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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
listopad je u nás nejoblačnějším měsícem roku.
Je to také měsíc, v němž
nejčastěji přichází první
sníh. Český název měsíce, listopad, je spjat s padáním listí ze stromů.
Když spadne listí včas,
nebude prý tuhá zima. Když ale listí dlouho
nepadá, tuhá zima se přikrádá – tak praví
jedna z pranostik. Tak uvidíme, co nám letošní listopad nadělí.
Krátce bych se ještě ohlédla za událostmi říjnovými. Máme za sebou volby do
Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva
Plzeňského kraje a historicky první všelidové hlasování – místní referendum. Chtěla
bych poděkovat všem občanům, kteří k volbám přišli. Účast byla více než 52 %, tj. 2140
z celkového počtu 4066 voličů. K tomu, aby
bylo referendum platné, postačuje účast alespoň 35 % voličů. Z uvedeného počtu voličů zvolilo odpověď ANO 1184 a 926 voličů
zvolilo odpověď NE. Prakticky to znamená,
že voliči, kteří hlasovali ANO, rozhodli, že
místo „Žluťáku“ nemůže být postaven
žádný supermarket (tj. souhlasili s tím, aby
radní a zastupitelé zabránili výstavbě obchodního zařízení o prodejní ploše větší než
200 m2 v lokalitě ulic Nádražní, Nerudova,
Jiráskova, Radyňská). Tento výsledek referenda je ze zákona pro všechny zastupitele
PLATNÝ A ZÁVAZNÝ a musí se jím řídit.
Podrobné výsledky voleb najdete uvnitř tohoto čísla.
Zde se také dočtete aktuální informace
o postupu zpracování nového územního
plánu. Určeným zastupitelem, tj. zastupitelem, kterého jmenovalo zastupitelstvo města je Ing. Hana Sobotová, která se již druhé
volební období této problematice aktivně
věnuje. Požadavek zvolit ze zastupitelstva
jednoho zastupitele, který bude plnit úkoly „určeného zastupitele“, je dán paragrafy
stavebního zákona vztahujícími se k územnímu plánu a vymezuje jednotlivé kroky určeného zastupitele. Hlavní úlohou je spolu-

práce mezi pořizovatelem a zpracovatelem
územního plánu (tj. v tomto případě pořizovatel=odbor stavebně správní Magistrátu
města Plzně a zpracovatel=firma Haskoning
Praha, vítěz výběrového řízení). Ing. Hana
Sobotová pravidelně informuje zastupite-

ZDARMA
ZDARMA

le o jednotlivých krocích při zpracování
územního plánu. Občané, které tato oblast zajímá, se mohou informace dozvědět
na veřejném zasedání zastupitelstva města nebo z Radyňských listů. Proto sledujte
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
jednak webové stránky města, kde je vždy
s předstihem uveřejněn termín zasedání zastupitelstva města včetně programu jednání,
a Radyňské listy (pozn. jednání zastupitelstva města bude 14. 11. 2016 od 17:00 hodin v obřadní síni na radnici.)

V tomto období se také aktivně věnujeme
přípravě rozpočtu pro rok 2017. I v příštím roce budeme pokračovat v opravách
místních komunikací, v dokončení výměny
oken a rekonstrukci sociálních zařízení pro
chlapce v Základní škole na Masarykovo
nám., budou pokračovat práce na obnově
vodohospodářského majetku města. Dokončeny budou projektové dokumentace na
úpravu Malostranského náměstí a Sedlecké
návsi. Nejvýznamnější investicí by měla být
přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec.
S ÚMO 2 Slovany připravujeme smlouvu
o spolupráci na realizaci cyklostezky při řece
Úslavě z Malé Strany do Koterova. Rozpočet
pak bude schvalovat zastupitelstvo města na
prosincovém jednání.
O přípravě architektonické soutěže na
centrum města jsem Vás již informovala
v minulém čísle RL. Jednání na přípravě
podmínek architektonické soutěže pokračují a do příprav se můžete zapojit i Vy. Na
webových stránkách města a v K-Centru
je k dispozici formulář pro zasílání Vašich
podnětů k tomu, co se Vám v centru města nelíbí, s čím jste naopak spokojeni, a co
Vám v něm chybí. Vaše podněty pak budou
zohledněny v zadání architektonické soutěže.
Závěrem mi dovolte Vás pozvat na zajímavé akce. V Centru služeb pro turisty
u hradu Radyně je připraven na každý ví-

kend program především pro děti – 29.
a 30. 10. od 13:00 hodin se bude konat
„Halloweenský víkend“. Přijďte si užít tajemnou atmosféru, vyrobit si strašidelnou
masku nebo dekoraci, rozluštit tajuplné
příběhy. V sobotu 5. 11. rovněž od 13:00
hodin přijďte na „Zábavné odpoledne pod
Radyní“. Pro děti budou připraveny soutěže,
ve kterých budou moci prověřit své dovednosti, postřeh, něco nového se naučit a zároveň poměřit síly se svými vrstevníky. Na
každého soutěžícího čeká odměna. Můžete
se i zaregistrovat na e-mailu info@ic-radyne.cz, nebo na tel. 725 500 060. OSHR pořádá dne 10. 11. další přednášku v rámci
Akademie Staré Plzně. Mateřské centrum
Dráček pro Vás připravilo 11.11. tradiční lampionový průvod k rotundě sv. Petra
a Pavla. V sobotu 12. 11. od 8:00 hodin bude
na náměstí farmářský trh a od 11:00 hodin
si rozhodně nenechte ujít akci „Martin na
bílém koni na Radyni“, kde můžete potěšit své chuťové pohárky nejen svatomartinskou husou a jinými dobrotami, ale můžete
i ochutnat svatomartinská vína společnosti
Bohemia Sekt, a.s. V Sedlci pořádá spolek
Sedlec v akci dne 26. 11. vánoční jarmark,
ve Starém Plzenci bude adventní trh 27. 11.
od 14:00 hodin a od 17:00 hodin se budeme těšit na setkání s Vámi u rozsvícení vánočního stromu.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
11. zasedání – 12. září 2016

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci starostky města
o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-7/2016;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016
v předloženém znění, kterým dochází
v rozpočtu města na rok 2016 k navýšení
celkových příjmů o 1.399.353,98 Kč a k navýšení celkových výdajů o 620.000,00 Kč,
dále dochází k změně financování ve výši
-779.353,98 Kč;
■ vzalo na vědomí usnesení finančního výboru
č. 9/2014 - 2018 ze dne 05.09.2016;
■ vzalo na vědomí informace zástupce společnosti A+R s.r.o. Radonice o vývoji záměru realizovat prodejnu Penny Market ve Starém Plzenci;
■ zrušilo své původní usnesení č. 09.15/2016 ze
dne 13.06.2016;

■ schválilo Smlouvu o nájmu a provozování
vodovodů a kanalizací mezi městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň, a.s., IČ 25205625 s dobou provozování od 01.10.2016 do 30.09.2026,
v předloženém znění a pověřilo starostku k podpisu Smlouvy;
schválilo
■ návrh kalkulace ceny vodného a stočného
na období 10-12/2016, a to pro vodné částku
47,36 Kč/m3 bez DPH, pro stočné částku 40,71
Kč/m3 bez DPH,
■ částku nájemného na období 10-12/2016 ve
výši 1.172.925 Kč bez DPH, a to pro pitnou vodu
465.960 Kč, pro odpadní vodu 706.965 Kč,
■ částku nájemného pro rok 2017 ve výši
4.885.965 Kč, a to pro pitnou vodu 1.908.590 Kč,
pro odpadní vodu 2.977.375 Kč;
■ schválilo názvy dosud oficiálně nepojmenovaných a nově vzniklých ulic v Sedlci a ve
Starém Plzenci:
Školní, Tymákovská, Spojovací, Pod Duby,
Polní, Turistická, Zahradní, Na Výsluní, Mezi
Ploty, Úvozová, Za Dvorem, Příční, Sutická,
Ovocná, V Kolonii, Hliněná, Střední, Na Potocích, Cihlářská, Strmá, Nad Roklí, Lesní,
Na Vršku, V Mlází, Na Bělidle, K Jezu, Mechová, Úslavská, Pod Strání a Na Štice v katastrálním území Sedlec u Starého Plzence,

Kaštanová a Šípková v katastrálním území
Starý Plzenec,
s vymezením ulic dle přiložených map;
■ schválilo uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o úvěru č. 2798/05/LCD ze dne 27.09.2005
s Českou spořitelnou, a. s.;
■ schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na koupi části pozemků parc. č. 1745,
parc. č. 1743, parc. č. 1729, parc. č. 1731, parc. č.
1732 a parc. č. 1733, parc. č. 1741, parc. č. 1750,
parc. č. 1806, parc. č. 1735, parc. č. 1739, parc.
č. 1748, vše za cenu 60 Kč za m2 a na koupi částí
pozemků parc. č. 1746 a parc. č. 1747 za cenu
120 Kč za m2, vše v k. ú. Starý Plzenec, v předloženém znění;
■ souhlasilo s prodejem nově odděleného pozemku parc. č. 370/70 z pozemku parc. č. 370/15
v k. ú. Starý Plzenec dle Geometrického plánu č.
2728-99/2016 za cenu 800 Kč za m2;
■ souhlasilo s prodejem nově oddělených pozemků parc. č. 210/99 a parc. č. 1430/35 z pozemků parc. č. 210/89, parc. č. 210/90 a 1430/1
v k. ú. Starý Plzenec dle Geometrického plánu
č. 2730-91/2016 za cenu 60 Kč za m2 plus DPH,
kupující uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu;
■ souhlasilo s podáním žádosti Ministerstvu
Pokračování na str. 3
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školství mládeže a tělovýchovy o dotaci na projekt „Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81 - Starý Plzenec“
z programu 133 310 pro rok 2017 a zavazuje se
ke spolufinancování projektu z rozpočtu města

v maximální výši 30% povinné spoluúčasti z celkových nákladů projektu;
■ souhlasilo s podáním žádosti Ministerstvu
kultury ČR o dotaci na „Projekt záchrany kulturní památky hrad Radyně ve Starém Plzenci“
z Programu záchrany architektonického dědictví

pro rok 2017 a zavazuje se ke spolufinancování
projektu z rozpočtu města ve výši 30 % povinné
spoluúčasti z celkových nákladů projektu;
■ vzalo na vědomí informace Ing. Sobotové
k aktuálnímu stavu zpracování územního plánu
města;

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE …

Možnosti úhrady:
V hotovosti: Odbor životního prostředí (paní
Šašková), event. v pokladně MěÚ
Bezhotovostně: na č. ú.: 19-725643329/0800,
variabilní symbol: 200, specifický symbol:
datum narození - poplatníci ad a), nebo číslo
nemovitosti - poplatníci ad b).
Poplatek ze psů ve výši 200 Kč (500Kč
u psa žijícího v bytových domech, při počtu
více psů je poplatek vyšší) hradí:
- fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území města trvalý pobyt
nebo sídlo.

Možnosti úhrady:
V hotovosti: v pokladně MěÚ
Bezhotovostně: na č. ú.: 19-725643329/0800,
variabilní symbol: 660, specifický symbol:
číslo domu poplatníka.
Podrobnosti k výše uvedeným poplatkům,
osvobození od poplatku apod. jsou uvedeny
ve výše uvedených vyhláškách města zveřejněných na webu města www.staryplzenec.
cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel.:
377 183 651, 377 183 649 nebo 377 183 642.
Za městský úřad Mgr. Iveta Bočanová

MÍSTNÍ POPLATKY za r. 2016 (za odpad
a ze psů)
– POSLEDNÍ MOŽNOST ÚHRADY BEZ
NAVÝŠENÍ
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(poplatek za odpad - stanoven obecně závaznou vyhláškou města Starý Plzenec tj. OZV č.
3/2015) nebo místní poplatek ze psů (stanoven OZV č. 1/2013), že:
mají do 16.12.2016 poslední možnost jej
uhradit bez navýšení.
Osobám, které poplatek neuhradí, bude
příslušný poplatek vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, přičemž může být v souladu s § 11
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
a příslušnými vyhláškami zvýšen až na trojnásobek.
Poplatek za odpad ve výši 600 Kč (480 Kč
trvale žijící osoby starší 75 let) hradí:
- zejména fyzická osoba A) která má v obci
trvalý pobyt;
B) která vlastní v obci:
- stavbu určenou k individuální rekreaci
- byt nebo dům, v němž není hlášena k pobytu žádná osoba.

VOLBY VE STARÉM PLZENCI
Minulý měsíc proběhly v našem státě volby do zastupitelstev krajů a dvě kola voleb do 1/3
Senátu Parlamentu ČR. Jak se volilo v jednotlivých okrscích ve Starém Plzenci, najdete níže.
Mgr. Milena Benediktová

Výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve Starém Plzenci
Obec: Starý Plzenec

VÝMĚNA
OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ
V roce 2017 končí doba platnosti občanských průkazů převážné většiny občanů našeho města. Vydání nového občanského průkazu zajišťuje Magistrát města
Plzně na adrese náměstí Republiky 16,
Plzeň.
Pouze imobilní osoby mohou o vydání nového občanského průkazu požádat
telefonicky přímo Magistrát města Plzně (378 032 450, 378 032 451-56) nebo
Městský úřad Starý Plzenec (377 183 654,
377 183 643), který zajistí předání telefonické žádosti Magistrátu města Plzně.
Pracovník Magistrátu města Plzně si domluví schůzku se žadatelem v místě jeho
současného bydliště, žadatele vyfotografuje a připraví podklady pro vydání nového občanského průkazu. Po vydání nového občanského průkazu předá Magistrát
města Plzně tento doklad žadateli opět
v místě jeho bydliště.
Bc. Alena Kůsová
Odbor sociální a správní MěÚ St. Plzenec

Obec: Starý Plzenec Okrsek: 1

Pokračování na str. 4
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Obec: Starý Plzenec Okrsek: 3

Obec: Starý Plzenec Okrsek: 4

Obec: Starý Plzenec Okrsek: 5
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BYLO REFERENDUM
VEDENO FÉROVĚ?
Reaguji na článek „V Plzenci museli řešit
stížnost na referendum“ uvedený v Plzeňském deníku dne 12.října t.r. Jsem ten, který
podal stížnost na regulérnost volby v místním referendu. Rád bych doplnil informace,
které stížnost ozřejmí z mého pohledu.
Ve volební místnosti okrsku č. 2, bylo
v prostoru určeném pro úpravu volebního
lístku – tedy za zástěnou, vylepeno upozornění, aby se obálky s volebními lístky nezalepovaly, a současně vyplněný volební lístek
s volbou ANO označený nápisem červeným
fixem, že se jedná o VZOR.
Není podstatné, jak jsem hlasoval. Tvrdím
však, že návod jak volit, umístěný za plentou,
je v rozporu se zákonem.
Jsem přesvědčen o tom, že doporučení
k volbě v referendu odpovědí ANO bylo součástí velmi razantní přesvědčovací akce odpůrců stavby supermarketu, která probíhala
dlouhodobě, a která v průběhu času rozdělila
obec – včetně zastupitelstva - na dva tábory.
Výsledkem pak bylo rozhodnutí o konání referenda, které mělo prokázat většinový názor
obyvatel Starého Plzence. Což samo o sobě je
v pořádku, a je projevem základních demokratických práv obyvatel města. Co naopak
není v pořádku, je snaha o ovlivnění voleb
nefér prostředky.
Den před konáním voleb byl občanům doručen do poštovních schránek 16ti stránkový
Zpravodaj k referendu ve Starém Plzenci, který dle tiráže vydal přípravný výbor referenda.
Upřesněno: ne ti, kteří zastupují všechny občany města, mající třeba odlišné názory, ale
výhradně ti, kteří pro odpověď v tomto referendu zvolili volbu ANO, zamezující Radě
města a zastupitelům souhlasit s výstavbou
obchodního zařízení o prodejní ploše větší
než 200 m2, resp. které zastupitelstvo města
zavazují k bezodkladným krokům bránícím
takové výstavbě v centru města. Tomu odpovídá obsah uvedené tiskoviny – všechny
názory, zde publikované vyznívají výhradně
proti stavbě supermarketu. Často se jedná
i o stanoviska velmi demagogická a zkreslující – viz např. tabulka o vzdálenosti případné
stavby obchodního zařízení pouhých 10 m od
budovy školy (což by nebylo ani do poloviny přilehlé komunikace), námitky o kostce
s plochou střechou do centra města se nehodící, o potřebě rezervovat plochu pro stavbu
sportovní haly - která mimochodem byla již
dříve projektována v zahradě školy - a která
by samozřejmě měla vzhledem k charakteru takových staveb pravděpodobně plochou
střechu také, atd. Také zde jsou výrazně vytištěna doporučení pro ty, kteří by nevěděli
jak hlasovat: podle této propagační tiskoviny
je jedině ANO správná volba. Otázka v referendu, byť formulovaná v souladu se zněním
zákona, byla pro mnohé – zvláště staré občany - přitom postavena tak, aby nebylo příliš
jasné pro co vlastně je volba ANO a NE.
Argument, že v blízkosti města je mnoho nákupních center (např. NC Olympia),
Pokračování na str. 5
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Výsledky voleb do Senátu ČR ve Starém Plzenci – 1. a 2. kolo
Obec: Starý Plzenec

Obec: Starý Plzenec Okrsek: 1

Obec: Starý Plzenec Okrsek: 2

Pokračování na str. 6

kde je možné nakoupit, je pro mnohé občany,
kteří chodí nakupovat „po svých“, a kteří nejezdí pro nákupy autem, má stejnou hodnotu, jako kdysi vyjádření francouzské královny
Marie Antoinetty, která k informaci, že lidé
nemají na chleba, odpověděla, že tedy mají
jíst koláče ! Nahrazení moderní prodejny
potravin, odpovídající 21. století provizorně
upravenými prodejnami ve starých objektech
(zaplaťpánbůh za ně, v situaci kdy byla uzavřena prodejna v „žluťáku“), nemůže být bráno za dostačující řešení zásobování obyvatel
podle jejich potřeb.
Odborná stanoviska z řad architektů, tedy
odborníků v dané problematice, se kloní
k řešení, které je v souladu s výsledkem architektonické soutěže, která byla před lety vyhlášená městem pod záštitou Svazu architektů. Bloková zástavba, 3-4 podlažní, v přízemí
s prodejními jednotkami, s byty v patrech
nad nimi. Výsledek soutěže, která takto řešila zástavbu v centru města však nebyl nikdy
brán za výchozí materiál k jednání vedení
města – proč asi?
Argumenty těch (často rodičů dětí), kteří namítali dopravní zatížení v prostoru základní školy, postrádají váhu při vědomí, jak
vypadá denně situace u školy před osmou hodinou ranní, kdy přivážejí mnozí rodiče své
ratolesti z neuvěřitelných dálek několika set
metrů, aby zde, navzdory zákazu zastavení,
vysadili svá robátka. Naproti škole dvě parkoviště, vzniklá jako nutnost v dřívějších letech,
svými vjezdy přitom úspěšně blokují průjezd
kolem školy v obou směrech. A nikomu z rodičů to nevadí ?
Prostor, který byl v polistopadové době
získán v centru města pro zástavbu, která by zhodnotila město pro jeho obyvatele,
zeje prázdnotou. V našem městě tento prostor slouží jako kolbiště pro politická klání
těch, kteří popravdě nejsou schopni pracovat
společně na rozvoji svého města, ač se svojí
snahou neustále ohánějí. Jim bych pak chtěl
v této souvislosti adresovat svůj dotaz: co navrhujete, aby zastupitelé města prosazovali
Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5

Obec: Starý Plzenec Okrsek: 4

Obec: Starý Plzenec Okrsek: 5

Pokračování ze str. 5
v prostoru, který byl rozhodnutím referenda
odmítnut pro vybudování obchodního zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2 ? A jak
si představujete, že dál bude v nastávajícím
období „zdobit“ centrum města objekt zvaný
„žluťák“, vybudovaný kdysi v předlistopadovém období obyvateli města v akci Z, aby zde
plnil potřeby obyvatel města? Nebude načase

vypsat poptávku po zahradníkovi, který by
se staral o zeleň, která zde bude tento objekt
zdobit?
Bylo referendum férové, či nikoli?
A nebylo hlavním smyslem referenda především znevěrohodnit činnost současné rady
města pro další komunální volby?
Zatím jsem nedostal odpověď.
Vladimír Synáč

JAK JSEM SE NESTAL
PODNIKATELEM
Jmenuji se Roman Skala a asi jako většina obyvatel Starého Plzence jsem rád , že již
máme za sebou referendum . Omlouvám
se , že se k němu ještě vracím a slibuji, že je
to z mé strany naposledy. Alespoň pro mne
nebylo vůbec příjemné číst v Radyňských
listech napadání se protistran, osočování že
naší radnici z větší části platí Penny a naopak
když se zavře Žluťák dojde v Plzenci k hladomoru.
Ten nenastal a tak se můj problém zúžil na
přežití neustálých dotazů s kým jsem? Přátelé a známí na obou stranách bitevního pole.
Přestože jako rodina povětšinou nakupujeme
co nejblíže domovu, protože nechceme trávit
čas v prodejnách, tak přiznat se, že bych uvítal vkusnou prodejnu se slušnou zeleninou za
rozumné ceny namísto žluťáku bylo nebezpečné. Být zařazen do skupiny asociálů co
prodají zdraví našich dětí ze ZŠ (včetně našich 2 dcer) za nevkusnou krabici s rohlíkem
za 1 Kč se mi nechtělo .
Nastala patová situace – žluták uzavřen
a kdo ví jak to s tímto místem dopadne nebo
možná výstavba krabicového Penny, což
souhlasím by nebyla žádná paráda a chápu
vzniklý odpor .
Celý svůj profesní život se pohybuji u výroby potravin nebo v maloobchodu například jako ředitel obchodního domu TESCO
v Plzni, takže snad mám nějaké zkušenosti
a tak jsem se rozhodl městu kde již 40 let rád
bydlím pomoci a usmířit znesvářené strany.
Penny podle informací z RL moc nechce
měnit koncept prodejny a referendum , které
dopadlo dle mého očekávání, jim odpovědělo
jak vidí jejich plány obyvatelé Plzence. Takže
mi určitě rádi levněji prodají žluťák .
Přestavím ho aby nám nedělal ostudu,
budu preferovat regionální potraviny ale
snad udržím i ten rohlík za 1 Kč ať se nezlobí
příznivci Penny pro jejichž volbu mám také
pochopení a nezatracuji je na věky jak se na
můj vkus agresivně dělo. Ekonomicky to sice
díky dominanci řetězců nedává smysl ale na
světě nejsme pouze kvůli penězům. Po městě
nebudu nic chtít, protože nakupovat tam zas
tolik lidí chodit nebude takže žádné nákupy
pozemků na parkoviště nepotřebuji.
Ale ono to nepůjde. Ve svém podnikatelském záměru potřebuji prodejní prostory
o velikosti 212 čtverečních metrů. Bohužel
méně to opravdu nejde – nemůžu ustupovat
ze svých plánů a přesvědčení, to se přeci nedělá.
Do prostor bývalého žluťáku by se to bez
problémů vešlo a ještě by zbylo místo na setkávání ve středu města, které mi chybí více
než zaniklé potraviny (například bowling).
Takže kde je problém. Dostávám se do rozporu s výsledky referenda. Nemůžete na mně
chtít abych investoval svoje peníze na přestavbu a pak se mi přivazoval (-a) budoucí
(přestavba by samozřejmě chvíli trvala) starosta (-tka ) ke kase aby naplnili literu referenda a zabránili vzniku takto veliké prodejny.
Pokračování na str. 7
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Pokračování ze str. 6
Jsem srab a nebudu riskovat zastupitele či
radu držící protestní hladovku vedle mého
pultu s uzeninami. Bude to sice moje ale co já
vím co je v dobrém úmyslu napadne. Nechci
je ani sebe vystavovat riziku, že bychom se na
sebe museli mračit či se nějak přít. To raději

tím podnikatel nebudu. Manželka bude ráda
a i když hlasovala opačně než já, tak to u nás
doma bude pořád stejné – nebudeme se na
sebe pro různé názory mračit.
Nám všem obyvatelům Plzence přeji ať
na místě žluťáku vznikne něco smysluplného
a hlavně více úcty i k opačným názorům. Je-

dinkrát jsem se zúčastnil jednání zastupitelstva a myslím, že by na dveřích měl být nápis:
Vstup na vlastní nebezpečí a děti by tam měli
mít vstup zakázán úplně aby jim zbyla úcta
k dospělým a logice .
Ve Starém Plzenci 11.10.2016
Roman Skala

VÁŽENÍ
SPOLUOBČANÉ!

a i Masarykova náměstí, protestujte s námi.
Hrozí nám zničení už tak chatrných místních komunikací a velmi intenzivní provoz
těžkých nákladních vozidel, a to po dobu
několika let. I potom bude zatížení uvedené
oblasti dopravou neúnosné. Životní prostředí
utrpí a může se to projevit i poklesem ceny
nemovitostí v uvedené lokalitě.
Jakékoli přísliby o usměrnění dopravy
jsou iluzí a možnosti k tomu velmi omezené.
Nakonec o tom, kudy pojede, rozhodne řidič
a vybere si obvykle tu nejsnazší a nejkratší trasu. Dopad do dopravní situace u školy
může být daleko horší než vliv tolik diskuto-

vaného Penny marketu.
Všechno podstatné je obsaženo v přiloženém dopise zastupitelům, který už řada
občanů podepsala. I Vy můžete podepsat na
adresách autorů tohoto dopisu.
Ve Starém Plzenci dne 7. 10. 2016
Petr Čech El. Krásnohorské 989 St. Plzenec
Ing. Pavel Gregorič El. Krásnohorské 1063 St.
Plzenec
Václav Valenta El.Krásnohorské 552 St. Plzenec
Karel Granát Radyňská 237 St. Plzenec
Jaroslav Vavřička El. Krásnohorské 958 St.
Plzenec

veřejných komunikací, stavíme se zásadně proti
povolení výstavby na výše uvedeném území.
Sama výstavba a i další užívání velkého
množství rodinných domků, které by v uvedené
oblasti měly vzniknout, by znamenala neúměrné
dopravní zatížení a zhoršení životního prostředí
nejen pro obyvatele vilové čtvrti. Již dnes je obtěžování občanů hlukem a prachem často na hranici únosnosti. Očekáváme, že rostoucí dopravou,
a to i těžkou nákladní, by byly nejvíce postiženy
ulice Elišky Krásnohorské a Sládkova. Lze očekávat, že postiženi budou i další obyvatelé ze čtvrtí
nad nádražím zejména z ulic Kollárova, Mikoláše
Alše, Tomáškova, Boženy Němcové, Nepomucké
a i dalších. Negativní dopady nové dopravní situace by se koncentrovaly na nově zrekonstruované
Radyňské ulici i na Masarykově náměstí.
Právě z těchto důvodů nebylo v dosavadních
verzích územního plánu uvedené území pro výstavbu určeno.
Jsme si vědomi, že možnost podání připomínek občany u pořizovatele tj. Magistrátu města
Plzně byla prozatím ukončena dnem 23. 5. 2016.
Veškeré projednávání územního plánu však

dosud bylo neveřejné. Domníváme se, že díky
tomu, že dosud neproběhlo veřejné projednání
územního plánu, nebyli občané zatím dostatečně informováni a připomínky tedy ani uplatnit
nemohli. Lze očekávat, že občané po veřejném
projednání tyto připomínky, a mezi nimi i ty,
které jsou předmětem tohoto dopisu, u pořizovatele uplatní. Jsme si ale také vědomi toho, že
v současné době má město podstatně lepší pozici
pro vyjednání požadované změny než jednotliví
občané prostřednictvím svých připomínek.
Vážení členové rady města, vážení zastupitelé, věříme, že na oprávněné obavy občanů budete
reagovat a zajistíte pro naše město nový územní
plán v takové verzi, která žádnou výstavbu ve
výše zmíněném území za stávajících podmínek
nepovolí.
S pozdravem
(Podpisy občanů jsou uvedeny na ………..… podpisových listech, které tvoří nedílnou součást tohoto dopisu)
Dopis byl předán dne 18.10.2016 vedení města se
138 podpisy.

V současné době probíhá dokončení vyhodnocení výsledků projednávání po společném jednání nového návrhu územního
plánu (§51 odst. (1) Stavebního zákona)
a probíhají dohody s dotčenými orgány. Po
uzavření dohod s dotčenými orgány, budou
zpracovány pokyny pro zpracování nového
návrhu k veřejnému projednání. Následně
bude vypsáno veřejné projednání. Termín
veřejného projednání bude včas oznámen
prostřednictvím dostupných komunikačních
prostředků města (úřední deska, facebook,
webové stránky, RL). Tohoto projednání se
může zúčastnit každý. K veřejnému projednání může každý u pořizovatele uplatnit své
připomínky a vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat
námitky.
Návrh územního plánu je k nahlédnutí
v úředních hodinách u pořizovatele územ-

ního plánu, na Magistrátu města Plzně –
odboru stavebně správním, Škroupova 4,
Plzeň, kancelář Škroupova 4, Plzeň, kancelář
č. 213, také na Městském úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby Smetanova 932, Starý
Plzenec, kancelář č. 14, nebo jsou podklady
zveřejněny na internetové adrese: http://
podkladyoss.plzen.eu/plzenec.
Informace o aktuálním vývoji pořizování
návrhu nového ÚP Starý Plzenec bude opět
zařazena jako jeden bod jednání na plánovaném ZM dne 14.11.2016, které se uskuteční
v obřadní síni na radnici Starý Plzenec.
Ing. Hana Sobotová
– určený zastupitel
pro ÚPD

V současné době se připravuje nový
územní plán, který má umožnit bytovou zástavbu na poli nad traťovou stanicí ČD. Jedná
se o výstavbu velkého množství RD. Jejich
počet by mohl dosáhnout i stovky. Pokud si
nepřejete, aby se z pole nad traťovou stanicí ČD stalo jedno obrovské megastaveniště
a veškeré související dopravní zatížení odnesla převážně vilová čtvrť a další ulice ve
čtvrtích nad nádražím včetně Radyňské ulice

VĚC: ŽÁDOST
O ZAJIŠTĚNÍ PROVEDENÍ
ÚPRAVY
V PŘIPRAVOVANÉM
ÚZEMNÍM PLÁNU
Vážení členové rady města Starý Plzenec, vážení zastupitelé!
My, níže podepsaní občané města Starý Plzenec, se obracíme na radu města a na všechny
zastupitele se žádostí o využití všech možností
a prostředků s cílem dosáhnout níže popsané
úpravy (změny) nově připravovaného územního
plánu města Starý Plzenec.
V nově připravovaném územním plánu bylo
pro bytovou výstavbu uvolněno území nad traťovou stanicí ČD. Vzhledem k tomu, že na tomto
území by mělo dojít k výstavbě velkého množství
rodinných domků, a dále vzhledem k tomu, že
u tohoto území neexistuje možnost vhodného
a v přiměřeném časovém horizontu také reálně
proveditelného dopravního napojení na systém

AKTUÁLNÍ STAV
POŘÍZENÍ NOVÉHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo města Starý Plzenec dne
06.06.2011 rozhodlo o pořízení nového
Územního plánu města Starý Plzenec s termínem pro podávání návrhů do 31.01.2012.
Potřeba pořídit nový územní plán pro
město Starý Plzenec vyplývá z §188 odst. 1,
stavebního zákona.
V září 2013 zastupitelstvo města schválilo
zadání územního plánu.
Na základě výběrového řízení byla v únoru 2014 vybrána jako zpracovatel územního
plánu společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Vypracovaný návrh nového
územního plánu předal zpracovatel městu
a pořizovateli ÚP- Magistrátu města Plzeň,
odboru stavebně správnímu v březnu 2016.
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REFERENDUM
– PYRHOVO VÍTĚZSTVÍ
Nejsem zastáncem supermarketů, ale žijeme v 21. století a ruku na srdce, jednou za čas
všichni do supermarketu chodíme nakupovat.
Někteří častěji, jiní méně, ….Myslet si, že supermarkety vymýtíme, je stejně bláhové, jako
si myslet, že přestaneme jezdit auty, že budeme
konzumovat jen „zdravé“ potraviny… A nedělejme si iluze o „zdravých“ potravinách… i ve
farmářských obchodech najdete jahody nakoupené v Makru nebo jogurty či uzeniny nakoupené v jiném supermarketu. Doba, kdy si naše
prarodiče doma vypěstovali zeleninu, vykrmili
prasátko, kachničku…jsou nenávratně pryč.
I dnešní vesnice jsou jiné než před 50 lety. Život
je uspěchanější, dravější, žijeme prostě jinak…..
A argumenty proti supermarketu ve Starém
Plzenci: Zhoršení dopravy a životního prostředí
v okolí školy, stavba se nehodí do historického
centra města, likvidace drobných živnostníků. Je
to skutečně tak? K těmto jednoznačným závěrům neexistují žádné relevantní informace.
K dopravní situaci nebyla předložena žádná dopravní studie, která by prověřila stávající
a budoucí stav, tj. dopravu i parkování v blízkosti školy (odbočovací pruh, podzemní parkování,
parkování z jiné ulice než Radyňské…). Řešením je také chodit pěšky, nevozit děti do školy
autem a tím nezpůsobovat dopravní kolize každé ráno v okolí školy…. Ale je to řešení?
Stavba se nehodí do centra historického města - Sušici, Horšovský Týn, Kutnou Horu, Tábor,

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
V MÍSTNÍM REFERENDU
Ve Starém Plzenci, okres Plzeň – město,
proběhlo ve dnech 7. a 8. října 2016 hlasování
v místním referendu k otázce:
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo
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Krnov i Prahu jistě můžeme považovat za historická města. Přesto i v těchto městech, z nich
si některá užívají zázemí velkého města, jsou
supermarkety v blízkosti centra. V Sušici přímo
u náměstí v ul. T.G. Masaryka je supermarket
Albert, včetně dalších supermarketů (Albert 2x,
Penny, Tesco, Lidl, Spak). V Horšovském Týnu
je v blízkosti státního hradu a zámku Penny
market. V Kutné Hoře je Albert, Kaufland, Billa,
Penny (Albert a Kaufland jsou nedaleko chrámu Nanebevzetí Panny Marie, nedaleko Školní
ulice je Billa). V Táboře je supermarket Billa na
náměstí Fr. Křižíka, Albert je v blízkosti Husova
náměstí, kde je i gymnázium Pierra de Coubertina a Jihočeská univerzita. V Krnově je v centru města Lidl. A v Praze přímo na Václavském
náměstí, je 3x Albert, dále je Albert na náměstí
Míru a na Karlovo náměstí.
Likvidace drobných živnostníků - ve výše
zmíněných městech naopak drobné obchody
fungují a vhodným způsobem doplňují sortiment supermarketů. Část občanů dává přednost
nákupům v malých obchodech, ale současně
mají možnost nakoupit v supermarketech.
A co další argumenty? Zábradlí u školy, likvidace zeleně, uliční čára, sportovní hala, VIZE
města…
Zábradlí u školy – pokud se podíváme na
historické fotografie školy, zjistíme, že v minulosti byla celá Základní školy oplocená, a to jak
ve směru od Radyňské, tak ve směru od Žižkovy
ulice. Likvidace zeleně – Generel zeleně města
Starý Plzenec uvádí, že stávající zeleň je v centru města nevhodná a nestabilní. Uliční čára
– jakákoliv přístavba Základní školy nemůže

být situována při Radyňské ulici, tak aby držela uliční čáru, protože by zastínila veškerá okna
učeben vedoucí na jih, tedy ke kolejím. A zeleň
na školní zahradě – vzrostlé stromy pravděpodobně budou muset ustoupit plánované výstavbě sportovní haly. VIZE rozvoje města – jedná
se bezpochyby o kvalitní materiál, ze kterého je
možno čerpat mnoho inspirací a námětů, dále je
rozvíjet a přizpůsobovat konkrétním podmínkám. Ale VIZE je představa ideálního cílového
stavu a všichni víme, že ideál neexistuje….vždy
se jen k ideálnímu stavu blížíme či kolem něj
oscilujeme. Ve Starém Plzenci byla VIZE povýšena na dogma. Pokud se někteří odvolávají na
VIZI a současně navrhují, že by supermarket ve
Starém Plzenci mohl stát na pozemku bývalého
sběrného dvora – je toto zcela v rozporu s VIZÍ.
A výsledek referenda? Přes jednostrannou
kampaň přípravného výboru, opozičních zastupitelů a části občanů výsledek není přesvědčivý
– 1184 hlasovalo proti supermarketu (zakřížkovalo ANO), z této skupiny je ještě část občanů,
která by supermarket pravděpodobně chtěla, ale
na jiném místě, nebo jinou značku než Penny
a 929 občanů, což není vůbec málo, by si přálo
supermarket přímo místo „Žluťáku“ …..ostatní
občané, kteří k volbám nepřišli, tím dali najevo,
že je jim jedno, zda bude nebo nebude nějaký
supermarket….
Takže historicky první referendum má velkou kaňku, které předcházela neobjektivní kampaň a která vyústila pravděpodobně až v porušení zákona. Je tedy důvod k radosti nebo je to
Pyrhovo vítězství?
Mgr. Alena Plzáková

a rada města Starého Plzence bezodkladně
podnikly veškeré kroky v samostatné působnosti k zabránění výstavby obchodního
zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2
v blízkosti Základní školy Starý Plzenec
v prostoru vymezeném ulicemi Nádražní –
Radyňská – Nerudova – Jiráskova v katastrálním území Starý Plzenec?“

MĚSTO PŘIPRAVUJE
ARCHITEKTONICKOU
SOUTĚŽ

Počet hlasovacích okrsků v obci a počet okrskových komisí, které předaly výsledek hlasování

5

Celkový počet oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu oprávněných osob

4066

Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky

2140

Celkový počet odevzdaných úředních obálek

2140

Celkový počet platných hlasů

2117

Celkový počet platných hlasů pro odpověď „ANO“

1184

Celkový počet platných hlasů pro odpověď „NE“

929

Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely
se tak hlasování

Závěr výsledku místního referenda:
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35% oprávněných
osob zapsaných v seznamech oprávněných
osob.
Počet oprávněných osob, kterým byly
vydány hlasovací lístky a úřední obálky byl
2140 z celkového počtu 4066 oprávněných
osob zapsaných ve výpisech ze seznamu
oprávněných osob, což je 52,63%.
Místní referendum je platné.
Rozhodnutí v místním referendu je zá-

4

vazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční
většina oprávněných osob, které se místního
referenda zúčastnily, a alespoň 25% oprávněných osob* zapsaných v seznamech oprávněných osob.
Celkový počet platných hlasů pro odpověď
„ANO“ byl 1184, což je 29,12 % z celkového
počtu oprávněných osob, kterým byly vydány
hlasovací lístky a úřední obálky. Minimální
počet hlasů pro závaznost* je 1017.
Rozhodnutí přijaté v místním referendu je
závazné.

V červnu letošního roku zastupitelstvo
schválilo Program rozvoje města na roky
2016 – 2019. Jednou z aktivit, které se mají
realizovat je i vyhlášení architektonické soutěže týkající se centra města. Vyhlášení soutěže se předpokládá na jaře příštího roku.
Zadání soutěže začíná připravovat k tomu
ustanovená pracovní skupina a zapojit se do
jejich budou moci i obyvatelé Starého Plzence.
Co je to architektonická soutěž? Jaké jsou
její výhody?
Architektonická soutěž je jedním ze způsobů, jak město může získat kvalitního projektanta pro návrh úpravy tak důležitého
místa jako je centrum města. Česká komora architektů (ČKA) považuje tento způsob
zadání veřejné zakázky za nejvhodnější – je
nejtransparentnější, vytváří podmínky pro
komunikaci a participaci města, obyvatel
a zpracovatele a vede k úspoře veřejných financí.
Na rozdíl od jiných typů zadání veřejné
zakázky (např. obchodních soutěží) architektonická soutěž přináší dostatečně včas
konkrétní návrh řešení daného území. Pro
město totiž není zárukou získání dobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování, ani
Pokračování na str. 9
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Pokračování ze str. 8
seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jak tomu bývá u jiných typů zadání.
Ale je pro něj naprosto zásadní seznámit se
s estetickým, dispozičním a funkčním řešením daného prostoru, do jehož obnovy hodlá
investovat nemalé peníze. Město má tudíž
možnost vybírat při vypsání architektonické
soutěže podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu.
Výhodou architektonické soutěže je možnost porovnávat mezi sebou větší množství
návrhů, které byly zaslány různými týmy přihlášenými do soutěže. Město si pak s pomocí
odborné poroty vybere nejvhodnější návrh
a s ním zároveň schopný autorský tým. Nezávislá odborná porota, kterou si město pro
soutěž dopředu sestaví, pomůže nejen při výběru návrhu, ale rovněž spolupracuje už při
přípravě soutěžních podmínek, při diskusi
s architekty a také vypracuje odborné posudky soutěžních prací.
Zadání pro architektonickou soutěž při-

praví město společně s odborníky. Do přípravy podkladů k zadání budou zapojeni i obyvatelé Starého Plzence. O konečné podobě
zadání – o druhu soutěže, obsahu soutěžních
podmínek, složení poroty, výši odměn v soutěži a honorářích za činnost v odborné porotě
rozhoduje vyhlašovatel soutěže (město).
Vlastní soutěž včetně zpracování navazujících potřebných projektových dokumentací
potrvá cca do poloviny roku 2018. Ve druhé
polovině roku 2018 by tedy již mohla být zahájena první etapa obnovy centra města.
Jak se můžete zapojit?
Pokud máte zájem se zapojit již nyní, podívejte se na www.staryplzenec.cz, kde pod
odkazem Centrum města - architektonická
soutěž naleznete o přípravě architektonické
soutěže podrobnější informace. Naleznete
tam i formulář pro zasílání Vašich podnětů k tomu, co se Vám v centru města nelíbí,
s čím jste naopak spokojeni, a co Vám v něm
chybí.
Pro zpracování článku byl využit následující

zdroj: www.cka.cz/cs/souteze/co-je-architektonicka-soutez . Na těchto internetových stránkách se můžete dozvědět i další informace
o architektonických soutěžích.

PODĚKOVÁNÍ
VOLIČŮM

Nejvíce bych chtěl samozřejmě poděkovat
voličům, kteří volili kandidáty TOP 09. Ve
volbách do krajského zastupitelstva naši kandidáti získali v Plzenci téměř 10% a našemu
kandidátovi do senátu scházelo v Plzenci na
druhé místo pouhých 16 hlasů a skončil těsně
třetí. To jsou výsledky, za něž Vám patří velký
dík a které nás povzbuzují do další činnosti,
ale také nás zavazují, abychom naši práci dělali co nejlépe.
Samozřejmě se nemohu nezmínit o výsledcích referenda, jež bylo pro Plzenec ze
všech tří voleb pravděpodobně nejdůležitější
a také k němu přišlo nejvíce lidí. Jsem rád,

že padlo jasné a závazné rozhodnutí. Jelikož
jsme referendum podporovali a podporovali
jsme také, aby se stavba Penny marketu na
náměstí neuskutečnila, nikoho nejspíš nepřekvapí, že jsme s výsledky referenda spokojeni.
Věřím, že nyní bude našimi zastupiteli naplněna jasně vyjádřená vůle občanů a doufám,
že otázka supermarketu už dále nebude rozdělovat plzeneckou a sedleckou společnost.
Miroslav Hlaváč
předseda místní organizace
TOP 09 Starý Plzenec

Vážení občané, v minulém měsíci proběhly
volby a já bych Vám chtěl touto cestou za celou TOP 09 ve Starém Plzenci velice poděkovat. Poděkovat především za to, že jste k volbám přišli a využili svého volebního práva, ať
už jste volili kohokoli, protože už samotnou
účastí u voleb dáváte najevo, že Vás veřejné
dění zajímá a to je dobře. Jsem rád, že v našem městě přišlo k volbám téměř 52% voličů,
což je vysoké číslo, které výrazně převyšuje
průměrnou volební účast v Plzeňském kraji.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych tímto jménem přípravného
výboru poděkovat všem, kteří se zúčastnili
referenda a odevzdali svůj hlas. Velice nás
potěšil zájem o referendum. Skutečnost, že
k referendu přišlo více lidí než k volbám,
ukázala, že lidé se zajímají o dění v našem
městě, což je velmi dobře. Zároveň bych rád
tímto poděkoval zaměstnancům městského
úřadu a hlavně panu tajemníkovi Ing. Radku Hrochovi za spolupráci při řešení situací
spojených s referendem. A poděkování patří
samozřejmě také všem, kteří nás podporovali, kteří nám drželi palce. Děkujeme
S přáním krásného dne
Jan Kotora

EKOLOGIE
PROČ SE RECYKLUJÍ
NEFUNKČNÍ
ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé
lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč
a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana
životního prostředí před nebezpečnou rtutí,
která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde
o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších
koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP,
který tyto služby zajišťuje i pro Starý Plzenec.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční
zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře
v Nepomucké ulici, na Městském úřadě před
kanceláří odboru životního prostředí nebo
v elektroobchodech při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem,
kde jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník,
mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce.
Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako
technický materiál nebo i pro výrobu nových
zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce
2015 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek

a výbojek. To představuje 25 kg rtuti, která se
díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále mnoho českých domácností
nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci
tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz
Helena Šašková
odbor ŽP MěÚ St. Plzenec

Ilustrační foto úsporných žárovek
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UPOZORNĚNÍ
– ČERNÉ SKLÁDKY
Bohužel se v našem městě nachází místa,
kam naši občané navážejí odpady ze svých zahrad a zahrádek. I když se jedná o odpad biologický, který se za několik let rozloží, není možné
zavážet veřejná prostranství ve městě a zakládat
nedovolené skládky odpadů. Biologický odpad
ze své zahrady je povinen vlastník likvidovat
(kompostovat) na svém pozemku, nebo ho
může ZDARMA odvézt do sběrného dvora.
Jiná možnost likvidace bioodpadu není!!! Nikomu z vás by se nelíbilo, kdyby mu pracovníci

města vysypali na zahradu hromadu posekané
trávy, tak nevozte prosím odpady na pozemky,
které vám nepatří.
Tímto upozorňujeme, že místa, kde dochází
k hromadění odpadů a vzniku černých skládek
budou vybavena fotopastmi. Dle pořízených fotografií hříšníků bude možné s nimi zahájit přestupkové řízení. V něm lze za ukládání odpadu
mimo vyhrazená místa uložit pokutu až do výše
75.000 Kč.
Provozní hodiny sběrného dvora:
PO, ST 10.00 – 18.00 h
SO 09.00 – 13.00 h
Za ŽP MěÚ Starý Plzenec Helena Šašková

Černá skládka v lese pod Radyní
Foto: Helena Šašková

SERIÁL
OZVĚNY VÝSTAVY
1040 LET MĚSTA STARÝ
PLZENEC
Na konci roku 2015 mne oslovila paní Eva
Vlachová, zda bych nechtěla spolupracovat
na výstavě k výročí 1040 let od první písemné
zmínky o našem městě. Nabídku jsem ráda přijala, a tak vznikla expozice, kterou bylo možno
od března do září tohoto roku navštívit ve Staroplzenecké galerii. Základ expozice tvořilo sedm
chronologicky seřazených velkoformátových
obrazů, které vznikly u příležitosti této kulturní akce a po jejím skončení přešly natrvalo do
majetku města. Autorkou historických výjevů
je Mgr. Martina Šmejdová, výtvarnice a archeoložka v Západočeském muzeu v Plzni. Instalace
tvořila pomyslnou časovou osu a seznamovala
návštěvníky s událostmi, které se odehrály v našem městě s odkazem na širší kontext světových
dějin.
Nyní bych ráda všem, kdo výstavu nestihli
navštívit nebo si prostě jen rádi připomenou
důležité momenty z minulosti našeho města,
nabídla jakýsi historický „minicyklus“. Postupně uveřejněníme všech sedm obrazů reflektujících důležité události od pravěku po současnost
a stručný text vážící se k jednotlivým obdobím.
Nejstarší dějiny
Území Starého Plzence vykazuje stopy osídlení již od doby kamenné. Ať už se jedná o nález

neolitické břidlicové sekerky u jezírka pod Radyní, či eneolitický „hliník“ (jáma, která zbyla
po vybrání hrnčířské hlíny) u Koterova plný
pravěké keramiky a kamenných nástrojů nebo
doklady osídlení vrchu Hůrka lidem tzv. chamské kultury. Nejvýznamnější nálezy ovšem pocházejí z východního svahu vrchu Hůrka. Zde
se při silnici do Tymákova rozkládalo rozsáhlé
mohylové pohřebiště se 44 mohylami, z nichž
naprostá většina byla zbudována ve střední době
bronzové (1600-1300 př.n.l.). Mohyly byly v r.
1883 prozkoumány jedním z průkopníků české
archeologie, tehdejším zahradníkem na blízkém
zámku Kozel F. X. Francem. Některé z mohyl
byly poměrně chudé, obsahovaly třeba jen žárový pohřeb uložený do popelnice, jiné pak vedle
četných keramických nádob rozličných tvarů
i bronzové šperky (prsteny, náramky, jehlice),
bronzové nástroje (sekery, nože) nebo i bronzové zbraně (meče, dýky) a dokonce pásky ze zlaté
folie a spirálový svitek ze zlatého drátku. Také
v době železné byl vrch Hůrka osídlen keltskými
kmeny Bójů. Z tohoto období pak pochází pohřeb významného keltského muže pohřbeného
pod mohylou č. 44. Kromě nádob a železných
předmětů mu byl do hrobu dán také dvoukolový vůz a bronzové a železné součásti koňského
postroje. Dnes jsou tyto objekty naprosto zničeny zemědělskou činností, pouze ve východním
cípu pohřebiště je možno spatřit zbytky jedné
z mohyl. Z mladší doby laténské, tedy z období
Keltů, pochází také modrý skleněný náramek

nalezený u polozemnice (zahloubená obdélná
chata) u dálničního mostu u Koterova. Z následujících období (z doby římské a stěhování národů) až do příchodu Slovanů neexistují pak na
našem území žádné doklady osídlení.
Příště si připomeneme událost starou přesně
1040 let.
Mgr. Denisa Brejchová

Autorka obrázku: Mgr. Martina Šmejdová

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ
LISTOPAD 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
08:00-12.00 13:00-17:00 h
St
08:00-12:00 13:00-18:00 h
Út, Čt
08:00-12:00 13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00 13:00-17:00 h
St
09:00-12:00 13:00-18:00 h
Út, Čt
09:00-12:00 13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
Pokračování na str. 11
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CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí
hradu Radyně
Otevřeno 09:00 – 16:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

I. koncert 32. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci
Obřadní síň radnice, Masarykovo nám. 121, St. Plzenec
18:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec

23. listopadu 2016 - vernisáž výstavy
LUBOMÍR HAUER (70) – OBRAZY
17:00 h
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, St. Plzenec
Pořadatel: město Starý Plzenec
Výstava potrvá do 12. ledna 2017.

HRAD RADYNĚ
Komentované skupinové prohlídky (min. 10 osob)
je možné objednat na tel.: 725 500 060, e-mail:
info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz

10. listopadu 2016
KARLOVY HRADY A TAJEMSTVÍ RADYNĚ –
přednáška
18:00 - 19:00 h
Obřadní síň radnice, Masarykovo nám. 121, St. Plzenec
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně

26. listopadu 2016
PŘIJĎTE SI VYROBIT ADVENTNÍ VĚNEC
10:00 h – 16:00 h
Centrum služeb pro turisty pod hradem Radyní
Staroplzenecké pexeso pro rodiče s dětmi
www.ic-radyne.cz

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Skupinové prohlídky (min. 6 osob) po objednání na
tel.: 377 183 662, 377 183 659, e-mail: info.plzenec@
staryplzenec.cz
www.rotunda-hurka.cz
KAPITOLY Z DĚJIN UMĚNÍ
výstava žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ
St. Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, St. Plzenec
Výstava potrvá do 16. listopadu 2016.
5. listopadu 2016
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE POD RADYNÍ
13:00 h – 16:00 h
Centrum služeb pro turisty pod hradem Radyní
Program: soutěže a hry pro celou rodinu
www.ic-radyne.cz
5. listopadu 2016
KAREL KAHOVEC A GEORGE &BEATOVENS
21:00 h
Music club, Masarykovo nám. 52, St. Plzenec
8. listopadu 2016
VAGHI CONCENTI
hudba houslových virtuózů 17. století
Účinkuje: ENSEMBLE VERBA CHORDIS

26. listopadu 2016
VÁNOČNÍ JARMARK
náves v Sedlci
od 12:00 h
Pořadatel: Spolek - Sedlec v akci!

12. listopadu 2016
POTRAVINÁŘSKÝ TRH
08:00 h - 12:00 h
Masarykovo nám. St. Plzenec
12. listopadu 2016
MARTIN NA BÍLÉM KONI
11:00 h – 17:00 h
Prostranství u Centra služeb pro turisty pod hradem Radyní
Program: ochutnávka vín, posvícení, hudba, podzimní tvoření a soutěže pro děti, prohlídky hradu
Radyně, příjezd sv. Martina
Pořadatel: město Starý Plzenec
19. listopadu 2016
TURNAJ V PEXESU
13:00 h – 16:00 h
Centrum služeb pro turisty pod hradem Radyní
Staroplzenecké pexeso pro rodiče s dětmi
www.ic-radyne.cz

27. listopadu 2016
ADVENTNÍ TRH
Masarykovo náměstí St. Plzenec
14:00 h-18:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec
27. listopadu 2016
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí St. Plzenec
17:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec
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

19. listopadu 2016
LUCIE REVIVAL
21:00 h
Music club, Masarykovo nám. 52, St. Plzenec

M ěsto Starý Plzenec
K – Centrum, městská knihovna
M ěsto Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna

Vás zvou na výstavu

pořádá

v neděli 27. listopadu 2016
na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci

Lubomír Hauer (70) - obrazy
ADVENTNÍ TRH
od 14:00 do 18:00 hodin

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
od 17:00 hodin
V programu zazní vánoční písně a koledy
v podání dětského pěveckého sboru ZUŠ Starý Plzenec.

Staroplzenecké galerie, Smetanova 932, Starý Plzenec
Vernisáž výstavy se uskuteční
ve středu 23. listopadu 2016 v 17:00 hodin.
Otevřeno:

Po
St
Út a Čt
Pá

08:00
08:00
08:00
09:00

– 12:00 13:00 – 17:00
– 12:00 13:00 – 18:00
– 12:00 13:00 – 14:30
- 12:00

Výstava potrvá do 12. ledna 2017.
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna a Centrum služeb pro turisty
Vás zvou na pravidelné sobotní akce
Kde : Centrum služeb pro turisty
Předhradí hradu Radyně
 Zábavné odpoledne pro děti
5.11.2016
13:00-16:00

 Podzimní tvoření
12.11.2016
10:00-16:00

 Turnaj v pexesu
19.11.2016
13:00-16:00

 Přijďte si vyrobit adventní věnec
26.11.2016
10:00-16:00





Mikulášská Radyně
3.12.2016
13:00-16:00

Vánoční tvoření
10.12.2016
10:00-16:00

Vánoční posezení
17.12.2016
13:00-16:00

Podrobnosti o jednotlivých akcích můžete sledovat na
webu : www.staryplzenec.cz, na facebooku :
https://www.facebook.com/mestostaryplzenec/ nebo nás
kontaktujte : info@ic-radyne.cz, tel.+420 725 500 060.

Radyňské listy - listopad 2016

PODZIM V CENTRU
SLUŽEB PRO TURISTY
POD HRADEM
RADYNÍ
Podzimní listí se barví do krásných odstínů, a to znamená, že hlavní turistická sezóna je již za námi. Začátkem listopadu bývalo
zvykem, že hrad Radyně se svým předhradím
osiřel. S nově vybudovaným Centrem služeb
pro turisty jsme se konečně dočkali změny.
Mimo sezónu totiž budete mít možnost navštívit hrad Radyni v rámci skupinové komentované prohlídky. A nejen to! Pravidelně
každou sobotu bude v Centru služeb v předhradí hradu Radyně připravena tematická
akce. V listopadu budeme tvořit podzimní
dekorace, s dětmi si zahrajeme nejrůznější
soutěže, při kterých budou moci prověřit své
dovednosti. Třetí listopadovou sobotu pak
proběhne pod Radyní turnaj v oblíbené stolní
hře PEXESO. Koncem listopadu se začneme
připravovat na advent. Vyrobíme si adventní věnce a další vánoční dekorace. O týden
později obsadí hrad skupinka čertů a možná
přijde i Mikuláš! V předvánočním čase se
s Vámi rádi opět sejdeme v Centru služeb pro
turisty za doprovodu koled, vánočních písní
a praskajícího dřeva v krbových kamnech zavzpomínáme na vánoční tradice a zvyky.
Centrum služeb pro turisty na Radyni je
pro veřejnost otevřeno denně od listopadu do
března od 09:00 do 16:00 hodin. Podrobnosti o jednotlivých akcích můžete sledovat na
webu: www.staryplzenec.cz, na facebooku:
https://www.facebook.com/mestostaryplzenec/ nebo nás kontaktujte: e-mail: info@
ic-radyne.cz, tel.+420 725 500 060, www.icradyne.cz.
Za CST Monika Onderková
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna a Centrum služeb pro turisty
Vás zve na Turnaj v Pexesu
u
info@ic-radyne.cz, tel.+420 725 500 060.

PŘIJĎTE SE POBAVIT A POMĚŘIT
SVÉ SÍLY S OSTATNÍMI
V OBLÍBENÉ STOLNÍ HŘE PEXESO
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY

PŘEDHRADÍ HRADU RADYNĚ
sobota 19.11.2016
13:00-16:00
Účastnický poplatek: 20Kč/osoba
REGISTRUJTE SE PROSÍM NA NÍŽE
UVEDENÉM E-MAILU NEBO
TELEFONNÍM ČÍSLE.
Více informací na webu: www.staryplzenec.cz, na facebooku : https://www.facebook.com/mestostaryplzenec/
nebo nás kontaktujte : info@ic-radyne.cz, tel.+420 725 500 060.

PŘIJĎTE SI VYROBIT PODZIMNÍ
A VÁNOČNÍ DEKORACI
DO PŘÍJEMNÉHO PROSTŘEDÍ
POD HRADEM RADYNÍ
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
PŘEDHRADÍ HRADU RADYNĚ

sobota 12.11.2016
víkend 26.11. a 27.11.2016
10:00 - 16:00

Více informací na webu : www.staryplzenec.cz, na facebooku :
https://www.facebook.com/mestostaryplzenec/ nebo nás
kontaktujte: info@ic-radyne.cz, tel.+420 725 500 060.

Nevíte si rady, jak vyrobit nápaditou podzimní a
vánoční výzdobu? Přijďte k nám. Poradíme Vám různé
tipy na dekorace. Zapůjčíme potřebné pomůcky a
poskytneme materiál.

Účastnický poplatek: 50Kč/osoba

Zábavné odpoledne pod Radyní
Centrum služeb pro
turisty v předhradí
hradu Radyně
sobota 5.11.2016

Nově otevřené Centrum služeb pro turisty pod
hradem Radyní
Foto. Kristýna Vlachová

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

13:00-16:00

Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna a Centrum služeb pro turisty
Vás zve na Zábavné odpoledne pod Radyní

Pro děti budou připraveny soutěže, ve kterých
budou moci prověřit své dovednosti, postřeh,
něco nového se naučit a zároveň poměřit síly se
svými vrstevníky. Na každého soutěžícího čeká
odměna.
Účastnický poplatek: 20 Kč/osoba
Vhodné pro děti od 6 let.
Prosíme o registraci soutěžících na
níže uvedeném e-mailu nebo na
telefonním čísle.
Více informací na webu: www.staryplzenec.cz, na facebooku :
https://www.facebook.com/mestostaryplzenec/ nebo nás kontaktujte :
info@ic-radyne.cz, tel.+420 725 500 060.
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- Setkání s Mikulášem
a andělem
- Hry a soutěže pro děti
- Peklo a čertí radovánky
- Mikulášská nadílka

Kde: Hrad Radyně a
Centrum služeb pro
turisty
Kdy: 3.12.2016
13:00 -16:00
Vstupné: Plné..60Kč
Snížené..40Kč

Více informací o akci najdete na webu : www.staryplzenec.cz, na facebooku :
https://www.facebook.com/mestostaryplzenec/ nebo nás kontaktujte: info@ic-radyne.cz, tel.+420 725 500 060.

CYKLUS KONCERTŮ

PRO PLZENECKÉ VARHANY
tymákovský

smíšený pěvecký sbor

ZůziZů

vedoucí Zuzana Kuncová
k o s t el N ar o z en í P a n n y M a r ie n a M a lé St r an ě

neděl e 20. l ist o pa du 2016 v 18 ho di n
Zapsaný spolek Staroplzenecké varhany spolu
s Římskokatolickou farností ve Starém Plzenci
vás srdečně zvou na další z benefičních koncertů za podpory Plzeňského
kraje. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na dostavbu varhan.

Radyňské listy - listopad 2016
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 1. 11. 2016 to bude 21 let, co nás
ve věku 21 let opustil drahý jediný
syn
Mikuláš Míka.
Nikdy jsi nás nezarmoutil,
stále vzpomínáme.
Rodiče Jana a Miroslav Míkovi
a bratr Jan.

Dne 9. 11. 2016 by se dožila 85 let
paní Růženka Hajšmanová.
S úctou a láskou vzpomíná manžel,
dcera s přítelem, vnoučata
a pravnoučata.

NAŠE ŠKOLY
PROJEKTOVÉ UČENÍ
V MŠ STARÝ PLZENEC
A je to tady! Nový školní rok se přihlásil
o slovo. A krásné zářijové počasí nás motivovalo zavzpomínat na prázdniny. A tak děti ze 4.
a 5. třídy naší školky prožívaly ,,Indiánské léto“.
Od 12.9. se 4. a 5. třída proměnily v indiánské osady. Děti si vyrobily nezbytné indiánské
čelenky a každý den plnily bobříky, za které
dostávaly odměnu - ,,Šušnělu mušnělu“. To
je vzácná mince, která je důležitá pro splnění
posledního bobříka odvahy. Malí indiáni si vyzkoušeli střelbu šípů na terč, vyrobili si vlastní
tomahawk a tee-pee. Vymysleli si vlastní pokřik
na zahnání zlých duchů a každý si domů odnesl
lapač snů. Dokonce jsme si upekli pravý indiánský chléb, kterým jsme vítali rodiče při příchodu do školky.
20.9. jsme se všichni vypravili na cestu odvahy. Do věčných lovišť nás pozvala sama Manitůčka, která nám slíbila jako odměnu zlaté
pero ze vzácného dravce. A tak jsme vyrazili.
Dodržovali jsme indiánské tempo. Po cestě
jsme přemohli medvěda a prošli stezkou dravé
zvěře. Indiánský pokřik se nesl celým lesem pod
Radyní.
Poté, co jsme dorazili do cíle, nás Manitůčka
přivítala a společně jsme vykouřili dýmku míru.
Po té nás vyzvala ke splnění posledního úkolu.
Každý sám přistoupil k bezedné studni a s tajným přáním za zvuku bubnů vhodil svoji šušnělu mušnělu do studny. Zvládli jsme to všichni
a cestou nazpět do školky se naše čelenky leskly
zlatými pery. Howk!
Děti se za dva týdny života v naší osadě dozvěděly spoustu zajímavých věcí ze života indiánů. Naučily se hledat v encyklopediích a hlavně
zjistily, že musíme táhnout za jeden provaz.
Poděkování patří i naší mamince – Lence
Tiché, která se proměnila na naši Manitůčku.
Děkujeme.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

Plnění zkoušky odvahy u bohyně Manitůčky

Foto: Drahoslava Krupařová

MŠ SEDLEC

Zahájení školního roku máme úspěšně za sebou. Přivítali jsme mezi sebe nové děti, ze kterých se
pomalu stávají šikovní školkáčkové. Během měsíce září nás ve školce navštívilo divadlo Vodníček
s pohádkou Žabí království (viz foto). Dále jsme děti seznámili s denním režimem v MŠ a prošli si
blízké okolí naší školy. V říjnu zahájíme kroužky, které naše MŠ nabízí. Rodiče si se svými dětmi
mohli vybrat kroužek výtvarné výchovy, angličtinu, nebo plavání. Do naší MŠ bude nadále pravidelně docházet lektorka zumby Hanka Hrochová.
Text a foto: Barbora Michalová
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ZAČÁTEK PODZIMU V ZŠ
SEDLEC
V polovině září se žáci naší školy zapojili do Týdne sportu ve Starém Plzenci. Celý
4. ročník se zúčastnil vodáckého minikurzu
na Novém rybníce v Sedlci. Na etapy jsme
také navštívili tenisové kurty naproti škole. Žáci se seznámili s tenisem, dozvěděli se
co je forehand a backhand, co je grandslam
a kde všude se koná. Připomněli jsme si jména slavných tenistů a tenistek a poté jsme se
je snažili napodobit svojí úžasnou hrou. Čekala nás i výuka stolního tenisu v sokolovně.
V dalších dnech jsme absolvovali perfektně
zorganizovaný orientační běh, běžeckou abecedu a na pořadu dne byl i canicross a jízda
na koloběžce. Nyní už se můžeme pochlubit,
že nám předcvičoval a svého pejska představil letošní juniorský mistr Evropy v canicrossu - Jan Burian ml., mj. náš bývalý žák.
Poslední zářijový týden jsme zahájili návštěvou farmy Moulisových v Milínově. Byli
jsme přivítáni v pěkně zařízené otevřené stodole. Děti se rozdělily do třech skupin. Každá skupina postupně absolvovala jednotlivá
stanoviště – jízdu na kobylce Mary spojenou
s hřebelcováním poníka a krmením domácích zvířat v ohradě, na dvoře si děti zkoušely
podojit krávu (umělohmotný model v životní velikosti) a zároveň stloukat domácí máslo,
které pak ochutnaly namazané na chlebu. Ve
stodole se ocitly „na poli“, kde musely poko-

sit obilí, vymlátit cepem, hledat jehlu v kupce
sena, sbírat vajíčka z podestýlky a nakonec
semlít mouku.
Každý se aspoň na chvíli stal malým farmářem a na vlastní kůži si okusil, co to obnáší.
Na závěr si děti mohly zakoupit malou
drobnost na památku. Dětem se den na farmě moc líbil.
Začátkem října byla u nás ve škole zahájena výstavka podzimních plodů spolu
s recepty, ve kterých se daný plod dá využít.
Výstavka se pomalu zaplňuje nejen plody
a recepty, ale velmi často děti přinesou hotové
kulinářské výtvory a ve třídách se hromadně
ochutnává…. Dík patří i rodičům, kteří dětem v jejich snažení pomáhají.
Naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci se také v říjnu
dočkali premiéry v našem oblíbeném divadle
Alfa. Byli jsme mezi prvními, kteří viděli
představení Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky). Představení nás vtáhlo
do světa Julese Vernea a Karla Zemana, následovali jsme hrdiny v jejich putování a na
chvilku se tak ocitli mezi pravěkými zvířaty.
Bylo úžasné sledovat herce, kteří představení
tvořili v reálném čase a prostoru a nechali nás
tak nakouknout pod pokličku tvorby animovaných filmů.
V úterý 18. 10. se naše škola vypravila na
naučnou stezku Stará Plzeň a kupci. Nebyla to však jen pouhá procházka přírodou, ale
děti čekalo plno úkolů vlastivědných i přírodovědných, které plnily ve skupinkách v prů-

běhu cesty. Na závěr je čekala prohlídka interiéru rotundy sv. Petra a Pavla na Hůrce.
Emanuela Vávrová a Helena Malá

Žáci ZŠ Sedlec u rotundy
Foto: Emanuela Vávrová

SKAUT
VÝPRAVA DO PRAVĚKU

VÝLET DO LESOPARKU

V pátek 14. 10. jsme se vydali do vesničky
Kramolín. Jeli jsme vlakem do zastávky Mileč
a pak jsme šli asi 3km pěšky na statek, kde
jsme byli ubytovaní. Už se smrákalo, když
jsme dorazili do cíle. Večer jsme strávily hraním her a pitím čaje. Šly jsme brzy spát, abychom měli na další den dostatek sil.
Druhý den jsme vyrazili na pochod dlouhý bez mála 24km a to byla pro naše nováčky
poměrně výzva. Šli jsme přes Nepomuk do
Žinkov a pak přes Neurazy a Polánku zpátky
do Kramolína. Po cestě jsme si opekli buřty
a nasbírali cenné pazourky. Také jsme viděli zříceninu hradu Potštejn. Celá cesta nám
zabrala asi 9 hodin a našim nováčkům patří
velká pochvala, protože statečně šli až do cíle
bez zbytečných stížností.
Po návratu do našeho dočasného domova
jsme byli všichni unavení a tak někteří z nás
šli hned po večeři spát. Ráno jsme hráli hry
a pomocí pěstních klínů jsme rozbíjeli ořechy
k svačině. Kdo měl volné ruce tak šel pomáhat do kuchyně s obědem. No a tak nám ten
výlet rychle utekl, že byl pomalu čas vrátit se
domů. Zabalili jsme si batohy, uklidili a vyrazili na vlak.
Martin Kůs

Naším výletním cílem byl tentokrát Lesopark Martinská stěna u Dobřan. Sešli jsme
se ve velkém počtu, naše tlupa tentokrát čítala 27 výletníků.
Vlakem jsme se přemístili do Dobřan a odtud už pěšky přes město k naučné stezce. Ta
má několik zajímavých zastavení jako např.
kříž smíření, nebo dřevěnou zvoničku. Asi
v půlce trasy je krásné ohniště, které vybízí
k opečení buřtů a odpočinku v přilehlém altánku. Posilnili jsme se a vydali se na druhou

V lesoparku

půlku trasy. Společně jsme se vyfotili u Srdce
parku. O kus dál jsme si zahráli hru Stříhaná.
Po zdolání naučné stezky jsme se přemístili
na dobřanské náměstí a utratili pár korunek
za zmrzku v místní cukrárně. Ještě jsme si zahráli předem připravený kvíz o městě. Děti se
rozutekly po skupinkách hledat odpovědi na
otázky jako: Jak se jmenují místní kostely? Ve
které ulici je ZŠ? Pro správné odpovědi využili vlastní postřeh, místní občany i infocentrum. Prosluněný den nám utekl jako voda,
nezbývalo než sednout na vlak a vrátit se
domů.
Pája - Pavla Lencová

Foto: Vačka – Kateřina Vačkářová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
ÚSPĚŠNÝ PODZIM
KYNOLOGŮ
V neděli 18. září proběhl na kynologickém
cvičišti tradiční již 46. Závod pod Radyní. Přes
vydatný neustávající déšť v sobotu a v noci na
neděli se počasí nakonec umoudřilo a na závod
přijelo 27 startujících z deseti kynologických
organizací Plzeňska. Po slavnostním zahájení
a losování startovních čísel za účasti předsedy
sportovní komise města Tomáše Děkanovského
se soutěž rozjela na plné obrátky.
V nejméně náročné kategorii, určené pro
začátečníky, byl nejúspěšnější Martin Sýkora
z Přeštic s rotwajlerem Dagem. V dalších kategoriích ZZO1 a ZM zvítězili Oldřich Kopačka
z Hrádku u Rokycan s fenkou belgického ovčáka Bárou a Jitka Rendlová z Klatov s německou
ovčačkou Briou. Sloučenou kategorii I. stupně
podle národního a mezinárodního zkušebního
řádu vyhrál Petr Pokorný z Hrádku u Rokycan
s belgickým ovčákem Bowim. V této kategorii
uspěli i naši domácí zástupci. Vlasta Štork s mladou fenkou německého ovčáka Hindy skončil
na druhém místě a Pavel Honzík s bernským
salašnickým psem Kubou na čtvrtém místě.
Vítězem kategorie IPO3 mezinárodního zkušebního řádu, podle které probíhají i nejvyšší
národní, mezinárodní a světové soutěže, se stal
Josef Tomášek s německým ovčákem Larssem
z Blovic. Současně se stal do příštího ročníku

Závod pod Radyní, vyhlášení vítězů kategorie ZZO
držitelem putovního křišťálového poháru. Na
našeho Jardu Koldinského s dobrmankou Corridou zůstalo „jen druhé místo“.
Spokojenost účastníků s průběhem závodu a obdrženými poháry, věcnými a upomínkovými předměty jsou příslibem hojné účasti
i v příštím roce.
Týden nato 25. září připravila a uskutečnila
naše organizace v rámci Týdne sportu ve Starém Plzenci ukázku sportovního výcviku psů.

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

Karlovy hrady
a tajemství Radyně
pan Václav Fišer

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu,
Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec
ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 18. hodin.
Pan Václav Fišer je amatérským historikem, badatelem, členem Občanského
spolku Hůrka a Radyně. Je také hercem – samoukem, který spolu se svými kolegy, formou oživených prohlídek přibližuje současníkům bohatou historii našeho
města. Během padesáti minut na vás čeká seznámení s hrady, které Karel IV. sám
založil a po sobě pojmenoval. Václav je připraven zprostředkovat svým posluchačům informace o hradech Karla IV. a především poodhalit tajemství a ukázat
věhlas Karlovy koruny – našeho hradu Radyně.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com. Zveme
všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.

Foto: Martina Merhoutová

I přes mizivý zájem veřejnosti pojali členové
naší organizace s pestrým zastoupením plemen
psů ukázku jako závazek našim spoluobčanům
a potěšili hlavně sami sebe.
Jednou z posledních akcí kynologické organizace v letošním roce byly v neděli 16. října
zkoušky z výkonu psů, které ke spokojenosti zúčastněných skončily stoprocentní úspěšností.
Josef Zábranský

Spolek - Sedlec v akci!
pořádá v sobotu dne 26. 11. 2016
od 13:00 hodin

Vánoční jarmark
v Sedlci na návsi.
Na letošní v pořadí již druhý vánoční jarmark zveme všechny
občany Sedlce, Starého Plzence i okolních obcí.
Pro všechny návštěvníky jarmarku budou připraveny zabijačkové speciality, vánoční cukroví, vánoční výzdoba a další sladké
a slané dobroty a samozřejmě i něco na zahřátí . Pro děti budeme
mít připraven dětský stánek plný překvapení. Během odpoledne vystoupí pěvecký soubor Církevního gymnázia z Plzně. Na
závěr akce bude v Sedlci na návsi cca od 17,00 rozsvícen vánoční
strom. Pod ním přivítáme i žáky naší ZŠ a MŠ Sedlec s krátkým
vystoupením. Rádi Vás všechny přivítáme a těšíme se na Vás.
Za spolek Sedlec v akci! Mirka Vyskočilová
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ČTENÁŘI PÍŠÍ
SPOLEČENSTVÍ
KARDINÁLA BERANA
V minulých dnech došlo v arcibiskupském
paláci v Praze k ustanovení právní subjektivity Společenství kardinála Berana. Cílem tohoto neziskového spolku je přispět k šíření
myšlenek a životních postojů pana kardinála, který byl 4. roky vězněn nacisty v Dachau
a následně 13. let internován komunisty na
různých místech Čech. Po jmenování kardinálem 25. 4. 1965 mu bylo umožněno odjet

do Vatikánu, kde se zapojil do práce Druhého vatikánského koncilu. Zde také vystoupil
s projevem O svobodě svědomí, ve kterém
vyzval k usmíření církví nejen v našich zemích. Do našeho města v mládí často jezdil
a v třicátých letech u nás několikrát pobýval
při práci na své knize Staroplzenecké kostely.
Také spoluzaložil v roce 1946 naší tradiční
pouť na Hůrku.
První veřejné setkání společenství se
uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2016 v 16:30 v Arcibiskupském paláci na Hradčanech. Zde rádi
přivítáme všechny, kdo se o tuto osobnost za-

jímají. Své místo si zde najdou věřící i ateisté,
poutníci z míst internace či lidé prosící o pomoc. Od 18h se následně uskuteční mše k 70.
výročí vysvěcení pana kardinála pražským
arcibiskupem. Tuto mši bude osobně celebrovat kardinál Duka.
PS: V případě, že máte nějaké fotografie,
vzpomínky nebo materiály o této význačné
osobnosti našeho kraje, prosím o kontakt na
605 292 461.
Pavel Hrouda

SPORT
TENISOVÁ ŠKOLA BYLA
ZAKONČENA
SOUTĚŽEMI
PRO MLÁDEŽ
Také letos pokračovala po letních prázdninách tenisová škola SK SPORTteam DOLI
Starý Plzenec, z.s. Zúčastnili se jí téměř
všichni mladí tenisté, kteří nás navštěvovali
na jaře, a navíc přibyli další zájemci. Tréninky
probíhaly pětkrát týdně, celkem od pondělí
do neděle devatenáct vyučovacích hodin, navíc někteří naši členové hrají s trenéry nebo
se svými rodiči individuálně. Kapacitní možnosti nám v podzimní části bohužel neumožnily přijmout všechny uchazeče.

Vyhlášení vítězů turnajů ve čtyřhře

Výuku tenisu se snažíme provádět zábavnou formou. Proto pořádáme pro děti spoustu doplňkových akcí. Na jaře to byly turnaje
a soutěže pro jednotlivce. Na podzim organizujeme tradičně Zábavné tenisové odpoledne, což je mnoho soutěží v družstvech nejen
v tenisových disciplínách. Všechny naše akce
jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit všechny děti. Takto jsme pořádali na konci září
také turnaje ve čtyřhře, které byly součástí
tenisových přeborů mládeže Starého Plzence.
Potěšil nás zájem o naše podzimní akce, zúčastnilo se jich téměř čtyřicet dětí. Čtyřhra se
letos poprvé hrála ve dvou kategoriích.
Výsledky:
Straší žáci a žákyně
1. Eliška Hosteková – Vojtěch Děkanovský
2. Anna Václavovičová – Barbora Lavičková

3. Vanessa Mollerová – Vanesa Váchalová
Dorostenci a dorostenky
1. Petr Šesták – Vojtěch Děkanovský
2. Karolína Záhrubská – Pavlína Pirnerová
3. Pavel Šesták – Josef Burian
Naše tenisová škola probíhala po dobu celé
letní tenisové sezóny s výjimkou prázdninových měsíců. Celkem se jí letos zúčastnilo
sedmačtyřicet dětí, které střídavě vyučovali
čtyři trenéři. Všechny tenisové akce pro mládež byly podporovány městem Starý Plzenec
a Českým svazem rekreačního sportu. Zahájení dalšího ročníku připravujeme na duben
roku 2017, informace se dovíte v Radyňských
listech a na našich webových stránkách http://
www.skdolistaryplzenec.banda.cz/.
Milan Doležel

Foto: Milan Doležel
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JUBILEJNÍ XV. ROČNÍK
V HODU OŠTĚPEM
AMATÉRŮ
Je tady opět podzim a před námi stál již
patnáctý ročník našeho recesistického zápolení v hodu oštěpem. Na mysl se mě vkrádají
nejen vzpomínky na samotnou sázku, kvůli
které závod vznikl, ale i na každý další ročník,
naše vzácné hosty, možnost si prohlédnout
medaile z vrcholných akcí jako je třeba olympiáda, mistrovství světa, vidět naživo celebrity tohoto sportu, zde v Plzenci pod Radyní
a získat tak autogramy a společné fotografie
s Janem Železným, Barborou Špotákovou
nebo Petrem Fridrichem.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o jubilejní
ročník, pokusil jsem se jej trochu ozvláštnit.
Na sobotu 1. října jsem tedy „objednal“ krásné slunečné počasí, které se opravdu povedlo
a také partu parašutistů z aeroklubu PlzeňBory. Ti nám na začátek závodů provedli seskok přímo na hřiště SK Starý Plzenec, kam
se snesli těsně před závodem. Sklidili bouřlivý
aplaus přibližně stovky přihlížejících. A bylo
proč! Všichni dopadli do bezprostřední blízkosti diváků, těsně před tribunu. Bezproblémovému sledování napomohlo i výborné
počasí: bylo téměř bez mraků, jen lehký vítr,
s teplotou šplhající přes 20 stupňů. Byla tak
naladěna příjemná atmosféra, kterou si všichni přítomní uchovali až do skončení závodů
a vyhlášení výsledků. Myslím, že pro všechny
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zúčastněné to byl hezký a ojedinělý zážitek.
Ještě jednou bych chtěl touto cestou na dálku
poděkovat panu Černému, který se zasloužil
o organizaci seskoku.
Tak jak velí tradice, na start svého atletického zápolení se nejprve postavila děcka.
Nutno připomenout, že děti používají pro
své pokusy nejlehčí náčiní o váze 500g . Své
loňské vítězství v kategorii mladších dětí obhájil Viktor Šlechta s tím, že posunul rekord
této kategorie na hranici 24,38 m. Na druhém
místě skončil David Sýkora výkonem 15,15 m
a třetí skončil Eliáš Švéda za hod dlouhý
15,08 m. V kategorii dětí 10-15 let si nejlépe vedla Ivana Tomíčková a za hod dlouhý
21,87 m si odnesla pohár pro vítěze. Na stupně vítězů ji doprovodil druhý Šimon Suchý
za výkon 20,10 m a jako třetí Petr Vlásek za
pokus o délce 19,90 m. Ihned po závodu dětí
se na svůj start postavili ženy, muži v kategorii nad 40 let a muži do 40 let, a to k hodům
kvalifikace, kde se určovala finálová osmička
každé kategorie.
Po kvalifikačních pokusech dospělých bylo
přistoupeno k dekorování těch nejmenších
a ocenění všech zúčastněných. Nejprve tedy
nastoupila děcka, která se neumístila, jak se
říká, „na bedně“ a z rukou organizátora akce
převzala dárkové tašky, které měli pořadatelé
připraveny pro každého účastníka. Poté byly
oceněny děti na prvém až třetím místě a to
včetně poháru pro vítěze, medaile, diplomu
a věcných cen. Myslím, že děcka si za své výkony zaslouženě užila potlesku, podle mého
názoru početného publika.

Vítězky finále žen: první místo Eva Rybová (uprostřed), druhé místo Kateřina Huclová (vlevo),
třetí místo Hana Kolářová (vpravo).
Foto: Milan Revay

Na závěr našeho soutěžního odpoledne
tedy jako první absolvovaly své finále ženy.
Svoji kategorii vyhrála Eva Rybová za hod
dlouhý 24,83 m, druhá skončila Kateřina
Huclová za výkon 24.32 m a 24,02 m stačilo
Haně Kolářové na třetí místo. Zajímavostí
v této kategorii byl tuhý souboj. Rozhodlo se
až v předposledním finálovém hodu Kateřiny
Huclové, které se, ač těsně, nepodařilo přehodit Evu Rybovou. Ta si svůj vítězný výkon
přinesla už z kvalifikace. Také výkon třetí
Hany Kolářové byl velmi kvalitní. Všechny
tři medailové závodnice se vešly do rozmezí
pouhých 81 centimetrů.
V kategorii mužů nad 40 let se stejně jako
loni nejvíce dařilo Hynkovi Benetkovi, který
zvítězil pokusem dlouhým 40.11m, druhý se
umístil Jaroslav Fremr výkonem 39.50m a na
stupně vítězů je doprovodil Daniel Šik za hod
dlouhý 37.18m. Samotný závěr nám obstarala finálová osmička mužů kategorie elite
a loňské prvenství obhájil výkonem 45.04m
Ondřej Šotola. Na stupně vítězů jej doprovodil druhý Jiří Sýkora za pokus dlouhý 38.80 m
a Daniel Šik za výkon 34.65m. Ceny vítězům
předával hlavní organizátor a pořadatel akce
Zdeněk Ernest, fanfáry pro vítěze, stejně jako
hudební doprovod v průběhu závodu připravil Marcel Dvořák. Celým odpolednem pak
slovem provázel Jiří Opalecký.
Závěrem mě dovolte poděkovat všem,
kteří v letošním roce přiložili ruku k dílu
a zasloužili se tak o zdárný průběh akce. Ještě
jednou Vám všem děkuji.
Za to, že akce mohla proběhnout v tomto
rozsahu, je nutné především poděkovat všem
našim sponzorům, a to ať již pomohli finančními prostředky nebo věcnými cenami. Jsem
rád, že jim není lhostejný tento náš již tradiční závod a jsou nám stále nápomocni. Ještě
jednou obrovské díky Vám všem:
Město Starý Plzenec, MRAKNET Jiří Mraček, BOHEMIA SEKT, s.r.o. Starý Plzenec,
KRABIČKY-PLZEŇ.CZ Jiří Louda, Stavební firma Miroslav ŠAŠEK, Tomáš HEJL,
Pavel REJŠEK, Karel VARVAŘOVSKÝ, EMBRA s.r.o., Josef METLIČKA, TIPSPORT
Starý Plzenec, GRANITEX s.r.o., PNEUSERVIS Petr Šec, KVĚTINÁŘSTVÍ Lenka
Hejlová
Rekordní výkony:
děti do 10 let:
24,38 m - Viktor Šlechta, 2016 (XV. ročník)
děti 10 – 15 let:
40,29 m – Jiří Stašek, 2014 (XIII. ročník)
ženy:
33,51 m – Vendula Eismanová, 2007 (VI. roč
ník)
muži nad 40 let:
42,80 m - Michal Pavel, 2012 (XI. ročník)
muži ELITE:
49,78 m – Ondřej Šotola, 2012 (XI. ročník)
nejpočetnější účast: 108 – 2013 (XII. ročník)
Zdeněk ERNEST
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FOTBALOVÁ STARÁ
GARDA V AKCI
Dříve narození fotbalisté SK Starý Plzenec
měli v září 2016 napilno. O tradiční plzenecké
pouti se hrálo přátelské utkání s tradičním soupeřem z Horažďovic a hosté si odvezli zaslouženou porážku v poměru 7 : 1. O týden později
jsme na našem hřišti přivítali mužstvo z Lub
a po vyrovnaném průběhu zápasu jsme remizovali 3 : 3. Poslední zářijovou sobotu se konal
tradiční Memoriál V. Krásného, letos se hrálo na
našem hřišti. Po jednoznačných výsledcích 4 : 0
se Žákavou a 4 : 0 se Zdemyslicemi bylo vítězství
naše. Tento memoriál jsme v jeho sedmnáctileté historii vyhráli již podesáté. Mimo fotbalový
trávník jsme hráli tenis na Jižní Moravě, kde
jsme krom tenisových kurtů navštívili i nejeden
vinný sklípek. V září jsme ještě s naším kamarádem Romanem Skalou stihli oslavit jeho „50“,
samozřejmě fotbálkem ale i dobrým jídlem a pitím, které oslavenec připravil.
Petr Liška

Fotbalová stará garda

Foto: archiv

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám šicí stroj Minerva, ledn. Zanussi
RB 70 l a elipt. trenažer na cvičení – nový.
Ceny dohodou. Tel.: 723 970 088.
■ Koupím RD ve St. Plzenci upravitelný pro
rodinu se 3 dětmi. Rychlé jednání. RK nevolejte. Tel.: 737 023 594.

Kupon pro bezplatné podání jednoho
soukromého inzerátu do rubriky
řádkové inzerce zašlete nebo předejte
osobně do redakce Radyňských listů:
K-Centrum, městská knihovna,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
Komerční inzeráty budou vždy
zpoplatněny.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

■ Hledám přítelkyni ke společ. turist. vycházkám. Je mi 75 let, a přesto chci poznávat
nové. Tel.: 721 360 108.
■ Prodám železný kontejner na vodu (3 m3).
Tel.: 606 457 712.
■ Hledám uklízečku pro RD ve St. Plzenci.
Možnost přivýdělku. Tel.: 774 839 333, nebo
e-mail: jana-mlezivova@seznam.cz.
■ Hledám pronájem – garsoniéra, 1+kk,
1+1, Starý Plzenec, Sedlec. Tel.: 773 607 588.
■ Nabízím pronájem 1+1, 40m2, PlzeňDoubravka, cena 5900+zál. energ. a služ.
1950 Kč. Kauce 2x nájem. Ozvu se na sms
721 831 526.
■ Koupím jakoukoliv tahací harmoniku

- heligonku, chromatiku či akordeon. Tel.:
723 126 011.
■ Koupím Škodu Felicii od roku 1999 nebo
Fabii, i horší stav. Tel.: 728 209 526.
■ Koupím dvourychlostní babetu nebo jiný
moped. Tel.: 722 615 183.
■ Pomohu s vánočním úklidem. Tel.:
721 653 568.
■ Prodám autosedačku 0-18 kg, cest. postýlku, zimní boty v. 23, kombinézu v. 80, klokanku, po chlapci, c. dohodou, 605 565 843.
■ Prodám červený dívčí lyžařský set (vel. věk
13-15 let, bunda a kalhoty) v bezvadném stavu. Cena dohodou. Tel. 728 308 792.

OTEVÍRÁME KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM PRO SENIORY!

29. 11. 2016, od 8,30 – 11,45
(3 hodiny výuky, hodina = 60 minut)
Internet – vyhledávání, bezpečnost na síti,
Elektronická pošta – přílohy, formáty,
Obrázky – úpravy, vkládání do textu.

30. 11. 2016, od 8,30 – 12,30
(3 hodiny výuky, hodina = 60 minut)
Fotografie a videa – základní úpravy, tvorba fotoalb.
Cena za 1 den (3 hodiny) 250 Kč.
Kurz otevíráme při účasti min. 6 osob.
Kurz je určen pro mírně pokročilé uživatele počítače.
Přihlášení na kurz je možné telefonicky na čísle 774 991 038,
Jarka Výborná, mailem amosky@amosky.cz,
nebo poštou na adrese Ámosky, z.s., Domažlická 178, Plzeň, 318 00,
a to nejpozději do 20. 11. 2016
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ZEMNÍ PRÁCE PLZEŇ
www.zemnipraceplzen.cz / info@zemnipraceplzen.cz

RADEK NÁPRAVNÍK
TEL.: 777 156 370
-

Zemní a výkopové práce
Práce minirypadlem
Zakládání staveb
Realizace přípojek
Stavební práce

Televize

Internet
Volání

SPOLEHLIVÝ
A RYCHLÝ
INTERNET OD
PlzenecNET
ZA 300 Kč
Reálná rychlost 20 Mb/s
Závěsný kalendář
města Starého Plzence
na rok 2017
„Zajímavá místa“
s fotograﬁemi zajímavých míst
Starého Plzence a Sedlce
v prodeji v K-Centru a městské knihovně,
Smetanova 932, St. Plzenec
od listopadu 2016 za cenu 120 Kč/ks.
V nabídce je pouze omezené množství!
Vhodné jako vánoční dárek.

výrobce nábytkových polotovarů
PRONAP s.r.o. Starý Plzenec

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

výrobce nábytkových polotovarů
PRONAP s.r.o. Starý Plzenec

přijme pracovníka na pozici

přijme

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ
– ELEKTRIKÁŘ

DĚLNÍKY/CE DO VÝROBY
NÁBYTKOVÝCH POLOTOVARŮ

Požadujeme:
 minimální vzdělání SOU elektrotechnického směru
 základní elektromechanické znalosti
 Vyhláška 50/1978 Sb., § 6
 logické uvažování, manuální zručnost
 spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
 zkušenosti s údržbou a opravou strojů výhodou
 praxe na obdobné pozici výhodou
Nabízíme:
 nástup možný ihned
 možnost platového růstu
 zaměstnanecké benefity – příspěvek na dopravu,
závodní stravování, 25 dní dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění
Informace:
PRONAP s. r. o.,
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
personální oddělení – pí Štěchová
tel: 377 923 311, mob.: 720 978 340
e-mail:info@pronap.eu

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.

 na plný úvazek, dvousměnný provoz
nástup možný ihned
Požadujeme:
 vyučen, nejlépe v oboru truhlář
 manuální zručnost, zodpovědnost
Nabízíme:
 možnost platového růstu
 zaměstnanecké benefity
– podnikové stravování,
25 dní dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění
Informace:
PRONAP s. r. o.,
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
personální oddělení – pí Štěchová
tel: 377 923 311, mob.: 720 978 340
e-mail:info@pronap.eu

Internet, který má omezenou pouze cenu...

výrobce nábytkových polotovarů
PRONAP s.r.o. Starý Plzenec

přijme brigádníka na pozici

TOPIČ

 topičský průkaz není podmínkou
nabízíme zaškolení a zvýšení kvalifikace
 sezonní práce
 práce vhodná pro poživatele
starobního důchodu
Informace:
PRONAP s. r. o.,
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
personální oddělení – pí Štěchová
tel: 377 923 311, mob.: 720 978 340
e-mail:info@pronap.eu
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LESOIL WOOD s.r.o.

Tel. 728 737 192

Pod Tratí 547

email: lesoilsro@gmail.com

336 01 Blovice

www.lesoil.cz

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Prodáváme štípané palivové dřevo v metrových délkách
Jehličnaté dřevo (SM, BO, MD) …………………850 Kč/1PRM

Listnaté dřevo (DB, BK, BR)……………………...950 Kč/1PRM
Možnost zajištění dopravy.

PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
Prodáváme dřevěné brikety tvrdého dřeva ² válcové
1 balík (10 kg)………………………………………..60 Kč

1 paleta (1 000 kg)…………………………………..5 500 Kč

VELKOOBCHOD VODA TOPENÍ INSTALACE
MAWI3000, spol.s r.o.
Nádražní 1147, Starý Plzenec
Tel.: 377 279 133

Nabízíme volné pracovní místo:

skladník
Náplň práce:
zaskladňování a vyskladňování materiálu,
příprava zakázek pro zákazníky
Pracovní doba od 7:00 do 15:30 hodin.
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na adresu cervena@mawi.cz,
informace na výše uvedeném tel.
čísle nebo na adrese společnosti.
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kg

19,900

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

Kvalitní stáčená
enáá malí
malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby,
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí schopnost,
otěruvzdornost a vysoká kryvost, vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

Masivní borovicové interiérové
ové dveře Orkan
výška 197 cm, bez povrchové úpravy a kování
Eco plné

1.490,6lux Eco prosklené

1.890,-

GARANTUJEME VÁM
NEJNIŽŠÍ CENU
NA TRHU

od

1.490,-

10 W

Vánoční hvězda
Euphorbia pulcherriima (Poinsettia)
jednovýhonová nebo
o vícevýhonová, nejširší výběr velikostí,
ø květináčů od 8 do 32 cm

8 kg

59,-

42,-

ZVEME VÁS TAKÉ K PŘÍJEMNÉMU
POSEZENÍ DO NAŠEHO

od 1 palety: 39,-

LED žárovka
ka

A+
10 W/ E 27, 806 lm, ekvivalent 60 W klasické žárovky,
teple bílá barva světla 3000 K, do vyprodání zásob

Dřevěné
Dř
řevěěnéé brikety
brik
ikety
t
balení 8 kg, hranol M, z měkkého dřeva, výhřevnost 18 MJ/ kg,
nízký obsah popela, vhodné pro denní topení

PLZEŇ - Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská),
tel.: 377 012 911

www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 1. 11. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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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 12/2016
je 18. 11. 2016 ve 12:00 hodin (pátek).
Vychází: 1. 11. 2016
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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