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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
rozvoj každého města
musí být veden vizí a stanovením cílů. Proto jsme již
v roce 2013 nechali zpracovat první vizi rozvoje
města. Nyní se zpracovává
Program rozvoje města. Na
přípravě tohoto dokumentu se podílíte i Vy, občané
našeho města. Prvním krokem bylo dotazníkové šetření. Vyplnili jste celkem 426 dotazníků. Další fáze přípravy tohoto
strategického dokumentu probíhala formou veřejné diskuse s občany, která se uskutečnila 11. 2.
v Lidovém domě. Sešlo se více než 150 občanů.
Po počátečních rozpacích, kdy někteří možná
očekávali, že si pasivně vyslechnou informace,
se občané aktivně zapojili do diskuse, kde sami
vyjadřovali svůj názor, co se jim ve městě líbí či
nelíbí, co by chtěli zlepšit, nebo ponechat ve stávajícím stavu. Nejvíce diskutovaným tématem
byl stav místních komunikací, veřejná prostranství jako Malostranské náměstí, sedlecká náves,
Smetanova ulice. Většina občanů zařadila mezi
zápory města také nedostatek volně přístupných
sportovišť, chybějící sportovní halu a nedostatek obchodů. Za kladné stránky města zařadila většina přítomných občanů péči o památky,
dobré životní prostředí, svoz odpadů a bohatý
spolkový život. Na této diskusi se ukázalo, že
to, co trápí jednoho občana, jiného třeba vůbec
nezajímá a má zcela odlišnou představu. Proto
je třeba o věcech diskutovat a vybrat hlavní priority, na kterých se shodne většina občanů. Do
návrhu Programu rozvoje města budou zapracovány Vaše připomínky a náměty v průběhu
měsíce března a v dubnu bude probíhat veřejné
projednávání dokumentu. Výsledkem by měl
být materiál, který zahrnuje představy většiny
občanů o budoucím vývoji našeho města do r.
2022.
Od 1. února je otevřen nový sběrný dvůr
v Nepomucké ulici, který by měl přispět k lepšímu třídění odpadu v našem městě. K důslednému třídění a správnému ukládání jednotlivých
druhů odpadů je třeba, abyste dbali pokynů obsluhy sběrného dvora. S novelou zákona o odpadech nastupuje také povinnost obcí třídění
biologického odpadu v obci. Město proto zvažuje nákup domácích kompostérů, které bychom
mohli pořídit z dotace Operačního programu
životního prostředí. Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostováni a lze v nich

zužitkovat přes 30 % odpadu z domácnosti, snížit tím náklady na odvoz domovních odpadů do
sběrného dvora. Tím v podstatě šetříte i peníze
města, které pak musíme vynakládat na likvidaci směsného odpadu, protože bioodpad končí
většinou nevyužitý v popelnici. V případě, že
byste měli zájem o domácí kompostér, prosím,
vyplňte anketu uvnitř tohoto čísla. Občanům
by byly kompostéry zapůjčeny v r. 2017 na dobu
5 let. Předpokládaná cena výpůjčky bude cca
200-250 Kč jednorázově za celou dobu výpůjčky. Po této pětileté výpůjčce budou kompostéry
zdarma převedeny do Vašeho vlastnictví.
Připravili jsme i další zajímavé aktivity. Ve
spolupráci s Policií ČR a BESIPem jsme připravili pro občany našeho města veřejnou besedu
k bezpečnosti silničního provozu. Na tuto
besedu, která se uskuteční 16. března od 17:00
hodin v obřadní síni na radnici, Masarykovo nám. 121, jste všichni srdečně zváni. Každý
účastník dostane i drobný dárek s reflexními
prvky.
Naše město se zapojilo do akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“. O co vlastně jde? Je to
dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech
koutů České republiky, uklízejí děti, školáci,
pracující, senioři, prostě všichni uklízíme společně! Je to akce, kdy se aktivní lidé spojí, aby
společně udělali něco pro své okolí. Podmínkou
účasti je registrace předem na www.UklidmeCesko.cz .V případě nejasností či dotazů se obraťte na tajemníka MěÚ Ing. Radka Hrocha, tel.
725 046 572, mail: hroch@staryplzenec.cz, který Vám případně pomůže s registrací. Všichni se
pak společně sejdeme 16. dubna v 9:00 hodin
na náměstí před radnicí (Masarykovo nám.
121, Starý Plzenec). Pytle a rukavice Vám bu-

dou vydány na místě srazu. S sebou potřebujete
jen dobrou náladu.
Dále jsme se zapojili do projektu „Tisíc
stromků pro Plzeňský kraj“. Projekt byl poprvé vyhlášen v roce 2012 pro okresy Domažlice
a Tachov, v roce 2013 byl projekt určen okresům Klatovy a Plzeň-sever, v roce 2014 schválil
Plzeňský kraj pokračování projektu pro roky
2014/2015, v okrese Rokycany se uskutečnila výsadba na jaře 2015, výsadba pro Plzeň-jih
byla provedena na podzim 2015. Pro rok 2016
se bude týkat okresu Plzeň-město. V jarních
měsících vysadíme původní krajové odrůdy jabloní a hrušní podél silnice ve Štěnovické ulici.
Dne 25.6.2015 schválila RM Plzně s účinností od 01.01.2016 bezplatnou přepravu v MHD
pro dárce krve, kteří jsou držiteli zlaté Janského plakety. Toto ustanovení platí i pro občany
našeho města cestující na linkách 32, 51 a N11.
Nárok na bezplatnou přepravu tedy mají držitelé Plzeňské karty s aktivovaným bezplatným
tarifem, kteří jsou držitelem alespoň zlaté
plakety prof. MUDr. Jana Janského. V našem
městě se to týká v současné době cca 38 občanů,
dárců krve.
Závěrem mi dovolte pozvat Vás dne 5.3. od
20 hodin do Lidového domu na ples města a základní školy. Dále pak 10.3. od 18 hodin pořádá
OSHR v obřadní síni na radnici další přednášku
na téma Keltské osídlení západních Čech. Dne
27.3. si nenechte ujít Velikonoční jarmark v Sedlci. A s předstihem Vás všechny zvu na zahájení turistické sezóny u hradu Radyně 2.4. od 14
hodin a na Den Staré Plzně, který pořádá město
k výročí 1040 let od první písemné zprávy. Akce
bude zahájena 9.4. v 19 hodin středověkým hodokvasem a bude pokračovat 10.4. v 10:40 h bohatým programem.
Vlasta Doláková, starostka

Veřejné setkání občanů k Programu rozvoje města se uskutečnilo 11.2.2016 v Lidovém domě.
Foto: Eva Vlachová
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
1. schůze – 13. ledna 2016
RM
■ schválila doplnění „Pravidel pro přidělování
bytů“ v majetku města dle předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí předložený stav závazků
a pohledávek k 31.12.2015, přehled Cash Flow
s výhledem k 31.01.2016 a přehled zakázek na
měsíc leden 2016;
■ souhlasila s tím, aby sídlo společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Starý Plzenec bylo uvedeno na
adrese Smetanova 1116, Starý Plzenec;
■ souhlasila s podáním žádosti o dotaci Plzeňského kraje na dotisk propagačního materiálu;
■ souhlasila s podáním žádosti o dotaci Plzeňského kraje na kulturně-historickou akci vztahující se k oslavám 700. výročí narození císaře
Karla IV., která se uskuteční 28.05.2016 na hradu Radyně;
■ vzala na vědomí oznámení SK Starý Plzenec,
z.s. o konání „Plesu staroplzeneckých fotbalistů“ v Lidovém domě ve Starém Plzenci dne
13.02.2016 od 20:00 h do 03:00 h a žádost o povolení výjimky pro ukončení této akce po 22:00
h a rozhodla o vydání správního rozhodnutí
o udělení výjimky, podle ustanovení čl. III odst.
1 obecně závazné vyhlášky města č. 1/2015, a to
na základě žádosti SK Starý Plzenec, z.s. podané
dne 06.01.2016 na kulturní akci „Plesu staroplzeneckých fotbalistů“ pořádanou v Lidovém
domě ve Starém Plzenci dne 13.02.2016 tak, že
konec plesu je stanoven do 03:00 h;
■ vzala na vědomí výsledek jednání pracovní

OBSAH

skupiny ke zpracovanému Business Plánu na období 2016 – 2018/2020 předloženému vedením
společnosti PRONAP s.r.o., doporučila, aby se
společnost PRONAP s. r. o., ve své další činnosti
řídila zpracovaným Business Plánem a schválila
písemnou informaci o společnosti PRONAP s.
r. o., ke zveřejnění v únorovém vydání Radyňských listů;
■ vzala na vědomí informace vyplývající z jednání uskutečněného na žádost výboru ZO OS
Kovo Pronap Starý Plzenec a doporučila, aby
požadavky a návrhy byly projednány v rámci
kolektivního vyjednávání s odborovou organizací a s vedením společnosti PRONAP s.r.o.;
■ vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
občanské a sociální záležitosti ze dne 12.01.2016
a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na
dobu určitou na byt na adrese Sedlec 99;
■ vzala na vědomí informativní zprávu o odlišnostech způsobu skutečného využití některých
staveb ve vlastnictví města v porovnání s uvedeným způsobem využití v katastru nemovitostí
a uložila učinit navržená opatření vedoucí k odstranění těchto odlišností;
■ vzala na vědomí informaci o aktuální změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., kterou dochází
k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce členům zastupitelstev
územních samosprávných celků;
■ vzala na vědomí žádost studenta Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, o souhlas
s užitím znaku města pro vědecké účely a souhlasila s bezúplatným použitím znaku města
pro účely obrazové přílohy vědecké publikace
„Klíč ke znakům měst České republiky“;
■ vzala na vědomí žádost JSDH Starý Plzenec
o přístupné skladovací prostory na prostředky
na likvidaci mimořádných událostí a uložila
vytipovat vhodné prostory splňující požadavky
pro JSDH Starý Plzenec;
■ rozhodla o vydání správního rozhodnutí
o udělení výjimky, podle ustanovení čl. III odst.
1 obecně závazné vyhlášky města č. 1/2015, a to

na základě žádosti vedoucí K - Centra Starý Plzenec, podané dne 11.01.2016 na kulturní akci
„Ples města a Základní školy Starý Plzenec“ konanou dne 05.03.2016 v Lidovém domě ve Starém Plzenci tak, že konec plesu je stanoven do
02:00 h;
■ stanovila ceny za vývoz směsných komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k podnikání, které budou při
nakládání s odpady v roce 2016 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 pověřila referentku odboru ŽP MěÚ k uzavírání
a podepisování smluv s příslušnými podnikateli
pro rok 2016;
■ vzala na vědomí ceník za ukládání odpadů
na skládku Vysoká a schválila uzavření dodatku
č. 11 smlouvy o převzetí a odstranění odpadu se
společností Marius Pedersen a. s., Hradec Králové;
■ schválila uzavření smlouvy s autorem územního plánu města Ing. arch. Oldřichem Fárou
o provádění poradenské a konzultační činnosti
pro město Starý Plzenec v roce 2016;
■ souhlasila, na základě žádosti Jezdeckého klubu Starý Plzenec, z. s., s osazením nového odrazového dopravního zrcadla na sloup veřejného
osvětlení u nemovitosti č. p. 76 na Masarykově
náměstí z důvodu zvýšení bezpečnosti při výjezdu z tohoto areálu na náklady žadatele;
■ vzala na vědomí znění znaleckých posudků
o stanovení ceny motorových vozidel v majetku
města - Škoda Felicia 1.3 MPi, RZ: PJH 60-04
a Škoda Felicia 1.3 MPi, RZ: 3P5 2169 a souhlasila s jejich vyřazením z majetku města Starý
Plzenec a odprodejem firmě AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o. (IČ: 47714891) za ceny stanovené
znaleckými posudky;
■ vzala na vědomí vyjádření všech spoluvlastníků bytového domu k prodeji pozemku
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a souhlasila
Pokračování na str. 4
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Beseda se koná ve středu 16. března 2016 od 17:00 h
v obřadní síni budovy radnice čp. 121
na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci.
Pro účastníky jsou od BESIPu připraveny drobné dárky
s reflexními prvky, které jistě najdou v praxi využití.

Radyňské listy - březen 2016

Strana 3

ANKETA
– ZAHRADNÍ
KOMPOSTÉRY
Kompostér v hodnotě 3000 Kč
do každého domu?
Město Starý Plzenec dlouhodobě
usiluje o zavedení kvalitního systému
nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož
biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového
komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli
jsme se maximálně podporovat systém
DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
Rádi bychom poskytli občanům Starého Plzence a Sedlce případně i vlastníkům rekreačních objektů ve městě
za drobnou úhradu cca 250 Kč kvalitní
domácí kompostér, pokud by byla možnost dotovat jej z finančních prostředků
z EU. Kompostér by po pěti letech přešel
na základě smlouvy do majetku jednotlivých uživatelů.
K tomuto potřebujeme zjistit, zda by
byl o kompostéry zájem.
Kompostér
Ideální pomocník při kompostování.
V kompostéru můžete už během jediné
sezóny získat kvalitní kompost. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí
esteticky. Návod, jak kompostovat, obdrží každý uživatel kompostéru.
Suroviny vhodné do kompostéru:
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský
odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky,
zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů
a koček), exkrementy hospodářských
zvířat (omezené množství), sláma a jiné
sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový
papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin. Více zde: www.zahradni-kompostery.cz

Žádáme o předání vyplněného anketního lístku, který odstřihněte a odevzdejte do
31.3. 2016 do sběrného boxu umístěného
v přízemí Městského úřadu, Smetanova 932,
nebo do sběrného boxu umístěného v budově
radnice Masarykovo náměstí 121 ve Starém
Plzenci. Anketní lístek můžete vyplnit rovněž

elektronicky na webových stránkách města
WWW.staryplzenec.cz a vyplněný odeslat na
e-mail saskova@staryplzenec.cz Kompostér
o objemu 1050 l (na ilustračním obrázku)
si můžete osobně rovněž prohlédnout na
Městském úřadu ve Starém Plzenci Smetanova 932.

VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR
NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU
Zaškrtněte křížkem, pokud máte zájem o kompostér:
Pro domácí kompostování mám zájem o přidělení plastového kompostéru o objemu
1050 l a vyplňte níže uvedené údaje o Vás
Jméno a příjmení: ________________________________________________________
Ulice: ___________________________________ Číslo popisné: ___________________
Dne:____________________________ Podpis: _________________________________
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Pokračování ze str 2
předběžně s prodejem pozemku všem čtyřem
vlastníkům bytového domu dle výše spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách za cenu
200 Kč za m2;
■ schválila uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města v k.
ú. Sedlec u Starého Plzence se společností RWE
GasNet, s.r.o. a investorem stavby;
■ vzala na vědomí žádost na prodej pozemku
pro stavbu rodinného domu ve Starém Plzenci
a uložila zařadit do seznamu žadatelů o stavební
pozemky;
■ vzala na vědomí informaci o projednání žádosti města na úrovni SŽDC, s. o., o prodeji pozemků parc. č. 206/72, 206/73 a 206/74, v k. ú.
Starý Plzenec městu v Radyňské ulici a stanovení technických podmínek a souhlasila předběžně s koupí pozemků za stanovených technických
podmínek;
■ vzala na vědomí žádost o ukončení nájemní
smlouvy na pronájem pozemku v k. ú. Starý Plzenec a souhlasila s požadovaným ukončením
nájemní smlouvy ke dni 31.12.2015;
■ vzala na vědomí žádost o prodej pozemku
v k. ú. Starý Plzenec sousedícího s pozemky ve
vlastnictví rodiny žadatelky za účelem umístění menšího dětského hřiště a výsadby stromů
a nesouhlasila s prodejem pozemku z důvodu
zachování uceleného vlastnictví celé lokality,
o jejímž budoucím využití nebylo dosud rozhodnuto;
■ vzala na vědomí žádost o prodej garáže či
pronájmu v k. ú. Starý Plzenec nejlépe v okolí bytového domu žadatele, případně o prodej
pozemku s možností výstavby garáže a nesouhlasila s požadovaným prodejem a pronájmem
garáže v Nerudově ulici z důvodu plného využití
pro potřeby města a smluvními nájemci,a s prodejem pozemku v požadované lokalitě v k. ú.
Starý Plzenec v jejich sousedství, který je dotčen
sítí plynovodního zařízení;
■ vzala na vědomí žádost o prodej části pozemku v k. ú. Sedlec u Starého Plzence sousedícího
s pozemky ve vlastnictví žadatele za účelem rozšíření zahrady a nesouhlasila s prodejem části
pozemku z důvodu umístění studny ve vlastnictví města a viditelného přístupu i k sousední
nemovitosti, o jejímž možném využití v rámci
umisťování odpočinkových zón ve městě nebylo
dosud nerozhodnuto;

■ schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č. 1411/5 v k. ú. Starý Plzenec se společností RWE GasNet, s. r. o. v upraveném znění;
■ schválila zadání zpracování „Geografického
pasportu veřejného osvětlení“ dle předložené
nabídky společnosti Stavby Česko Chrást;
■ souhlasila s podáním žádosti o dataci z dotačního titulu Plzeňského kraje na projekt „Provedení restaurátorské opravy kašny se sochou puttiho na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci“;
■ souhlasila s podáním žádosti o bezúplatný převod skříňového nákladního automobilu
IVECO z majetku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje do majetku města, pro účely

využití JSDH Starý Plzenec;
■ vzala na vědomí informaci starostky města
o možnosti směny části pozemku parc. č. 351/1
ve vlastnictví Pionýrské skupiny Starý Plzenec za
část pozemku parc. č. 345/33 ve vlastnictví města;
■ souhlasila s tím, aby sídlo společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Sedlec bylo uvedeno na adrese
Sedlec, č. p. 239, Starý Plzenec;
■ souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Plzeňského kraje na projekt „Starý Plzenec – chodník podél Smetanovy ulice“, dle projektové dokumentace zpracované Bc. Janem Toušem;

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ BŘEZEN 2016
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
Pá

09:00-12:00
09:00-12:00 h

13:00-14:30 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
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ - uzavřen

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
1. března 2016
EVA PILAROVÁ - FOTOOBRÁZKY
vernisáž výstavy
Místo: BOHEMIA SEKT Centrum,
Smetanova 220, St. Plzenec
Čas: 18:00 h
Výstava potrvá do 27. 03. 2016.
www.bohemiasekt.cz
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
1. března 2016
IV. koncert 31. sezóny Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci
KAREL PLÍHAL
koncert známého českého písničkáře
Místo: Lidový dům, Raisova 2, St. Plzenec
Čas: 19:00 h
Pořadatel: Město St. Plzenec
Předprodej vstupenek v K-Centru, Smetanova
932, St. Plzenec
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
5. března 2016
PLES MĚSTA A ZŠ STARÝ PLZENEC
Místo: Lidový dům, Raisova 2, St. Plzenec
Čas: 20:00 h
www.staryplzenec.cz

VELKÝ PÁTEK
V křesťanském kalendáři je Velký pátek
součástí Svatého týdne a tzv. velikonočního
třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá
sobota). Tento den je připomínkou smrti
Ježíše Krista na kříži. Podle dávné tradice
drží věřící půst od masa ...
Jako státní svátek byl u nás slaven do 50.
let 20. století. Pak ho komunistický režim
zrušil. Podle zák. č.359/2015 Sb. je Velký pátek znovu státním svátkem a dnem pracovního volna (letos 25.03.2016).
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5. března 2016
ŠPEJBLS HELPRS (AC/DC revival)
Místo: Music club, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52, Čas: 21:00 h
19. března 2016
Oslava MDŽ
Místo: Lidový dům, Raisova 2, St. Plzenec
Čas: od 14:30 h
Pořadatel: ČSŽ a KSČM St. Plzenec
19. března 2016
MAŠKARNÍ PLESÍK PRO DĚTI
Jízdy Plzeneckou železnicí
Místo: klubovna PS St. Plzenec
Pořadatel: PS St. Plzenec a Plzenecká železnice
www.plzeneckazeleznice.cz
19. března 2016
SIFON
Místo: Music club, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h
Velký pátek je v lidových pověrách spojován s magickými silami - otevírají se skály
a podzemí vydává poklady. Je také spojován
s různými lidovými zvyky a výbornými jednoduchými kulinářskými recepty našich babiček.
Ježíš nám dal recept pro náš život - máme
ho dát lidem. Jiným způsobem vyjádřeno:
„V té troše času, který jsme dostali, se máme
naučit milovat, než se setkáme s věčnou Láskou.“ V tom je odkaz naděje, která neumírá. Ve spojení s Ním se naplňuje, stává skutečností.

Koncert vokální hudební skupiny

SKETY
17. května 2016 od 18:00 hodin
BOHEMIA SEKT Centrum,
Smetanova 220, Starý Plzenec

Mladí čeští jazzoví zpěváci a muzikanti, se hudbě věnují
naplno a profesionálně.
V roce 2014 získali Zlatý diplom a prestižní ocenění
The Ward Swingle Award v kategorii Jazz na mezinárodní
soutěži Vokal Total v rakouském Grazu.

Prodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932
Vstupné k sezení: plné 250 Kč, snížené 200 Kč.
Vstupné k stání: plné 150 Kč, snížené 100 Kč
(Prodej vstupenek k stání pouze v případě vyprodání vstupenek k sezení!)

27. března 2016
VELIKONOČNÍ JARMARK
Místo: náves Sedlec
Pořadatel: Spolek Sedlec v akci!
Kontakt: sedlecvakci@email.cz
30. března 2016
1040 LET STARÉ PLZNĚ
vernisáž výstavy k 1040. výročí první písemné
zmínky o Staré Plzni
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Pořadatel: Město Starý Plzenec
www. staryplzenec.cz
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
www.sdh-sedlec.wz.cz

Velikonoce jsou slaveny, podle židovské tradice, vždy po prvním jarním měsíčním úplňku. Proto je datum slavení každý
rok jiný.
Bohoslužby:
Zelený čtvrtek
17:00 kostel Narození Panny Marie
Velký pátek
17:00 kostel Narození Panny Marie
Bílá sobota
19:00 Chválenice
Páter Petr Franta
Římskokatolická farnost Starý Plzenec
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Město Starý Plzenec
K – Centrum, městská knihovna
Vás zvou na výstavu

1040 LET STARÉ PLZNĚ
Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932, Starý Plzenec
Vernisáž výstavy se uskuteční
ve středu 30. března 2016 v 17:00 hodin.
Otevřeno:
Po
08:00 – 12:00
St
08:00 – 12:00
Út a Čt 08:00 – 12:00
Pá
09:00 – 12:00
So a Ne (květen – září)

13:00 – 17:00
13:00 – 18:00
13:00 – 14:30
09:00 – 15:00

Výstava potrvá do 8. září 2016.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 9. března 2016 uplyne smutný
rok, co od nás navždy odešla naše
nejdražší
paní Alžběta Tremlová.
Za ticho vzpomínku všem,
kdo ji znali,
děkuje dcera s rodinou.

12. březen je pro nás nejsmutnější
den. V roce 2011 odešel tam, odkud
není návratu, náš milovaný
pan Richard Šilpoch.
28. února 2016 by se dožil 92 let.
Nezapomeneme.
Manželka a dcera s rodinou.
Dne 19. března uplyne 18 let,
co od nás odešla
paní Jiřina Voldánová.
Kdo ji znal a měl rád, vzpomeňte
s námi. Za rodinu manžel Lubomír,
dcery Mirka s manželem a Danka,
vnoučata Míla a Tomáš.

Dne 31. března to bude 1 rok,
kdy po krátké a zákeřné nemoci
odešla naše milovaná
paní Slávka Nová.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Petr s rodinou.

Život je prázdný bez Tebe,
slzy se lesknou v očích,
jen milé vzpomínky na Tebe
zůstanou v našich očích…
Dne 24. března uplyne druhý rok smutného výročí,
kdy nás opustil můj milovaný manžel
pan Jaroslav Kesl.
Na jeho velkou lásku a skromnost stále vzpomínají
manželka, synové s rodinami
a sestra s rodinou.

Radyňské listy - březen 2016
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NAŠE ŠKOLY
MŠ SEDLEC
Již třetím rokem do naší MŠ dochází lektorka zumby Hanka Hrochová. Děti při hodinách zumby protahují svoje tělíčka a i si
trochu opotí čelíčka. Přesto všichni cvičí velmi rádi a s Hankou jsou kamarádi. Tancují
a zpívají, do rytmu si hopsají. Taneční hodiny
se nesou v tématu sezonních zvyků. Na závěr
se děti příjemně protáhnou na nyní již oblíbenou píseň Najednou. Odnesou si omalovánky, spoustu příjemných zážitků a těší se
na příští setkání.
Jaroslava Keslová

Foto: Dominika Hrochová

POHÁDKOVÝ
KARNEVAL V MŠ STARÝ
PLZENEC
Tak jako každý rok, i letos se děti z MŠ
ve Starém Plzenci těšily na únor. Proč? No
přece proto, že právě v únoru se pořádá
maškarní karneval. Tentokrát se nesl v pohádkovém tématu. Už od rána proudili do
tříd indiáni, princezny, berušky, Večerníčci, piráti, víly a mnoho dalších postav,
které přivítaly pohádkově převlečené paní
učitelky s připraveným zábavním programem. Hrály se hry, soutěže, při kterých
každý dostal dobrotu, losovala se tombola, ze které si všichni odnesli hračku,
tancovalo se, promenádovalo a celý den si
děti v maskách užily naplno.
Rozzářené oči všech byly důkazem
toho, že se karneval povedl, děti byly spokojené a domů si odnesly spoustu krásných zážitků.
Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na výrobě masek pro své děti.
Bc. Eva Nováková

ZIMA V ZŠ SEDLEC
Poslední týden 1. pololetí nás čekalo nejen rozdávání vysvědčení, ale i školní karneval. Ve čtvrtek 28. ledna se proměnil každý
žák naší školy v někoho nebo v něco jiného.
Na chodbách a ve třídách jste mohli potkat
indiánku, čerty, čarodějnice, sportovce, víly,
princezny, mimoně a další roztodivné postavičky. V tělocvičně školy pak začal rej masek.
Během promenády byly vybrány nejzajímavější masky a převleky. Přednost samozřejmě
dostaly doma vyráběné kostýmy a neotřelé
nápady. Mezi nejzajímavější masky patřila
bezesporu „Socha Svobody“, moucha, mimoni, Pat a Mat, chobotnice, potápěčka, vlk
a další. Všechny děti si v kostýmech zasoutěžily v mnoha zábavných disciplínách, každý
byl za své výkony štědře odměněn.
Po skončení karnevalu obdrželi žáci pololetní vysvědčení. Síly do dalšího pololetí
mohli načerpat během jarních prázdnin, které vzápětí následovaly.

Foto: Emanuela Vávrová

SKAUT
ZIMNÍ PŘECHOD BRD 2016
Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili s těmi
staršími a zkušenějšími členy oddílu tradičního
zimního přechodu Brd. Vyrazili jsme ráno v sobotu 23. 1. Z Prahy do Mníšku pod Brdy jsme
jeli autobusem, nacpaným několika dalšími skupinami skautů, kteří se stejně jako my chystali na
Kytínskou louku vyměňovat kartičky "Brděnky".
My jsme zamířili nejdříve do místní skautské
klubovny, kde jsme měli domluvené ubytování.
Po uložení věcí a posilnění se svačinou jsme se
jali následovat ostatní oddíly. Hned na začátku krátké trati jsme museli zdolávat zasněžený
a poměrně příkrý kopec, na kterém jsme pomohli i několika malým skautíkům z jiných oddílů. Na Kytínské louce bylo při našem příchodu
spousta skautů, a tak jsme se rychle zapojili do

VÍKENDOVKA
Dne 12. února jsme se vypravili na víkendovku do Horažďovic. Po příjezdu nás uvítali
tamější skauti. Během sobotního rána nás zastihl dopis od prince Tristana s prosbou o pomoc při hledání jeho milované Isoldy. Vypravili
jsme se tedy na výlet, při kterém jsme navštívili

TYJÁTR

Foto: archiv MŠ St. Plzenec

V novém pololetí jsme už stihli navštívit
Divadlo Alfa v Plzni, kde jsme zhlédli pohádku hostujícího Naivního divadla Liberec
s názvem Až opadá listí z dubu. A spousta
dalších zajímavých akcí nás čeká i v nejbližších měsících.
Helena Malá

Zatímco Tygřice a Vlci se brodili zasněženými brdskými lesy, Lvíčata a Gepardi se
vydali do plzeňského dětského centra Tyjátr.
V minulosti jsme už zde byli, a tak není divu,
že jsme se sem všichni těšili. Překonali jsme

všeobecného mumraje a dali se do vyměňování
kartiček. Po cestě zpět do klubovny byla většina
naší výpravy několikrát vyválena ve sněhu, ale
to nikomu nezkazilo náladu a spokojeně jsme se
usadili v cukrárně. V neděli jsme vytvořili koláž
o našem výletě a kolem poledního jsme nasedli
do autobusu směr Praha a vlakem jsme dojeli
domů.
Kiki – Kristýna Čechurová

Brdy

Foto: Áňa Vačkářová

Rudolfův kámen, kapli sv. Anny s pramenem
léčivé vody a cestou hráli řadu her. Nakonec
jsme došli na hrad Prácheň, kde jsme nalezli
zprávu, která pomohla Isoldu najít. V neděli
ráno jsme ještě navštívili místní zámek, obsahující národopisné a loutkářské muzeum a po
obědě jsme zamířili na cestu domů.
Pepča – Josef Vodička
mrazivou cestu a hurá řádit! Každý si našel
to své - válení se v míčkách, skluzavku, malou lezeckou stěnu, míčkové dělo, fotbálek,
prolézačky. Nezapomněli jsme ani na sladké
občerstvení. Zábavný den utíkal jako voda,
nezbývalo, než se vydat na cestu domů.
Pája – Pavla Lencová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE BARÁČNÍKŮ
Dne 30.1.2016 měli baráčníci ze Starého
Plzence v pronajaté klubovně dobrovolných
hasičů výroční členskou schůzi, na které mj.
volili konšelstvo pro rok 2016-17. Hodnotili svoji práci a činnost za uplynulý rok 2015.
V průběhu roku se zúčastňovali různých akcí
pořádaných městem a organizacemi ve městě. Přijelo i hodně sousedů a tetiček z jiných
obcí spadajících do XII. župy Jana Sladkého
Koziny. Schůze se zúčastnilo hodně zástup-

ZASE TA
PRONÁSLEDOVANÁ
ZVĚŘ
Navazuji na článek kolegy Josefa Dvořáka
z minulého čísla. Je jistě správné šířit osvětu
mezi majiteli psů, kterých neustále přibývá.
Někteří dokonce na upozornění slyší a dá se
s nimi domluvit. Špatná situace je ale také
se stále houstnoucím silničním provozem.
Myslivecký spolek Starý Plzenec instaluje už
několik let po sobě pachové ohradníky kolem
frekventovaných silnic. Správa silnic je sice
při sekání příkopů pravidelně poškozuje, ale
snad i v tom dojde k nějaké dohodě. V loňském roce jsme dostali na základě podané žádosti na instalaci těchto ohradníků dotaci, za
kterou Městskému úřadu Starý Plzenec patří
náš dík. Do té doby jsme náklady na instalaci
hradili z vlastních prostředků. Nic však není
všemocné. Cesty zvěře za sezonní potravou,
částečný návyk na pach a neopatrnost některých řidičů jsou příčinou stále vysokých ztrát
na silnicích.
Prosíme proto řidiče o maximální opatrnost, jde i o poškození jejich vozidla, případně zdraví. Jsem přesvědčen jako dlouholetý
řidič, že zvěř je z 90 % vidět poblíž silnice.
Přizpůsobte tomu prosím rychlost svého
vozidla a snažte se vyhnout střetům. Není to
tak úplně nemožné. Odpadnou Vám mnohé komplikace a možná budete mít i radost
z ušetřeného života zvířete.
Jiří Kochman, člen MS Starý Plzenec
ilustr. foto z archivu MS St. Plzenec

ců různých spolků ve městě – hasiči Plzenec
a Sedlec, KSČM, SZP Staroplzenecko, ČSŽ,
OSHR, za město Starý Plzenec starostka pí
Vlasta Doláková a kronikářka pí Věra Fenclová. Poděkování patří dětičkám z mateřské
školky za pěknou kulturní vložku. Schůze se
vydařila. Byla velká tombola a každý vyhrál.
Tetičky připravily bohaté pohoštění na stoly.
Tetičky a sousedé přejí všem občanům Starého Plzence krásné prožití roku 2016 a hlavně
hodně zdravíčka.
Jaroslava Schafferová

Baráčníci s paní starostkou na výroční členské
schůzi.
Foto: Eva Suttnerová

Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci Akademie Staré Plzně
přednášku na téma

Keltské osídlení západních Čech
Přednáška se koná v prostorách obřadní síně Městského úřadu Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 121, ve čtvrtek 10. března 2016 od 18. hodin.
Přednáší Mgr. Jiří Bouda, vedoucí Archeologického pracoviště a zástupce ředitelky
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Během padesáti minut Vás Mgr. Bouda seznámí
s obdobím pozdního halštatu a laténu v západních Čechách. Na základě archeologických
nálezů ze širší oblasti se pokusíme rekonstruovat každodenní život keltské populace,
jejich hospodářství, řemesla a některé aspekty běžného života. Představeny budou rovněž
lokality jižního Plzeňska a blízkého okolí spojené s Kelty
(Starý Plzenec, Šťáhlavy, Žákava).

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace, Vstup zdarma.

ZNÁŠ HISTORII
SVÉHO MĚSTA?
Občanský spolek Hůrka
a Radyně připravila pro všechny
zájemce o historii města celoroční soutěž ze znalostí dějin našeho města. Každý měsíc můžete odpovědět
na jednu otázku. Tři luštitelé, kteří správně

odpoví na otázku, budou vybráni na veřejné
přednášce “Akademie Staré Plzně“ a obdrží
drobné ceny. Odměna pro nepřítomné bude
k vyzvednutí v K-Centru. Správnou odpověď
a jména vylosovaných luštitelů najdete v příštím čísle Radyňských listů.
Kupón odevzdej v K-Centru, Smetanova
932, St. Plzenec vždy do konce měsíce nebo
zašli na mailovou adresu oshr@email.cz.
www.OSHR.cz

OTÁZKA č. 2 Zaškrtni správnou odpověď
Který panovník pobýval o Vánocích roku 1109 na hradě Plzeň?

a) král Václav IV. b) císař Karel IV.

c) kníže Vladislav

Adresa: …………………………………………………………………………………….…..
tel.: ………………………………….e-mail: …………………………………………………
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MILÍ PŘÁTELÉ
RODINNÉHO CENTRA
DRÁČEK,
k napsání těchto řádek mě
vyzvaly maminky, které nyní
chodí do Dráčku. Na jejich naléhání vám tedy posílám jejich
vzkaz. Věřím, že se nám podaří
ve Starém Plzenci udržet prostor, který slouží nám všem. Je to prostor, který
můžete použít dle svého rozmaru k setkávání
nad kávou, k besedám, výtvarným kurzům, cvičení (s i bez hlídání dětí) – můžete si jej tvořit
dle vašich představ.
Milé maminky,
chcete ve Starém Plzenci mateřské centrum?
Přijďte mezi nás, RC Dráček bez Vás nepřežije. RCD funguje ve Starém Plzenci již 8 let.
V současné době dochází do Dráčku pravidelně
jen asi 20 maminek s dětmi. Z toho důvodu byly
otevřeny 4 poloprázdné kluby. Klubovné, které
je takto vybráno, však nepokryje všechny náklady RC Dráček (nájem, úklid, obnovu pomůcek
a hraček, ....). O vše se nyní ve svém volném čase
starají dobrovolnice, bohužel současná situace
je dlouhodobě neudržitelná a ústí nevyhnutelně k tomu, že Dráček v květnu 2016 definitivně
skončí. Ale to my nechceme! Moc by nás mrzelo, kdyby Dráček skončil, protože vítáme možnost mít kam zajít, kde se setkávat. Do Dráčku
si můžete přijít pohrát kdykoliv, i mimo pravidelný klub. Můžete využívat veškeré hračky, výtvarné potřeby, didaktické pomůcky, prolézačky
a sportovní pomůcky.
Ráda bych tímto oslovila všechny maminky,
které chtějí se svými dětmi docházet do RCD
a jsou ochotny se podílet na spolupráci při zajištění provozu. Není však reálné provozovat
centrum při tak nízkém počtu dětí. Zkrátka
mateřské centrum nemůže fungovat bez maminek a dětí.
Pokud plánujete docházet do RCD a máte
chuť se zapojit, přijďte mezi nás každé pondělí,
úterý a středu. Pokud projevíte svůj zájem včas,
podaří se nám Dráčka udržet v běhu. Kontaktní
email marketa.dracek@seznam.cz.
maminka Markéta
Jsem na ,,mateřské dovolené,, a nepocházím
ze Starého Plzence. Těšila jsem se, že se v RC
Dráček seznámím s dalšími maminkami a jejich
dětmi. Ale bohužel, když jsem poprvé dorazila
do Dráčku, tak jsem zjistila, že je tu tak nějak
vylidněno. A tak se ptám, kde jsou všechny ty
maminky, které jsem viděla na vítání občánků?
Nebo které potkávám venku na procházce. Jezdí
do Plzně? Nebo se vzájemně navštěvují u sebe
doma? Je pravdu tak málo maminek, které chtějí využít mateřské centrum přímo v místě svého bydliště? Nevím, budu doufat, že se situace
zlepší. Ale kde není poptávka, mizí časem i nabídka. RC Dráček zatím funguje. Je tu pro nás
a bude takové, jaké si ho uděláme. Byla by škoda
tu možnost nevyužít. RC Dráček najdete www.
rcdracek.cz a na facebooku.
maminka Gábina
Nepřeháním, když napíšu, že pro naši partu,
která v Dráčku s dětmi trávila čas v dobách jeho
založení, představoval Dráček jedny z těch neza-
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pomenutelných chvil na mateřské. Takto na něj
vzpomínám nejen já, ale také děti prostřednictvím zážitků.
Holky zakladatelky i ty, co vedly kluby, byly
plné nápadů a energie, kterou s nadšením předávaly. Naše pravidelné kluby nebyly o kávě, povídání si u stolu, zatímco si děti hrají... společně
s dětmi jsme tvořily díla, která stále zdobí naše
domy i domy našich babiček. Zábavnou formou se děti v rámci klubů učili novým věcem,
do Dráčku se každý týden těšili. Vyrobili jsme
si vlastnoručně třeba loutkové divadlo, cvičili
jsme, zpívali a odříkali nekonečnou řadu básniček, podnikali výpravy, vítali jaro…
Každodenní kluby byly plně obsazené, málokdy se uvolnilo místo pro nově příchozí v zave-

dených skupinkách. Automaticky jsme členství
i ceny klubů platily vždy na celé pololetí, i to
byla jedna z forem naší podpory Dráčku, protože Dráček byl NÁŠ. Do fungování se zapojovali
také tatínkové, pomáhali s údržbou vybavení
a našlo se i pár odvážných, kteří na klubech zvládali pravidelně s dětmi i tvoření.
V Dráčku jsme si našli nové kamarády a utužili vztahy s těmi, které jsme už měli. Naší partu
tvoří nejen „domorodci“ jako jsem já, ale i holky
přespolní. Stále se vídáme, a to také díky Dráčku.
Prostě Dráček byl a je NÁŠ… díky holky, díky
Adélo, Lenko, Andreo, Báro, Jano, Lenko, Petro,
Dano, Lenko, Jano ….!
za mamky a děti Eva ☺

Oslava Mezinárodního dne žen
Procházka českou operetou

Účinkují:
sólista Státní opery Praha L. Havlák,
sólistka opery Divadla J. K. Tyla I. Veberová,
Dětský dechový soubor ZUŠ Starý Plzenec.
sál Lidového domu ve Starém Plzenci 19.3.2016 od 14:30 h
Srdečně Vás zve Český svaz žen Starý Plzenec společně s KSČM Starý Plzenec.
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STAROPLZENEČTÍ
HASIČI HODNOTILI
UPLYNULÝ ROK

z hlediska represe, tak i na údržbě techniky
a vybavení, která dostala hlavně v letních měsících zabrat. Naštěstí nedošlo k poškození
techniky, ale po dlouhé době jsme zazname-

Na konci ledna byla svolána valná hromada, aby se zhodnotilo, co se za uplynulý rok
podařilo splnit a naopak, dále nastavit další
cíle a jakým směrem se budeme ubírat. Za
účasti většiny členů sboru, zástupce města
místostarosty Bc. Vajshajtla, krajského ředitele HZS ppl. Pavlase, zástupců okolních
sborů a spolků, působících v našem městě,
byly vyslechnuty obsáhlé zprávy přednesené
starostou sboru Petrem Steinerem, velitelem
jednotky Lubošem Lencem a materiálně
technickým referentem Miroslavem Štrérem.
Většinou bylo konstatováno, kolik stovek hodin se udělalo pro blaho obce a občanů jak

nali úraz člena u zásahu, konkrétně se jednalo o zlomeninu dolní končetiny při náročné
likvidaci požáru chat v Sedlci. Stále přetrvává
neuspokojivý stav celkové základny, odkud
se vybírá zásahová jednotka. Naopak se podařilo po dlouhé době obsadit účast na více
soutěžích, i když ne zrovna oslnivými výsledky, všichni věříme v letošní lepší bilanci. Ještě
pár čísel: jednotka provedla celkem likvidaci
45 událostí převážně v katastru Starého Plzence, z toho 16 požárů, 24 technických zásahů, a zbytek byly asistence a planý poplach.
Na konci hodnocení byl předložen a schválen
plán činnosti na letošní rok, pak už jen následovaly plodné diskuse hostů, zástupců sborů
a spolků a jejich zdravice.
Za SDH Starý Plzenec
Luboš Lenc

Foto: archiv SDH St. Plzenec

STALO SE
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V SEDLCI
Pobavit a rozveselit spoluobčany - to je
důvod k pořádání masopustního průvodu.
V letošním roce to byl 23. leden, kdy prošel
za doprovodu kapely Perla ze Šťáhlav a místního muzikanta Jaroslava Korbelíka masopustní průvod Sedlcem. Zahájení akce bylo
stanoveno na 13:00 hod. Na seřadišti se sešlo
cca 50 masek a tři živí nastrojení koně s krásným dámským doprovodem. Klíč od obce
zároveň s finančním dárkem předala rychtáři
masopustního průvodu starostka města paní

Vlasta Doláková. Masky se společně vyfotografovaly a poté pokračovaly obchůzkou po
zasněžené obci. Se spoluobčany, kteří je každoročně očekávají s připravenou ochutnávkou dobrého jídla a pití, si přátelsky popovídali, zazpívali a zatancovali. Ti hostitelé, kteří
přijali pozvání na večerní posezení v klubovně hasičské zbrojnice, se pak spolu s maskami
a kapelou dobře bavili do pozdních večerních
hodin.
Za podporu masopustní akce děkujeme starostce města, všem maskám místním
i přespolním, hostitelským rodinám a také
všem ostatním za přípravu a organizaci akce.
Za výbor SDH Sedlec: Miluše Chrastilová

Foto: Ing. Josef Šístek

PLZEŇ - STARÁ A NOVÁ
OSHR (Občanské spolek Hůrka a Radyně)
pořádá v tomto roce cyklus historických přednášek Akademie Staré Plzně. V jejím rámci se
konala 16. února zajímavá přednáška Ing. arch.
Anny Hostičkové o plzeňské architektuře Plzeň - Stará a Nová. Posluchači zcela zaplněná
obřadní síň staroplzenecké radnice se zájmem
naslouchala informacím o architektonickém
vývoji i o památkách Plzně. Přednášející nejprve hovořila o významu Plzeňské kotliny pro
zakládání nových sídel, neopomněla zdůraznit
i význam církevních staveb původní Plzně, tj.
Starého Plzence, a to zejména rotundy sv. Petra
a Pavla. Vývoj nynější Plzně dokumentovala na
dobových malbách, freskách, rytinách, u jednotlivých staveb pak i na fotografiích. Pozastavila se nad proměnami hlavního plzeňského
chrámu, nad vývojem plzeňských divadel i nad
prudkým rozvojem Plzně jednak po r. 1848,
jednak Plzně prvorepublikové. Zmínila i nejzajímavější architektonické počiny posledních
desetiletí, a tak umožnila posluchačům pohlédnout na naše krajské město v nových souvislostech.
Anna Velichová

Posluchači se zájmem naslouchali informacím
o architektonickém vývoji i o památkách Plzně.
Foto: Vladimír Sedlák
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ANDĚLSKÝ
MAŠKARNÍ REJ
V sobotu 23. ledna se v sokolovně roztančilo přes 40 dětí v maskách andělských,
nebesky svatých, ale objevila se zde i krásná
malá čertice, hasič, pirát a mnoho dalších.
Úžasnou atmosféru zachytila i televize ZAK
do svých nedělních zpráv.
Maškarní rej pořádala již po čtrnácté
místní římskokatolická farnost, letos za laskavého přispění sponzorů: Sýkora kovo, s. r.
o., Lokki International, s. r. o. a Papírnictví na
Růžku. Všem, kdo přispěli finančně nebo se
podíleli na přípravě svojí prací, budiž odměnou úsměv šťastných dětí.
Marie Laiblová

Andělský maškarní rej.

Foto: Josef Švéda

SPORT
SK STARÝ PLZENEC - JARO 2016
Datum

A MUŽI

B MUŽI

26. 3.16 sobota 15,00 D Štěnovice
27.3.16 neděle
2.4.16 sobota

15,00 D Sokol Letná "B"
16,30 V Chanovice

3.4.16 neděle
9.4.16 sobota

16,30 V Křimice "B"
16,30 D Spálené Poříčí

10.4.16 neděle
16.4.16 sobota

15,00 D Hradiště
17,00 V Dlouhá Ves

17.4.16 neděle
23.4.16 sobota

17,00 V FK Dýšina "B"
17,00 D Svatob. Hrádek

24.4.16 neděle

15,00 D Druztová

1.5.16 neděle

16,00 V Kovo Strážov

7.5.16 sobota

17,00 D Žákava

8.5.16 neděle

15,00 D Chotíkov "B"

14.5.16 sobota

14. ročník Radyňského poháru - st. přípravka

14.5.16 sobota

17,00 V Merklín

15.5.16 neděle

17,00 V Slovan Spoje "B"

20.5.16 pátek

Oslavy 95. let SK Starý Plzenec od 17,00 hod

21.5.16 sobota

17,00 D Chlumčany

22.5.16 neděle
10,15 V Přeštice "B"

4.6.16 sobota

17,00 D Losiná

5.6.16 neděle

15,00 D Touškov "B"
17,00 D Měčín

12.6.16 neděle
18.6.16 sobota

Memoriál Václava Rejška – turnaj starších
přípravek (žáci do 10 let) - pořádá tradičně
fotbalový klub SK Starý Plzenec v hale HK
Rokycany. Na neděli 14.2.2016 bylo pozváno 8 mužstev z okolí Plzně, bohužel mužstvo
Mýta se kvůli velké marodce na turnaj nedostavilo. Turnaj se proto hrál systémem každý
s každým. Nejlepší tým turnaje mělo mužstvo
Blovic, které po výsledcích 1 : 0 se Starým Plzencem, 2 : 1 s H. Břízou, 1 : 0 s Černicemi,
4 : 2 s Kozolupy, 1 : 0 se Strašicemi a 0 : 1 se
Žákavou zaslouženě vyhrálo. O 2 body méně
měla Horní Bříza s bilancí zápasů 4 výhry, 1
remíza a 1 prohra. Na třetím místě pak skončila Žákava, když ztratila body za 2 remízy a 1
prohru. Na dalších místech se seřadila mužstva takto: 4. Černice, 5. Strašice, 6. Kozolupy
a 7. Starý Plzenec. Při závěrečném vyhlašování výsledků byla oceněna cenami všechna
zúčastněná mužstva. Ceny dostali i nejlepší
jednotlivci: nejlepší hráč turnaje Michaela
Sutnarová ze Starého Plzence, nejlepší brankář Tomáš Miletinský z Černic a nejlepší
střelci turnaje Viktor Placata z Blovic, Dominik Šebek a Matěj Kárník oba z Horní Břízy
(všichni vstřelili za turnaj 4 góly).
Text a foto: P. Liška

15,00 D Prazdroj

29.5.16 neděle

11.6.16 sobota

17,00 V Bolevec "B"

15. ROČNÍK MEMORIÁLU
VÁCLAVA REJŠKA
VYHRÁLY BLOVICE

15,00 D VS Plzeň "B"
17,00 V Starý Smolivec

14,00 V Union "B"

Mužstva při slavnostním vyhlašování výsledků.

Strana 12

Radyňské listy - březen 2016

SKVĚLÉ 7. MÍSTO
Z TEPLIC
První únorovou sobotu se konal v Teplicích 4. ročník turnaje Mikuláše Korerníka
v šermu kordem, kde nechyběla Adéla Brandnerová (12). Ač je Adéla věkem ještě mladší
žačka, soutěžila v turnaji žaček starších o tři
roky a vedlo se jí skvěle.
Po skupinách skončila na 15. místě z celkového počtu 25 dívek z ČR.
Do první 32 eliminace šla s D. Adamovou
z 1FC Bělá, kterou porazila těsně 15:14, po-

MEMORIÁL
JOSEFA SUTNARA ZNÁ
PRO LETOŠEK VÍTĚZE
Jubilejní 20. ročník Memoriálu Josefa
Sutnara pořádaný SK Starý Plzenec proběhl
23.1.2016 v hale HK Rokycany. Z pozvaných
8 mužstev dorazilo jen 7, a tak se hrálo systémem každý s každým. Úderem 14. hodiny
rozehrály fotbalové staré gardy (hrála se kategorie nad 50 let, mužstva mohla využít služeb
2 mladších hráčů v sestavě) kolotoč 21 zápasů. Pod dohledem rozhodčích (Jiří Opalecký

sléze šla šermovat o 16 eliminaci s favorizovanou K. Červenkovou z SC Praha, se kterou
podlehla 4:15.
Do opravy šla se s T. Stehnejovou z USK
Praha, kde vyhrála 15:8, dále vyhrála v bojích
o osmifinále s L. Černíkovou z Teplic 15:7
a s J. Odvody z K. Varů 15:12. V boji o třetí
místo jí dala stopku E. Vincencová z SC Praha 7:15.
Momentálně se připravuje pod vedením
trenérů S. Krmáška a jednoho z nejlepších
trenérů v ČR J. Miňa na MS v polské Wroclavi, které se uskuteční 17. až 19.3.
Text a foto: Tomáš Brandner
a Franta Batěk) bojovali tito „veteráni“ o každý bod. Nejvíce jich v konečném účtování získal tým z Horažďovic (9 bodů a skóre 6 : 3),
a obhájil tak loňské prvenství. 8 bodů získala
dvě mužstva, Kozolupy a Blovice, Kozolupy
díky lepšímu vzájemnému zápasu skončily
druzí. Na dalších místech bylo následující pořadí: 4. Raková, 5. Zruč, 6. Horní Bříza a 7.
Starý Plzenec. Při slavnostním vyhlašování
byla odměněna nejen všechna mužstva, ale
i jednotlivci. Titul nejlepšího kanonýra si „vystřílel“ Josef Šrámek z Blovic, nejlepším brankářem byl vyhlášen Jaroslav Dušek z Kozolup.
Vyhlášení výsledků a předávání cen byl pří-

Mladá šermířka Adéla Brandnerová.
tomen Josef Sutnar starší, který každoročně
podporuje toto veteránské klání.
Text a foto: Petr Liška

Vítězné mužstvo Horažďovice s cenami.

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Sběratel koupí hodinky Prim, natahovací
nebo automatické. Tel.: 608 766 150.
■ Kdo daruje za odvoz starší funkční lednici
na chatu? Tel.: 774 134 453.
■ Koupím starší RD nebo chalupu na PJ
nebo Rokycansku. Nabídněte, nejsem RK.

Tel.: 608 183 710.
jakoukoli tahací harmoniku
- heligonku, chromatiku či akordeon. Tel:
723 126 011.
■ Koupím Škodu Felicii od roku 99 nebo Fábii, i horší stav. Tel.: 728 209 526.
■ Koupím dvourychlostní babetu nebo jiný
moped. Tel.: 722 615 183.
■ Zadám štěňata irského vlkodava s PP.

■ Koupím

K odběru po 19.03.2016. Více info na tel.:
724 271 810.
■ Sháním pronájem garáže ve St. Plzenci
a okolí. Tel. 776 332 255.
■ Koupím předválečné dobrodruž. knihy
(May, Verne, edici S puškou a lasem aj.) Tel.:
721 940 590.
■ Koupím stará litinová kamna, mosaz.
hmoždíř, hrnečky, sklenky. Tel.: 721 940 590.

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
přijme do pracovního poměru zaměstnance na funkci

Přijmeme brigádníky
studenty starší 18 let
do pokladny hradu Radyně
a do infocentra
pro turist. sezónu 2016
Požadujeme komunikativní
znalost AJ, NJ, znalost práce s PC

Informace:

K-Centrum, městská knihovna
tel.: 377 183 662, 721 981 526
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

MISTR – STAVBYVEDOUCÍ
Požadujeme:
• vzdělání úplné střední odborné (stavební obor)
• znalost prací na realizaci vodohospodářských staveb
a inženýrských sítí
• praxe v oboru minimálně 3 roky
• řidičský průkaz skupiny B
Nástup možný ihned.
Informace: pí. Pintová – tel. 377 966 426, 602 238 906
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Zavedený výrobce nábytkových polotovarů
PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
hledá pracovníka na pozici

VEDOUCÍ
VÝROBY
Požadujeme:
• minimálně SŠ vzdělání technického směru
nejlépe v oboru nábytkář/truhlář
• znalost technických výkresů a norem z oblasti
výroby nábytku
• organizační schopnosti, komunikativnost
• zodpovědnost, samostatnost
• znalost německého, anglického jazyka
výhodou
• praxe na obdobné pozici výhodou
Informace:
PRONAP s. r. o.
personální oddělení – pí Štěchová
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
e-ma il: info@pronap.eu
tel.: 377 923 311-312

Zavedený výrobce nábytkových polotovarů
PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
hledá pracovníka na pozici

SKLADNÍK
Náplň práce:
• vykládka, nakládka a manipulace materiálu
pomocí VZV v rámci areálu společnosti
• kontrola dodacích listů a dalších dokumentů
doprovázejících materiál
• kontrola a skladování materiálu v souladu
s firemními procesy a postupy
• vedení záznamů o pohybu zásob
Požadujeme:
• minimální vzdělání SOU
• zodpovědnost, pečlivost, časová flexibilita
• praxe výhodou
• platné oprávnění pro VZV výhodou
Informace:
PRONAP s. r. o.
personální oddělení – pí Štěchová
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
tel: 377 923 311-312
e-mail:info@pronap.eu

DOUČOVÁNÍ AJ
/
MASÁŽE
KINEZIOTAPING
LYMFODRENÁŽ
Zdeňka Gubišová,
tel.: 602 111 186
Dvořákova 995, Starý Plzenec

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

Televize

Internet
Volání

SPOLEHLIVÝ
A RYCHLÝ
INTERNET OD
PlzenecNET
ZA 300 Kč
Reálná rychlost 20 Mb/s

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.
Možnost zpětného
sledování pořadů
a jejich nahrávání
do paměti.

Internet první 2 měsíce
ZDARMA
Pro stávající členy nyní odměna 900 Kč
za každého nově přivedeného člena!
Podrobné informace na www.plzenec.net/pripojdalsiho

Na výběr z více než
40 televizních
a 25 rozhlasových
stanic.

w w w. p l z e n e c . n e t

tel.: 775 785 005

email: info@plzenec.net

Pivní bar BOJO v Sedlci

přijme obsluhu

Internet, který má omezenou pouze cenu...

PRODEJ SLEPIČEK

brigáda i hl. prac. poměr

Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky
typu

Informace na tel.:
č. 603 515 020

Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách.
Stáří slepiček: 14-19 týdnů;
cena: 149-180 Kč/ks.

KVĚTINY
ZAHRADNICKÉ POTŘEBY

Prodej se uskuteční:
5. dubna a 2. května 2016
v 15:35 h
Starý Plzenec – naproti čerp.
stanici Pap Oil

Semena, sazenice, zemina,
hnojiva, postřiky, květináče,
balkon. květiny, zelenina, trvalky
Po – Pá 08:00 h – 18:00 h
So 08:30 h – 11:00 h

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
cena dle poptávky
Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Lenka Hejlová
Smetanova 482, Starý Plzenec
tel.: 603 844 254;
www.kvetinyhejlova.wbs.cz
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PLZEŇ – Borská pole

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Stovky různých druhů osiv za nejlepší ceny

12,-

Macešky

Viola
mix barev a druhů,  kv. 9 cm

Trávníkové hnojivo
Zahradnický substrát
s účinkem proti mechu balení 50 l
10 kg, vystačí na cca 285 m2

Elektrický vertikutátor

Elektrický kultivátor

HVL E 1200-31, 1200 W, šířka záběru 31 cm,
prořezávací nože/ pružiny 8/42, nastavení
hloubky řezu 3 stupně, sběrný koš 28 l,
záruka 5 let

GARDOL GEMI 1200, 1200 W,
šířka záběru 45 cm, 6 radliček,
max. pracovní hloubka 23 cm,
záruka 5 let

2.190,-

3.790,-

2 v 1:
výměnné válce
vertikutátor/
provzdušňovač

10 kg

50 l

198,-

69,SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

vyrobeno
ve Finsku

STĚNA 28 mm
3x3m
VČETNĚ PODLAHY!

29.990,Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene
střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk,
včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité
dveře s kovovým prahem

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská) • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 4. 3. do 31. 3. 2016 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Strana 16

Radyňské listy - březen 2016

Radyňské
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Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 4/2016
je 18. 3. 2016 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 3. 2016
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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