL můj několikátý skeptický článek o naší příspěvkové
organizaci bytové hospodářství – POBH.
Na zrušení nehospodárného POBH jsem
začal pracovat na jaře 2011. Usnesením
zastupitelstva 06.05/2011 ze dne 24. 8.
2011 jsem byl pověřen ho provést. Od té
doby jsem odcházel několikrát zklamán z
různých schůzí. Až zastupitelstvo dne 4.
března 2013 schválilo svým usnesením
19.06/2013 zrušení PO BH ke dni 31. 12.
2013.
Všechno, co jsem přednesl v zastupitelstvu 24. 8. 2011, se nyní naplňuje. Do
pokladny města jsme získali 1.617.528 Kč
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a Plzeňské služby, s.r.o., dokonce snížily
cenu tepla obyvatelům Plzence až o 20 %.
Tatáž organizace nám spravuje našich 70
bytů za cca 12.000 Kč měsíčně včetně vyúčtování a vymáhání nájemného. O nebytové prostory města a hrad Radyni se starají zaměstnanci úřadu. Přesné vyúčtování
Vám budu moci spočítat po pololetní účetní závěrce v Epilogu k POBH.
Už nyní vím, že celková úspora bude
razantně vyšší než mnou psaných 600.000
Kč ročně. Mrzí mne, že jsem to neprosadil dříve. Mrzí mne také, že nikdo ze 148
majitelů bytů, kteří ušetří spoustu peněz za
topení, nepřinesl na fotbalovou gardu slíbenou flašku - RL 04/2013.

Únorové číslo Radyňských listů
mnozí z vás ve své schránce našli s velkým zpožděním, anebo nenašli vůbec.
Bylo to způsobeno reorganizací České
pošty, která svoje vedení ze Starého
Plzence přestěhovala do Plzně. Způsob doručování se určitým způsobem
změnil, a tak došlo k těmto problémům.
Jménem České pošty se všem čtenářům
RL omlouváme za vzniklé nepříjemnosti.

Pavel Hrouda

Redakce Radyňských listů

OMLUVA ZA KOLIZI
V ROZNÁŠCE
RADYŇSKÝCH LISTŮ

ZE ŽIVOTA MĚSTA
Vážení občané,
vedení města obdrželo informaci od
vedoucího Obvodního oddělení Policie
České republiky Plzeň Slovany o tom, že
v poslední době došlo ke zvýšenému počtu spáchaných trestných činů krádeží
vloupáním do domů v našem městě a jeho
okolí. Na základě toho Policie ČR žádá o
spolupráci při řešení nastalé situace. Žádáme tímto majitele rodinných domů, aby
pomáhali předcházet této trestné činnosti
preventivními opatřeními v podobě náležitého zabezpečení vlastních obydlí, které se
týká nutnosti uzamykání vstupních dveří a
dostatečného zajištění ostatních možných
vstupů do obydlí (francouzská okna, vikýře
atd.). Dále by bylo vhodné, aby si občané
zajistili cenné předměty v obydlí (větší finanční hotovost, šperky, obrazy atd.).
Ze strany Policie ČR v celém teritoriu
probíhají a v následujících dnech budou
nadále probíhat preventivně represivní
opatření s cílem vyřešit nastalou situaci.
Žádáme tímto občany, aby při zjištění
poznatků k možným pachatelům páchání
trestné činnosti (výskyt podezřelých osob,
vozidel atd.), oznámili tyto skutečnosti na
tísňovou linku 158, nebo přímo na Obvodní oddělení Plzeň 2, telefon: 974 325 392.
Zdánlivě bezvýznamný poznatek může
být právě ten, který policistům pomůže v
objasnění těchto případů. Za vstřícnost předem děkujeme.
Bc. Václav Vajshajtl
místostarosta

Nepořádek u kontejnerů.

Foto: Bc. Vlasta Doláková
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ BŘEZEN 2014

Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h

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:

3. 3. - 6. 3. knihovna uzavřena dovolená
Po
St
Út, Čt
Pá

9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
zavřeno

13:00-17:00 h
13:00-18:00 h
13:00-14:00 h

Hrad Radyně - uzavřen
Rotunda sv. Petra a Pavla - uzavřena
KATEŘINA
obrazy a aradecory Alice Kopečkové
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 27. března 2014.
8. března 2014 (sobota)
SIFON

8. března 2014 (sobota)
Oslava Mezinárodního dne žen
Lidový dům St. Plzenec
Pořadatel: Český svaz žen St. Plzenec
15. března 2014 (sobota)
PLES MĚSTA A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
STARÝ PLZENEC
Místo: Lidový dům ve St. Plzenci
Čas: 20:00 – 02:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
a ZŠ Starý Plzenec
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
22. března 2014
Společný koncert skupin:
Náhradní Díly Lidí
Mordors Gang
ABRAXAS
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: od 18:00 h
Pořadatel: Cider a pivní klub St. Plzenec
25. března 2014 (úterý)
PLZENEČTÍ MUZIKANTI
IV. koncert 29. sezóny Kruhu přátel
hudby
Účinkují učitelé a profesoři hudby
žijící ve Starém Plzenci.

Místo: obřadní síň radnice
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
29. března 2014 (sobota)
GEORGE&BEATOVENS
Karel Kahovec a Viktor Sodoma
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
Hasičské muzeum v Sedlci
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě
v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil,
tel.: 606 608 187

.............................................
2. dubna 2014 (středa) -vernisáž
V ZEMI ČOKOLÁDOVÉHO ČERTA
- 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 26. června 2014.

Kruh přátel hudby ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň
Vás srdečně zvou

na komickou operu Františka Xavera Brixiho

BYL JEDNOU DOBRÝ KANTOR „ERAT UNUM CANTOR BONUS“
v nastudování studentů zpěvu plzeňské konzervatoře
dne 15. dubna 2014 od 18:00 h v sále Lidového domu ve Starém Plzenci
Studenti svou inscenaci uvedou jako komické shrnutí
školního období a předvedou jak vztahy
mezi dospívajícími studenty,
tak až dětskou bezstarostnost školních dnů.
Zveme diváky všech věkových kategorií.
Určitě se nebudete nudit!
Prodej vstupenek a další informace:
K-Centrum, městská knihovna, Smetanova 932,
Starý Plzenec, tel.: 377 183 662,
377 183 659, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
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ZŠ Starý Plzenec

MŠ Starý Plzenec

KOUZLENÍ
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

POZNÁVACÍ CESTA
5. TŘÍDY MŠ
ANEB NÁVŠTĚVA
KALAALLIT NUNAAT
(GRÓNSKO)

V pátek 7. února 2014 navštívil děti ve
školní družině ve Starém Plzenci kouzelník
– pan Josef Wald. Kouzelnického představení se zúčastnilo celkem 64 dětí z 1.–5.
třídy. A všechny děti dobře udělaly, měly
se nač dívat.
V první části kouzelnického odpoledne
předvedl pan kouzelník mnoho povedených kouzel, např. s kartami či šátečky. Ke
svým kouzlům často přibíral i pomocníky z
řad dětí i vychovatelek, což v dětech vyvolávalo veliké nadšení.
Ve druhé části vyráběl pan kouzelník
dětem zvířátka, meče či klobouky z dlouhých barevných nafukovacích balónků.
Téměř každé dítě si odnášelo domů aspoň
jeden hbitě umotaný výrobek.
Kouzelnická produkce se dětem moc líbila a určitě si budou přát, aby je příští rok
pan kouzelník s nějakým zajímavým programem opět navštívil.
Mgr. Jindřiška Todorovová,
vychovatelka ŠD Starý Plzenec

Čekáme a zima a sníh nikde… A tak
jsme se vydali na poznávací cestu do grónské země, do eskymácké vesnice Panga
Tanga. Cestou nám vál příznivý vítr a naše
třída se proměnila v eskymáckou loveckou
vesnici, plnou iglú, ledních medvědů, ker a
ledového oceánu.
Hlavní lovec kmene nám podal cenné

informace o životě v jejich vesnici. Dozvěděli jsme se o nelehkém životě eskymáckých lovců, naučili jsme se pár eskymáckých slov, ochutnali jsme sušené maso
,,Karibu“ i vzácné ,,Eskymo“.
Než začaly závody v jízdě kajakem,
vztyčili jsme grónskou vlajku a zazpívali
si písničku Grónská zem. Jízdu na kajaku
vystřídaly závody v rybolovu a poté vaření
rybí polévky.
I když nám chvíli byla opravdu veliká
zima, náš výlet se nám moc líbil. Jak by ne,
trval také 10 dní.
Děkujeme všem našim maminkám, že
podpořily rybolov v naší vesnici.
Co dodat? Snad jen qujanaq a kunaat!
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová
a Drahoslava Krupařová

Na návštěvě v Grónsku.
Kouzelník s pomocníky Monikou a Dominikem.
Foto: Jana Hermanová

MŠ Sedlec

ZŠ Sedlec
Únor v ZŠ Sedlec

Foto: Lenka Voldřichová
hry, největší úspěch měla asi hra na hledání kukačky. To vše se uskutečnilo pod vedením party učitelek, které si letos vyšly v
převleku za Japonky.

KARNEVAL

Dne 3. února jsme s dětmi z MŠ Sedlec vyrazili na divadelní představení „Žabákova
dobrodružství“ do Alfy. Dětem se představení moc líbilo.
Text a foto: Petra Koňaříková

V pátek 14. 2. na sv. Valentýna propukl ve škole karneval. V tělocvičně nastal
skutečný rej masek. Letos nás všechny
děti potěšily, protože nikdo nepřišel bez
masky. A tak na tanečním parketu řádila
spousta princezen, víl, pirátů, námořník,
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, letuška,
různá zvířátka, Charlie Chaplin, staré
babky i s hromadou dříví, čarodějové,
vládce moří Perun, vězeň, pytlík chipsů a
spousta dalších perfektních masek. Kromě tance jsme si zahráli i různé zábavné

Rej masek.

Foto: archiv ZŠ Sedlec
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HRY NA SNĚHU
Koncem ledna nečekaně napadla trocha
sněhu, a tak jsme nelenili a nadílku sněhu
náležitě využili. Nejprve jsme si rozproudili krev v žilách soutěžemi na sněhu. Tři
nejrychleji tažené boby z každého ročníku
vyhrály malou odměnu. Potom už jsme se
mohli ve skupinkách věnovat stavbě objektů ze sněhu. Někdo tvořil sněhuláky, někdo exotická zvířata, pyramidy nebo iglú,

BRDSKÁ VÝPRAVA
Poslední víkend v lednu jsme se vypravili na zimní výpravu do Mníšku pod Brdy.
Ubytovali jsme se v místní klubovně a první večer strávili hraním společenských her
a především výrobou pamětních kartiček
na sobotní (pro nás již tradiční akci) Zimní
přechod Brd.
Přes noc nasněžil čerstvý sníh, takže
ráno bylo krásně bílé. Nasnídali jsme se a
mohlo se vyrazit ve směru Kytínské louky. Cestou jsme si vyrobené kartičky vyměňovali se skauty, kteří rovněž na louku
mířili. Po krátkém odpočinku a obědě jsme
se vydali zpět do Mníšku. Odpoledne jsme
za odměnu po celodenní chůzi v mrazu navštívili místní cukrárnu a prošli si zámecké
zahrady. Večer jsme opět strávili hraním
her. V neděli jsme se nasnídali, sbalili rance a jelo se domů.
Pavla Lencová

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
MILÍ ČTENÁŘI,
zima pomalu končí a nastává období jara. Těšíme se
na něj všichni, protože nám
přináší sluníčko, dobrou náladu a hlavně v
nás všech probouzí chuť něco dělat, někam
se jet podívat.
OSZP Staroplzenecko má v současné
době 258 členů. V lednu se konala valná
hromada našeho sdružení v Losiné a zúčastnilo se 144 členů a 6 hostů. Zhodnotili jsme uplynulý rok, proběhla zpráva o
hospodaření a činnosti v uplynulém roce
a informace o připravovaných akcích. Na
závěr jsme jako v uplynulých letech viděli
velice krásné vystoupení malých břišních
tanečnic, které připravila paní učitelka Vlachová. V únoru jsme chtěli jet na posezení
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a měli jsme dokonce i sněhového Spejbla.
I když nadílka sněhu neměla dlouhého trvání, zimní radovánky jsme si přece jenom
užili.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
ZŠ SEDLEC

den se konal zápis do 1. třídy a budoucí
žáčci předvedli před pí učitelkou Helenou
Malou, Hanou Nekolovou a Annou Císařovou svoje znalosti a dovednosti. Všem se
u zápisu moc dařilo a za odměnu si každý
odnesl malý dárek. Všichni žáci byli přijati
a už se na ně moc těšíme.

Dne 4. února v odpoledních hodinách
se brána naší školy otevřela sedmnácti budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Ten

VÍKEND V CHRÁSTU

Emanuela Vávrová

Sice nešlo o výchovnou hru, na které jsou
děti zvyklé, ale zábava u ní určitě byla! Na
výpravě nechybělo ani posezení u ohýnku,
různé taktické, sportovní či společenské
hry a nakonec ani ta cukrárna.
Jaroslava Lencová

Další výprava se konala v polovině února, a to do Chrástu u Plzně. S dětmi jsme
využili ubytování na místní faře, ke které
patřila rozlehlá zahrada s ohništěm, kolotočem atp. Páteční večer jsme se šli projít
do blízkého okolí. Viděli jsme například
sochu Hurvínka, která je na
návsi umístěna kvůli jeho autorovi p. Skupovi, jenž tu žil.
V sobotu jsme se pak vydali
na delší výlet – kolem Dolanského mostu do PP Horní
Berounka. Ještě před odchodem si všichni za pomoci
drátků a korálků vyrobili ozdobné šperky, které si mezi
sebou „jako bandité“ brali.
Hra pokračovala až do neděle
a někteří dokonce neváhali si
přivstat a obrat ostatní, zatímco spali (včetně vedoucích). Na výpravě v Chrástu.

do Biskoupek. Zájezd byl zrušen pro malý
počet přihlášených. Na březen připravujeme zájezd do muzea čokolády a marcipánu
v Táboře. Vzhledem k velkému počtu přihlášených členů, bude tento zájezd ve třech
termínech. Na duben připravujeme tradiční
jarní zábavu Štěnovicích, návštěvu Divadla Pluto v Plzni. V květnu bychom vyrazili na stezku v korunách stromů na Lipně. V
červnu si pojedeme prohlédnout miniatury
našich hradů a zámků v parku Bohemia do
Mariánských lázní. V červenci proplujeme
parníkem Prahu. Tyto naše výlety jsou
velice oblíbené a naši členové se na nich
velice baví. Vítáme na nich i naše přátele a
příznivce našeho sdružení. To je ve stručnosti přehled akcí, které jsme přichystali na
první pololetí letošního roku. Budeme rádi,
pokud se vám naše akce budou líbit. Rádi
uvítáme další nápady o tom, co byste chtě-

Foto: Jaroslava Lencová

li vidět a kam byste s námi rádi jeli. Výbor našeho sdružení pilně pracuje na tom,
abychom zpestřili a hlavně vyplnili volný
čas našich členů. I nadále hledáme sponzory, kteří jsou ochotni nám pomoci. Vždyť
všichni budeme staří a nemocní a určitě
rádi uvítáme, aby se nám někdo věnoval,
nebo nám zpříjemnil podzim života. Vyšší
věk přeci neznamená to, že budeme sedět
doma u televize a stěžovat si, co nás bolí a
co nám už nejde. Je třeba vyrazit s přáteli,
jet se někam podívat a pobavit se. Snažíme
se vám v tom být nápomocni.
Do dalších dnů probouzejícího se jara
vám všem přeji hodně zdraví a spokojenosti a těším se na společně strávené chvíle při
našich akcích. Ráda uvítám vaše návrhy a
připomínky.
Za výbor OSZP Jaroslava Patočková
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VALNÉ VOLEBNÍ ZASEDÁNÍ
BARÁČNÍKŮ
VE STARÉM PLZENCI
Vlastenecko – dobročinná obec baráčníků Starý
Plzenec pořádá pravidelná
volební zasedání, na která přijíždějí baráčníci i z
dalších měst Plzeňského kraje. 25. ledna
2014 přijali pozvání na významné setkání
členů obce také zástupci sdružení a spolků ze Starého Plzence a Sedlce. Zdravice
přednesli představitelé svazu invalidů,
dobrovolných hasičů ze Sedlce, OSHR,
KSČM, svazu žen, zástupci 12. župy, paní
kronikářka Starého Plzence. Paní starostka
Vlasta Doláková ve svém vystoupení ocenila spolupráci spolků a sdružení ve městě
a popřála do další činnosti mnoho zdraví.
Část slavnostního odpoledne patřila dětem
z místní mateřské školy. Jejich čertí vystoupení velmi příjemně osvěžilo všechny
přítomné, kteří odměnili děti srdečným po-

tleskem. Kromě zpráv z činnosti baráčníků
se účastníci dozvěděli o historii kostelů ve
Starém Plzenci a nechyběla ani tombola.
Díky baráčníkům ožívají tradice, které provázejí život ve městě již mnoho let. Krásné
kroje mohou občané spatřit při různých ak-

Baráčnice paní Ježková a paní Šimková.

ZA HUDBOU
A ČAJEM DO INDIE

ke společnému putování po Indii prostřednictvím mnoha fotografií, které vzdálenou
zemi přiblížily z mnoha pohledů. Krásná
příroda, zvyky, vzácné památky. Poutavé
V plzenecké hasičárně
vyprávění o daleké cestě ve společnosti
se 7. února sešli členové
hudby a pravého indického čaje. Petr VroOSHR se spoluobčany,
bel a Honza Eret dokázali vytvořit velmi
které zaujalo pozvání
příjemné prostředí pro všechny návštěvdvou místních muzikantů
níky a jejich příběhy
natolik zaujaly, že
dozajista přijdou potěšit obyvatele města
svými zážitky z dalších cest opět co nejdříve, neboť zazněly
i takové otázky, kdy
podobné
setkání
uskuteční znovu.
Slova díků všech
přítomných si naši
cestovatelé a hudebníci opravdu plně
Petr Vrobel a Honza Eret přednášejí o Indii.
zasloužili. Občanské
Foto: Eva Suttnerová sdružení Hůrka a

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
HŮRKA A RADYNĚ
SOUSTŘEĎUJE LETOS SVOJI
POZORNOST K RADYNI.
Dne 15.2.2014 čtrnáct členů OSHR čistilo
příkopy od náletových dřevin výřezem a
pálením.
Přejeme všem hezkou procházku kolem
hradu.
Za OSHR Josef Sutnar
Účastníci brigády na Radyni.

Foto: archiv OSHR

cích, které se ve městě odehrávají. Přejeme
baráčníkům do dalších aktivit mnoho zdraví a radosti.
Za OSHR Eva Suttnerová

Foto: Eva Suttnerová
Radyně s podobnými akcemi do budoucna počítá. Je velmi povzbudivé pro členy
OSHR i pro jejich příznivce, že i další
akce, které výbor OSHR připravuje, oslovují stále více občanů. Mnozí se postupně
zapojují do činnosti sdružení nejen přímou
účastí na akcích, ale všechny nás těší, že
se přijdou spoluobčané podělit na veřejné
schůze OSHR také o své nápady, jež se většinou také realizují. To dává tolik potřebnou energii všem, kteří si čas najdou pro
společná pracovní setkání i pro zábavné
a naučné programy. Spolupráce místních
sdružení a spolků je vskutku příkladná a
pro původní Plzeň velmi chvályhodná a
inspirativní i pro další města v našem Plzeňském kraji.
Více informací http://www.youtube.
com/watch?v=CajNqP-TTow
Eva Suttnerová,
členka OSHR www.oshr.cz
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MAŠKARNÍ PLESÁNÍ
V DRÁČKU A POZVÁNKA
NA VÍTÁNÍ JARA
Během
masopustního
období, kdy všude probíhají
maškarní plesy, jsme uspořádali veselou zábavu i v Dráčku. V úterý 11. 2. jsme se sešli v herně v hojném počtu a přivítali se s
Kašpárkem. Postupně se všem představily
jednotlivé masky – několik pohádkových
víl, Červených karkulek, pirátů, princezna,
dokonce beruška nebo kouzelník. Všechny
byly kouzelné a zasloužily si diplom za
kostým i za splněné úkoly.
Ze začátku se děti seznámily s pohádkovými postavičkami, které je provázely
soutěžemi jak na obratnost, tak na zručnost. Děti měly za úkol například shazovat
pyramidu z plechovek u piráta, házet míč-

Maškarní bál v RC Dráček.

kem u Kašpárka, lovit penízky princezně.
U stolečku se zase vykrajovaly hvězdičky
pro kouzelnou vílu.
Nechyběl ani průvod masek, tanečky
s písničkami a oblíbená „židlovka“.
Na závěr si kromě
diplomů každá maska odnesla malý balíček od Kašpárka.
Čas ubíhal tak rychle, že ani nezbyl čas
na výrobu kouzelnického kloboučku,
který si postupně
vyrobíme na kluboFoto: Světlana Jiránková

ŽIVÁ ZAHRADA
První příspěvek
v seriálu o netradičním pohledu
na zahradničení a krajinu
Jaro se blíží, a tak bychom
následujícím článkem natěšené zahrádkáře rádi přivedli
k zamyšlení, zda-li by svým
koníčkem nechtěli potěšit nejen sebe, ale také třeba životní
prostředí, a ještě si ušetřit práci, čas a peníze.
Cílem je živá zahrada, které se říká přírodní.
Konkrétní tipy, jak na zahradě šetrně hospodařit:
Základem je kvalita půdy, proto musíte
mít kompost – víceméně jediné hnojivo, jež
zdravá zahrada potřebuje. Zároveň v něm
zmizí velká část domácího odpadu.
Nikdy nenechávejte půdu holou. Zakryjte
odpočívající záhony listím. Zeleninu i okrasné rostliny mulčujte - mulč zlepší hospodaření s vodou, udrží živiny, omezí růst plevelů

a půda zůstane kyprá. Použít lze zaschlou
trávu, slámu, listí a výjimečně i drcenou borku. Pod keře a stromy vysaďte půdokryvné
rostliny.
Bez listnatého stromu není zahrada. Strom
skýtá úkryt a potravu celé řadě živočichů.
Dává stín, zachycuje prach a zplodiny, spadlé listí je užitečný mulč, zimní úkryt i zdroj
živin. A je krásný. Čím starší strom, tím cennější. Strom musí být úměrný velikosti domu
a zahrady – nikdy nesázejte strom s tím, že až
povyroste, seříznete ho, aby se vešel.
Pěstujte co nejvíce vytrvalých rostlin,
okrasných i plodných, většinou jsou méně
náročné a je s nimi méně práce.
Upřednostňujte místní druhy nebo druhy
dlouho zdomácnělé - vyžadují menší péči.
Pátrejte ale i po opomíjeném ovoci, zelenině a bylinách. Pomůžete tak udržování a
rozšiřování žádoucí různorodosti.
Rostliny vždy sázejte na příhodné místo
a nesnažte se měnit podmínky na stanovišti.
Zjistěte si výslednou velikost rostliny a vysaďte ji s dostatečným odstupem, na vyplnění

vých dopoledních, vždyť období karnevalů
je v plném proudu.
V březnu se můžete těšit na tradiční
dráčkovskou akci Vynášení zimy - vítání
jara. Středeční dopoledne 19. 3. se sejdeme
v 9.30 hod. v naší herně, kde budeme společně vyrábět a strojit Moranu - vládkyni
zimy. S sebou si přineste vyfouklá vajíčka
a drobné koření na jejich dozdobení. Pak
půjdeme průvodem s Moranou v čele po
sluníčkových značkách k řece. Zazpíváme
si jarní písničky, a rozloučíme se tak se zimou. Děti čekají zábavné soutěže s drobnou odměnou. Přijďte se podívat a zapojit,
snad nám bude přát počasí.
Za tým Rodinného centra Dráček
Světlana Jiránková
místa můžete použít dočasné výsadby.
Nebojujte fanaticky proti tzv. plevelům;
redukujte je jen tam, kde skutečně vadí.
Mnoho plevelů je jedlých – prostou změnou
úhlu pohledu se tak pleveliště změní na záhon plný čerstvého salátu.
Trávník nesekejte příliš často ani příliš nakrátko. Přeměňte některé jeho části v louku –
poskytnete tak potravu třeba motýlům a úkryt
broukům. Ušetříte čas, omezíte hluk.
Budujte a podporujte biotopy vhodné pro
různé živočichy: suchou kamennou zídku,
mokřad (nebo třeba jen louži, i vysýchavou),
jezírko nebo alespoň pítko pro ptáky, husté
křoví, odumírající nebo mrtvý kmen, hromadu listí, hromadu větví. Rozvěste budky,
vybudujte zimoviště pro ježka, hotel pro
brouky.
Kateřina Karasová,
o.s. Kvetoucí stromy
Článek v celém znění najdete na stromyproplzenec.blogspot.cz.
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Informace: tel.: 774 885 774, e-mail: patockova@atlas.cz

S KATEŘINOU
A S MNOHÝM JINÝM
(nad výstavou Alice Kopečkové)

KAPIČKA NADĚJE
PRO NEMOCNÉ LIDI
Štědrovečerní setkání v areálu hasičské
zbrojnice v Sedlci bylo i v roce 2013 zaměřeno
na charitativní akci - podporu těžce nemocných lidí. Návštěvníci se přišli podívat na Betlémský příběh sehraný sedleckými dobrovolníky v režii Ing. Jana Meduny, společně zazpívat
vánoční koledy a také dobrovolně přispět na
dar Nadaci kostní dřeně. Finanční částka 2
414 Kč byla odeslána na konto nadace.
Za solidaritu děkuje výbor SDH Sedlec
Foto: Tereza Vyskočilová

Je to zvláštní, jakoby proplouvat prostorem výstavní síně a cítit, jak na vás
z výtvarných děl vane klid, harmonie a
blízkost přírody. Výtvarnice Alice Kopečková, působící po léta na plzeňské
ZUŠ v Jagellonské ulici, zde vystavuje
své obrazy a aradekory, tentokrát pod
názvem Kateřina. Její dospívající dcera
Kateřina jí totiž stála (i seděla či ležela)
modelem k řadě olejomaleb. Kdo by zde
však hledal klasický portrét či akt, bude
překvapen. Přirozené detaily postavy
provedené v tlumených i jásavých tónech
jsou spíše prostředkem k vyjádření citu či
nálady (např. - „Svítání, Strach“) i vztahu
k osobě.
Dalším okruhem autorčina zájmu je
příroda. Oleje Alice Kopečkové nejsou
přesným, ale naopak vysoce stylizova-

ným obrazem krajiny, kdy se autorka
spíše zaměří na detaily a ty pak ještě stylizuje (Svojšín, Tis I., Tis II.). Nechce po
nás, abychom tu krajinu poznali, ale spíše
abychom se zamysleli nad její podstatou,
nad tím, jak na nás působí. Teplé odstíny
zelené, okrové a hnědé nám dávají zažít
pocit, že svět kolem nás má skrytý řád, a
že stojí za to jej objevovat.
Pohlédneme-li na barevnost autorčiných aradekorů, překvapí nás skvostné
odstíny modré, vyvážené a kupodivu i
podněcující. Její aradekory (což jsou
vlastně obrazy, tvořené vrstvením a následným prošíváním látky podobné plstění) jsou pak vrcholem, jenž ve vaší duši
zanechá snad největší ohlas. Jako by tato
technika vyvěrala z ní samotné a nejvíce
vystihovala podstatu toho, jak se dívá na
svět kolem dokola.
Výstavu je možné zhlédnout ve Staroplzenecké galerii do 27. března 2014.
Anna Velichová
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RAKOVÁ VYHRÁLA KLÁNÍ
STARÝCH GARD
18. ročník Memoriálu J. Sutnara se již tradičně
uskutečnil v hale HK Rokycany 1. února 2014.
Osm pozvaných mužstev „starých pánů“ (kategorie 45 let a více) bylo rozlosováno do dvou skupin, ve kterých se hrálo o dvě postupová místa.
Skupinu „A“ vyhrálo mužstvo Rakové po výsledcích 2 : 0 se Zdemyslicemi, 2 : 0 s Dýšinou a 1 : 1
s H. Břízou. Do semifinále postoupilo i mužstvo
H. Břízy, když remizovalo s Dýšinou 0 : 0 a tentýž
výsledek si zopakovalo i s mužstvem Zdemyslic.
“B“ skupinu vyhrálo mužstvo SK Plzeň 1894 po
výsledcích 3 : 0 s Horažďovicemi, 0 : 0 s Kozolupy
a 1 : 1 se Starým Plzencem. Druhým postupujícím
byl Starý Plzenec, který porazil Kozolupy 1 : 0 a
remizoval s Horažďovicemi 0 : 0. V prvním semifinále byli šťastnější hráči Rakové, kteří porazili
Starý Plzenec 1 : 0 brankou z první minuty. Druhé
semifinále vyhrál tým SK Plzeň 1894 nad H. Břízou 2 : 0. V posledních čtyřech zápasech turnaje
se již hrálo o konečné pořadí. 7. místo obsadil tým
Kozolup po výsledku 1 : 0 s Dýšinou. V boji o 5.
místo vyhrály Zdemyslice nad Horažďovicemi 1 :
0. Bronzovou příčku obsadil tým Starého Plzence
po výhře 2 : 0 nad H. Břízou. Vyrovnané finále
mezi Rakovou a SK Plzeň 1894 skončilo remízou
0 : 0. O vítězi tak musely rozhodnout penalty. V
těch byl úspěšnější tým Rakové.
Petr Liška

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ
Náklady za likvidaci odpadů ve sběrném dvoře činily v
roce 2013 téměř dva miliony.
Aby nedocházelo zbytečně k
zatížení rozpočtu města zneužíváním našeho sběrného
dvora občany z okolních obcí,
bude důsledněji kontrolováno,
zda služby dvora využívají
zdarma pouze naši občané a
vlastníci rekreačních objektů
v našem městě, kteří městu
platí místní poplatek za pro-

Mužstvo gardy
Starého Plzence na turnaji
v Rokycanech.
Foto: archiv

voz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Až pojedete do sběrného
dvora, vezměte si prosím s
sebou doklad o platbě poplatku za popelnice, nebo
se prokažte občanským průkazem, aby bylo patrné, že
máte trvalé bydliště ve Starém Plzenci.
Děkujeme za pochopení.
Helena Šašková
odbor ŽP MěÚ St. Plzenec
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FOTBALOVÁ STARÁ GARDA
HRÁLA BOWLING
Turnaj O přeborníka staré gardy SK Starý Plzenec v bowlingu měl v letošním ročníku 15 přihlášených. Dějištěm tohoto klání
byly bowlingové dráhy ve „Žluťáku“ 24. ledena 2014. Hrálo se
na 2 kola a konečné výsledky byly hodně vyrovnané. Vítěz turnaje vyhrál jen o 3 body, mezi třetím a čtvrtým byl rozdíl pouhého
bodu. Stupně vítězů si letos vybojovali: 1. Josef Směšný, 2. Jiří
Kodalík a 3. Bohumír Jíra. Pepa Směšný se tak doma mohl chlubit
krásným putovním pohárem. Hodně napínavý boj byl mezi bratry
Jírovými, když starší Míra porazil mladšího Milana o pouhý bod.
Dramatický byl také boj mezi nejstaršími účastníky turnaje Frantou Vodičkou a Láďou Khaurem. Síla odhozu nakonec zvítězila,
„Medák“ byl o 11 bodů lepší Franty.
Petr Liška

Momentka z bowlingového turnaje 24.1.2014.

Foto: archiv

KDO PORAZÍ ARSENAL ??
Tak jako šlape londýnský Arsenal, šlapou fotbaloví gardisté z vilových čtvrtí
našeho Plzence. V Londýně je musí zastavit Chelsea a u nás fotbalisté ze Sedlce, Malé Strany a Městečka. Zatím nás je
zoufale málo a bez Vás prohrajeme. Proto apeluji na Vašeho sportovního ducha.
Kdo jste fotbal hráli, je Vám více než 38
let a máte sportovního ducha - neváhejte. Přijďte libovolnou středu od 17:00 h
na fotbalové hřiště nebo zavolejte na
605 292 461.
Pavel Hrouda

TENISOVÉ JARO SE BLÍŽÍ
Jaro se pomalu blíží, a proto připomínáme, že kurty TJ Spartak Sedlec mohou
i v tomto roce využít všichni tenisový
nadšenci. Pronájem kurtů je možný ve 3
finančních hladinách. Základní jednorázová platba za 1 hodinu na kurtu je 80
Kč. Zvýhodněné předplatné na 10 hodin
je za 70 Kč za kurt na hodinu a předplatné na 30 hodin má sazbu 60 Kč za kurt na
hodinu. Na všechny tyto sazby platí 50%
sleva, a to v hodinách mezi 6:00 – 15:00.
Pronájem kurtů si můžete domluvit na
telefonu 602 218 201 nebo 723 302 264.
Předplatitelé získají navíc i možnost on-line rezervace na webu tenisového oddílu. Předpokládáme, že začátek tenisové
sezóny bude koncem dubna 2014, samozřejmě s ohledem na počasí.
Petr Liška
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PŘIJMEME DO VÝROBY STŘEDOŠKOLÁKA

JUMPARADE 5 OPĚT POD
KŘÍDLY O2 THINK BIG

vyučen v oboru kovoobrábění výhodou.
JUMPARADE JE MEZI PĚTI
PROJEKTY REGIONU
JIHOZÁPAD, KTERÉ BUDOU
PODPOŘENY PROGRAMEM
THINK BIG.

DÁLE PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
na pozici obsluha strojů
na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389.
Vhodné jako přivýdělek, např. na mateřské dovolené.
Později práce na HPP není vyloučena.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389, 332 02 Starý Plzenec
Tel. +420 602 161 939, e-mail: suchyzd@seznam.cz

Think Big pomáhá na svět dobrým nápadům mladých lidí, kteří chtějí něco
vytvořit nebo změnit ve svém okolí. Freestylové závody JumParade se již po třetí
zařadily mezi úspěšné projekty, které hodnotící komise Think Big v regionu Jihozápad vybrala jako kvalitní a rozhodla se je
podpořit.

Závody se uskuteční 7. 6. 2014 v bikeparku ve Starém Plzenci. Těšit se můžete
na atmosféru nabitou adrenalinem. Organizátoři se rozhodli tradiční program oživit speciálními disciplínami, longboardovou session a enduro vyjížďkou. Sledujte
pravidelné aktualizace na fanpage www.
facebook.com/JumParade nebo na oficiálním webu závodů www.jumparade.cz.
Za organizační tým Pavlína Krásná
Foto: Radek Sieber

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
STARÉHO PLZENCE
BYLA NEJLEPŠÍ
16. února 2014 se konal již 13. ročník
Memoriálu Václava Rejška určený fotbalovým starším přípravkám. Do haly HK
Rokycany pozval pořadatel turnaje ze Starého Plzence 8 mužstev. Den před turnajem
se však jeden pozvaný tým odhlásil kvůli
chřipkové epidemii v jeho řadách. Turnaj
se proto hrál systémem každý s každým.
Suverénním vítězem turnaje se stalo mužstvo pořádajícího SK Starý Plzenec, které
za celý turnaj nepoznalo hořkost z prohry.
Zápasy se svými soupeři zvládl takto: s Rokycany 2 : 1, se Žákavou 2 : 1, se Slovanem
Plzeň 1 : 0, se Stodem 3 : 0, s Černicemi 0
: 0 a se Spáleným Poříčím 0 : 0. Celková
bilance 14 bodů a skóre 8 : 2. Druhé místo
obsadilo mužstvo Kohouti Rokycany s 11

body a skóre 16 : 3. Třetí skončila Žákava, a to jen díky skóre 10 : 5, když získala
stejně bodů jako druhé Rokycany. Pořadí
na dalších místech bylo následující: 4. Černice, 5. Spálené Poříčí, 6. Slovan Plzeň a 7.
Stod. Při slavnostním vyhlašování výsledků došlo i na vyhodnocení nejlepších jednotlivců. Nejlepším hráčem turnaje se stal
Filip Hofman ze Spáleného Poříčí a nejlepším brankářem Pavel Gottwald z Černic.
Pozici nejlepšího střelce turnaje obsadili
tři borci, střelci 4 branek: Lukáš Mourek ze
Žákavé, Pavel Košík z Rokycan a Vojtěch
Seman ze Starého Plzence. Ještě jednu skutečnost je třeba zmínit. Vítězné mužstvo
Starého Plzence odehrálo celý turnaj jen s
jedním střídajícím hráčem, a tak si na hřišti
museli opravdu „máknout“.
Petr Liška

Vítězný tým Starého Plzence na turnaji v
Rokycanech 16.2.2014.
Foto: archiv

Strana 14

Radyňské listy - březen 2014

Radyňské listy - březen 2014

Strana 15

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

Pedikúra, modeláž nehtů
Erbenova 401, Starý Plzenec
tel: 604 208 282
Alena Šulová
Erbenova 401
332 02 Starý Plzenec
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. Velikost inzerátu: max.120 znaků
(písmen) včetně mezer. Komerční inzeráty budou vždy zpoplatněny.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ ADRESY NEBO TELEFONU

NĚMČINA
• Výuka, doučování, konverzace,
příprava na zkoušky a maturitu,
individuální přístup
• Překlady, tlumočení ČJ-NJ i NJ-ČJ
• Praxe: dlouhodobý pobyt v SRN,
základní i všeobecné státní zkoušky,
zkouška VHS
Přijedu i k Vám domů nebo do firmy.
Tel.: 723 110 755
E-mail: dianachov@seznam.cz
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DROBNÁ INZERCE
• Prodám levně 6 - 7 ks betonových - plotových kun (délka 2m). Cena dohodou.
tel. 607 14 99 39.
• Prodám ve St. P. krásný družstevní byt
2 + kk, + zahrádka, + park.stání.
(Možno koupit i druhý byt 4 + kk, + garáž,
t.j. celý dům.) Tel. 607 14 99 39.
• Prodám staveb. pozemek 1.217 m2
v Sedlci – jižní str., klid. místo pro
bydlení, sítě v dosahu 5 m. cena 1.400 Kč
za m2. Tel.: 702 662 160. RK nevolat.
• Pronajmu zařízenou garsonku s příslušenstvím v rod. domku ve St. Plzenci
(MHD), samostatný vchod. Volný ihned.
Tel.: 737 601 854.
• Prodám mahagonovou obývací stěnu
délky 4 metry a rozkládací sedací soupravu, jen v celku, nabídková cena 5.000 Kč.
Tel.: 728 966 134.
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