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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem Vás
informovala o přípravách
architektonické soutěže
na centrum města. Chtěla
bych při této příležitosti
poděkovat všem občanům, kteří se zúčastnili
18.3. diskuse v Pronapu
o podobě centra města.
Více informací ze sobotního setkání najdete
uvnitř RL.
Dalším diskutovaným tématem je nyní návrh nového územního plánu. Zpracovatel již
předal návrh pořizovateli, tj. Magistrátu města
Plzně, odboru stavebně správnímu. Ten vypíše
termín veřejného projednání pravděpodobně
na polovinu května. Prosím, sledujte webové
stránky města a RL, kde bude termín veřejného projednávání zveřejněn. Město již některým
požadavkům, např. omezení rozvojové plochy
na bydlení nad Traťovou strojní společností,
vyhovělo a v návrhu nového ÚP je již tato plocha zmenšena. Problémový je návrh dopravního řešení. Mohu potvrdit, že na základě jednání se zástupcem SŽDC bude pravděpodobně
akceptováno úrovňové křížení železniční trati
a železniční přejezd na Radyňské ul. by měl být
i nadále zachován pro automobilovou dopravu. Vedením dopravy ul. Riegrova - Radyňská
- Nádražní by došlo k odklonění zejména nákladní dopravy z centra města. K návrhu ÚP
mohou občané ve stanovené lhůtě podat připomínky, vlastníci pozemků a zástupce veřejnosti
námitky. O každé námitce musí rozhodnout
zastupitelstvo města.
V rámci připravovaného obchvatu Losiné
jednáme rovněž o možnosti sjezdu na Šťáhlavy.
Tato varianta by našemu městu významným
způsobem odlehčila od kamionové dopravy
přes centrum města do společnosti Katalog
Servis ve Šťáhlavech.
Zmíním se ještě krátce o hospodaření města
za rok 2016. Příjmy rozpočtu činily 105,7 mil.
Kč, z toho daňové příjmy 72 mil. Kč (tj. příjmy
ze státního rozpočtu), nedaňové příjmy 19 mil.
Kč (tj. příjmy z vlastní činnosti), na dotacích
jsme získali 10,5 mil. Kč, ostatní příjmy tvoří
příjmy do fondů. Výdaje činily 90,8 mil. Kč,
z toho provozní výdaje 39,7 mil. Kč (tj. výdaje na zimní a letní údržbu komunikací, sekání
trávy, úklid listí, údržbu majetku města, výdaje
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na K-Centrum, odbor hospodářský a investiční, výdaje na odvoz komunálního odpadu,
dopravní obslužnost města, vodní hospodářství, veřejné osvětlení, životní prostředí, hasiče,
apod.). Hlavní položkou provozních výdajů
jsou výdaje na činnost veřejné správy, které tvoří cca 26 % z celkových provozních výdajů. Na
investice a akce jsme vydali z rozpočtu částku
28,8 mil. Kč. Bohužel se nám nepodařilo vyčerpat celou částku na opravy místních komunikací a některé akce byly přesunuty do letošního
roku (Kollárova ul., Malostranské nám., Příční,
Ke Hřišti). Příspěvkovým organizacím (ZŠ,
MŠ a ZUŠ) jsme poskytli z rozpočtu města na

úhradu provozních nákladů částku cca 7 mil.
Kč. Zůstatek na účtech města k 31.12.2016 činil
53 mil. Kč, z toho cca 33 mil. je rozpuštěno do
rozpočtu 2017 a 20 mil. zůstává jako rezerva.
Jako každý měsíc jsou i v dubnu pro Vás
připraveny zajímavé akce v Centru služeb
u Radyně ve dnech 15., 22. a 29. 4. Do sedlecké hasičárny si přijďte posedět pod májku dne
30.4. A jistě si nenechte ujít koncert Dana Bárty
v Lidovém domě 2.5. od 19 h.
Přeji Vám krásné Velikonoce a pohodové
jarní dny plné sluníčka.
Vlasta Doláková, starostka

PLES MĚSTA A ZŠ
STARÝ PLZENEC
První březnovou sobotu se konal v Lidovém domě ve Starém Plzenci tradiční Ples
města a základní školy. V programu předvedli své skvělé taneční umění členové Taneční
školy Filip Gregoriades. Půlnočním překvapením bylo vystoupení dívčí taneční skupiny
Spider dance company. Rozdáno bylo na čtyřista cen a další výherci byli odměněni někte-

rou z hlavních výher soutěže o ceny. Nechyběla ani oblíbená dámská květinová volenka,
ze které si tanečnice odnášely domů květiny.
K tanci a poslechu hrála po celý večer hudební kapela Eges. Návštěvníky zcela zaplněný
Lidový dům svědčil o oblíbenosti této kulturně společenské akce.
Za rok se těšíme opět na „plesanou“.
Město Starý Plzenec děkuje všem společnostem a jedincům, kteří podpořili tuto kulturní akci.
Eva Vlachová

Vystoupení Taneční školy Filip Gregoriades.

Foto: Eva Vlachová
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
DALŠÍ ARCHITEKTONICKÁ
SOUTĚŽ ANO ČI NE
Nedávno se nám podařilo dokončit ČOV
s kanalizací a vodovody, přístavbu MŠ ve Starém Plzenci a spoustu dalších akcí. V letošním roce začne dostavba MŠ v Sedlci a bude
kulminovat ambiciózní výstavba asfaltových
komunikací v našem městě. Také jsme odsouhlasili veřejnou architektonickou soutěž
na dostavu ZŠ Starý Plzenec včetně sportovní
haly. Samotná tato investiční akce zatíží náš
městský rozpočet na několik let dopředu.
Zároveň máme v každých letošních RL

TAJEMNÉ ZAHRADY
V CENTRU STARÉHO
PLZENCE O VÍKENDU
OŽILY
Navzdory nepříznivému počasí se centrum
Starého Plzence v sobotu odpoledne zaplnilo
zájemci o prohlídku opuštěných domů na severní straně Smetanovy ulice. Prohlídka byla
jedinečná nejen tím, že běžně nepřístupné objekty byly mimořádně otevřeny, ale i možností
dozvědět se řadu informací o jejich na první
pohled neviditelné kráse a historické hodnotě
a to díky přítomnosti archeologa Radka Širokého ze Západočeského institutu pro ochranu
památek, který prohlídku vedl.
„Rozlehlost a kouzlo zahrad, které se za starými objekty ukrývají, byly určitě překvapením
pro většinu přítomných. Rozsah celého území
společně s tím jak blízko je k centru z něj dělá
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barevnou dvojstranu s veřejnou architektonickou soutěží pro širší centrum města. Dokonce
je zveřejněna i zastavovací studie panelového
sídliště v centru města s Gottwaldovou ulicí
z roku 1984. Proč tato studie, když si město
již v roce 2010 nechalo zpracovat studii centra města renomovaným architektem Janem
Soukupem? Architektem, který napsal 2 knihy o Starém Plzenci a je všeobecně respektovanou autoritou. Dokonce zastupitelé v roce
2010 jeho vizi schválili. U architektů platí to
stejné jako u právníků. O řešení problému
diskutují dva a dostanete tři různé návrhy.
Opravdu nám ale pomůže další názor nějakého cizího architekta, když už máme hotovou

studii, kterou je možné rozpracovat a ve velmi
krátké době pomalu začít stavět?
Jsem velmi rád, že se do diskuze o centru
města zapojují spolky i jednotlivci. Věřím, že
dojde i k představení jiných návrhů zástavby
(v průběhu posledních 30 let jich je již několik) než odstrašující panelové sídliště. Také
musíme samozřejmě brát v úvahu možnosti
rozpočtu města, autorská práva a vysoké odměny architektů. Také Váš názor rozhodne,
jakou cestou se bude naše město ubírat. Proto
napište svůj názor na pavla.dusikova@cpkp.
cz, městu Starý Plzenec nebo zastupitelům.
Ing. Pavel Hrouda
hrouda-pavel@seznam.cz

velmi cenné místo, k obnově kterého je potřeba přistupovat velmi odpovědně“ řekla Pavla
Dusíková z Centra pro komunitní práci, které
městu pomáhalo sobotní akci připravit.
Na prohlídku domů navázala veřejná diskuze o tom, co si občané přejí, aby v centru
města bylo. V živé diskusi pracovních skupinek zaznívaly různé názory a na řadě požadavků se všichni přítomní shodli. Například
že při obnově centra bude potřeba klást důraz
na propojení stávajících historických hodnot
s moderním využitím místa, hledat kvalitní
architektonické řešení a vytvořit něco nadčasového. Z konkrétních požadavků zaznívala
potřeba vytvořit příjemné veřejné prostranství
pro pobyt a odpočinek, prostor pro malé obchůdky, zachovat průchodnost území pro pěší,
nové prostory pro knihovnu či zázemí pro
spolky – vnitřní i vnější prostory, které umožní pořádat nejrůznější kulturní i komunitní
aktivity. Důležité bude také zvolit řešení, které
přispěje k propojení různých generací a vhod-

ným způsoben zpřítomní historickou hodnotu
místa.
Výsledky veřejné debaty budou použity jako
podklady pro vyhlášení architektonické soutěže
na obnovu centra města (části Smetanovy ulice
přiléhající přímo k náměstí a jejího širšího okolí).
Fotografie z procházky a veřejné debaty naleznete pod následujícím odkazem.
Autor fotografií je Roman Muchka
(www.iatelier.cz):
http://uschovna.cz/zasilka/LI6R37CKGD95KF45-DPW/FRSFXWHMCK
Podrobnější informace o přípravě architektonické
soutěže naleznete na:
https://www.facebook.com/mestostaryplzenec
http://www.staryplzenec.cz/obcan/titulni-strana/centrum-mesta-architektonicka-soutez/
Pro více informací kontaktujte Pavlu Dusíkovou
z Centra pro komunitní práci západní Čechy,
e-mail: pavla.dusikova@cpkp.cz,
tel: 774 497 871

JAK MŮŽEME JEŠTĚ
ZMĚNIT ÚZEMNÍ PLÁN?

Současně budeme požadovat, aby byly zachovány oba přejezdy přes trať na Radyňské ulici a u sběrného dvora, jejichž zrušení hrozí
v souvislosti s plánovanou výstavbou druhé
koleje na trati.
Zadruhé: Při vjezdu do Starého Plzence
ve směru od nákupního centra Olympia je
plánována průmyslová zóna. Budeme požadovat, aby se změnilo využití těchto pozemků
z mnoha důvodů. Míst pro průmyslové zóny je
v okolí Plzně mnoho, nevidíme důvod, proč by
takovou zónu měl mít u vjezdu i Starý Plzenec.
Zvlášť když se zvyšuje snaha město prezentovat jako historické, turistické centrum a vedení
města na tyto účely vynakládá poměrně mnoho peněz.
Zatřetí: V návrhu územního plánu se počítá
s výstavbou 644 nových bytových jednotek, to
je velké číslo, kdyby se skutečně všechny vybudovaly, znamenalo by to výrazný nárůst obyvatel (bezmála o 1 700). K zajištění potřeb nových
obyvatel nemá naše město potřebnou infrastrukturu, a to nejen dopravní, ale i v oblasti
Pokračování na str. 3

Vážení občané,
určitě jste si všimli, že se v poslední době mluví
často o novém územním plánu, jehož tvorba se
již chýlí ke konci a během následujícího měsíce by se mělo uskutečnit veřejné projednávání
územního plánu, na kterém lze podávat připomínky a námitky. Naprosto chápu, že je územní plán velmi složitý a komplexní dokument,
který nikdy nemůže potěšit všechny občany
města. Nicméně po diskuzích s občany jsme
s kolegy dospěli k závěru, že by si územní plán
zasloužil minimálně 5 výrazných změn, které
se pokusím stručně shrnout.
Zaprvé: V územním plánu se objevuje
přeložení průtahu městem, který by měl nově
vést přes školní zahradu směrem k nádraží
a následně až k benzinové pumpě. Toto řešení
nepovažujeme za příliš dobré. Budeme navrhovat, aby průtah nevedl přes školní zahradu,
ale místo toho byl veden nad železniční tratí.

Radyňské listy - duben 2017

Strana 3

Pokračování ze str. 2
služeb a občanské vybavenosti (školy, školky,
lékař atp.). Budeme proto usilovat o zmenšení
počtu plánovaných bytových jednotek.
Začtvrté: Budeme usilovat o to, aby byly
Šťáhlavy napojeny silnicí na obchvat Losiné
a tím byla odkloněna kamionová doprava do
firmy KS Katalog – servis mimo Plzenec. Na-

konec zapáté: Budeme chtít, aby alespoň v některých částech města (zejména v centru) byl
zpracován regulační plán. Město s tisíciletou
tradicí by mělo mít alespoň základní požadavky a podmínky pro to, jaké stavby mohou
v jeho centru vzniknout.
O tyto změny budeme usilovat a hodláme
kvůli nim podat námitku k územnímu plánu.

NOVÁ SLUŽBA PŘES
INTERNET – RYCHLÉ
A BEZPLATNÉ PODÁVÁNÍ
ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ
K EXISTENCI SÍTÍ

něním jediného on-line formuláře se vygenerují
žádosti všem správcům sítí najednou, odpadá
tak vícenásobné vyplňování samostatných žádostí. Služba zajistí i jejich odeslání jednotlivým
správcům sítí, kteří následně zasílají žadatelům
požadované vyjádření buď elektronickou cestou, nebo poštou.
Více informací obdržíte na internetové adrese:
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/
on-line-vyjadrovani-k-existenci-siti nebo na
zákaznickém centru služby na telefonu: +420
251 618 456 a na e-mailu: info@mawis.eu.
Každého jistě potěší, že využití této služby je
rychlé a bezplatné.
Josef Koželuh, odbor výstavby

V rámci území města Starý Plzenec mají jeho
občané, investoři a projektanti možnost využívat od března 2017 novou službu, kterou ocení
všichni žadatelé o vyjádření k existenci sítí. Přes
internetovou adresu http://site.plzensky-kraj.cz
lze podat hromadnou žádost přes službu UtilityReport způsobem uvedeným v příloze. Vypl-

K podání námitky však potřebujeme podle
zákona 200 podpisů. Naše argumenty můžete
podpořit svým podpisem. Rád Vám poskytnu
bližší informace, stačí, když mi napíšete na
mail miroslav.hlavac@top09.cz nebo zavoláte
na 737 209 766.
Miroslav Hlaváč
předseda místní organizace
TOP 09 Starý Plzenec

POTRAVINÁŘSKÉ
TRHY
v roce 2017
1.4., 13.5., 10.6.,
8.7., 5.8., 2.9.,
14.10., 11.11.

vždy od 08:00 h do 12:00 h
Masarykovo náměstí,
Starý Plzenec

sobota
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Sejdeme se v 9:00 h na náměstí
před radnicí
(Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec)
Bližší informace: 725 046 572

CHCETE SE PODÍVAT
NA ZASTUPITELSTVO
Z DOMOVA?
Účast veřejnosti na jednáních zastupitelstva
není v našem městě valná. Většinou se tam občanů sejde jen pár. Přesto se vám možná někdy
stalo, že vás zajímal nějaký bod jednání, ale
neměli jste zrovna čas přijít osobně, což není
v dnešní hektické době nic výjimečného. Ale
i občané, kteří nemohou z jakéhokoli důvo-

du přijít na jednání zastupitelstva, by měli mít
možnost co nejsnadněji zjistit, co se na zastupitelstvu probíralo. Žijeme ve 21. století, a tak
není nic jednoduššího, než si pustit záznam ze
zastupitelstva přímo doma a najít si v něm to, co
vás zrovna zajímá.
Takovou možnost bohužel dosud občané Plzence neměli, záznamy se sice pořizují, ale jsou
neveřejné a slouží jen k ověřování zápisu. Proto
jsme se s kolegy z kontrolního výboru rozhodli,
že navrhneme zastupitelstvu, aby přistoupilo ke
zveřejňování záznamů na webových stránkách

města. Zastupitelé mají tento bod na svém jednání 27. března. Bohužel uzávěrka Radyňských
listů se konala před jednáním zastupitelstva,
proto při psaní tohoto článku nevím, jak zastupitelé rozhodli. Věřím však, že budete moci pustit záznam již z příštího zastupitelstva doma.
Miroslav Hlaváč
člen kontrolního výboru
předseda místní organizace
TOP 09 Starý Plzenec
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OZNAČENÍ NOVĚ
POJMENOVANÝCH ULIC
Jak jsme Vás již informovali v Radyňských
listech z října 2016, zastupitelstvo města na svém
zasedání konaném dne 12. září 2016 schválilo
názvy dosud nepojmenovaných ulic. Zde byl
uveden výčet schválených názvů 32 ulic. V Radyňských listech z listopadu 2016 byla přiložena
mapa města se stávajícími i s nově pojmenovanými ulicemi. Město následně zadalo výrobu
uličních tabulek, kterými budou ulice označeny.
Instalace tabulek by měla proběhnout v jarních
měsících, tímto bude mít každá schválená ulice
své označení.
Město se řídí schválenými Zásadami pro

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
STARÝ PLZENEC
aktuální informace o projednání
Zastupitelstvo města Starý Plzenec v červnu
2011 rozhodlo o pořízení Územního plánu Starý Plzenec. Zadání územního plánu schválilo
zastupitelstvo města v září 2013. Jako zpracovatel územního plánu byla na základě výběrového řízení v únoru 2014 vybrána společnost
HaskoningDVH Czech Republic, spol. s r.o.
V květnu 2016 proběhlo první kolo projednání
územního plánu - společné jednání. Následně
byla projednána stanoviska dotřených orgánů
a kraje, také připomínky sousedních obcí a veřejnosti.
Upravená dokumentace návrhu územního
plánu byla v březnu 2017 předána k posouzení
její úplnosti pořizovateli, kterým je Magistrát

označování ulic, jiných veřejných prostranství
a budov. Tyto Zásady jsou v plném znění zveřejněny na internetu na oficiálních stránkách
města, najdete je pod pravidly města Starý Plzenec. Zásady v tištěné podobě jsou k dispozici
u pracovníků odboru výstavby. V Zásadách jsou
barevně vyobrazeny vzory uličních tabulek.
Uliční tabulka je obdélníkového tvaru, o rozměru 600 × 300 mm. V případech, kdy název
ulice je delší než názvy obvyklé, bude tomu rozměr uliční tabulky přizpůsoben. Velikost písma
je 100 mm. Typ písma je Arial Narrow, velké
písmo (např. SPOJOVACÍ, ÚSLAVSKÁ). Uliční
tabulky jsou zhotoveny z trvanlivého materiálu
a opatřeny vykrojeným rámečkem. Barva podkladu je červená, barva písma a rámečku je bílá.
Vlastník nemovitosti je povinen strpět bez-

úplatné připevnění tabulky s označením ulice
nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné
nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto. Označení ulic a jiných veřejných prostranství vč. údržby a obnovy uličních
tabulek provádí město na svůj náklad jednotně
pro celé území města.
Vlastník nemovitosti je také povinen umístit na svojí nemovitost tabulku s číslem popisným nebo evidenčním. Pokud ještě nemáte
vlastní domovní tabulku, je v Zásadách přiložen
i vzor těchto tabulek jako podklad pro zadání
její výroby. Domovní tabulku si hradí vlastník
nemovitosti.
Josef Koželuh, odbor výstavby

města Plzně - odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň (MMP-OSS). V případě, že pořizovatel zjistí v dokumentaci nedostatky, vyzve
zpracovatele k jejímu doplnění. Pokud bude
vše v pořádku, pořizovatel zahájí projednání
návrhu územního plánu v dalším kole, kterým
je veřejné projednání.
Pořizovatel v kroku veřejného projednání
oznámí formou veřejné vyhlášky místo a dobu
jeho konání. Veřejného 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. Připomínky
a námitky budou pořizovatelem přijímány ode
dne vyvěšení veřejné vyhlášky a nejpozději do
7 dnů ode dne veřejného projednání. Pro podání písemných připomínek a námitek není
žádný předepsaný formulář.

Návrh územního plánu pro veřejné projednání bude k nahlédnutí v elektronické podobě
na úředních deskách Magistrátu města Plzně
a města Starý Plzenec, nebo v tištěné podobě
na MMP – OSS (Ing. Petra Štáhlová) a na Městském úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby
(Ing. Josef Koželuh).
Po veřejném projednání, nebude-li třeba
jej opakovat, předá pořizovatel zastupitelstvu
města návrh na vydání územního plánu s jeho
odůvodněním. Zastupitelstvo města v případě, že s ním bude souhlasit, vydá nový územní
plán.
Přesný postup projednání územního plánu
je uveden v § 50 a násl. stavebního zákona. Potřebný čas k vydání územního plánu se odhaduje na 1-2 roky.
Josef Koželuh, odbor výstavby

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ DUBEN 2017
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

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí
hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno 09:00 – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE a svátky od 10:00 h do 18:00 h
Komentované skupinové prohlídky (min. 10 osob)
je možné objednat na tel.: 725 500 060, e-mail:
info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou první
sobotu v měsíci od května do září od 13:00 h do
16:00 h. Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo
otevírací dobu po objednání na tel.: 377 183 662,
377 183 659.
www.rotunda-hurka.cz
1. dubna 2017
Zahájení sezóny na hradě Radyni
Místo: hrad Radyně

Čas: 14:00 – 16:00 h
Pořadatel Město Starý Plzenec a Občanský spolek
Hůrka a Radyně
4. dubna 2017
Zkrocená Úslava - přednáška
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám. 121,
St. Plzenec
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně
5. dubna 2017– vernisáž výstavy
Miroslav Němeček - in memoriam
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 8. června 2017.
www.staryplzenec.cz
11. dubna 2017
V. koncert 32. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci
Michaela Špačková a Lukáš Klánský
– fagot a klavír
Místo: obřadní síň radnice St. Plzenec, Masarykovo
nám. 121
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
Čas: 18:00 h
www. staryplzenec.cz
15. dubna 2017
Velikonoční tvoření
Místo: Centrum služeb pro turisty předhradí hradu
Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h
www.ic-radyne.cz
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Sedlecký park (blízkosti mostu přes řeku)
- památník obětem II. světové války
17:25 h
Sedlec (v blízkosti mostu přes řeku – naproti památníku obětem II.SV)
- památník Americké armádě
17:30 h
6. května 2017
Slavnosti svobody na Radyni

Místo: předhradí hradu Radyně
Čas: 14:00 – 18:00 h
11. května 2017
Rebelové - muzikál
Místo: Lidový dům
Čas: 18:00 h
Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec

16. dubna 2017
Velikonoční jarmark
Místo: náves Sedlec
Čas: 14:00 – 18:00 h
Pořadatel: Spolek Sedlec v akci!
22. dubna 2017
Workshop – Středověká textilní výroba
Místo: Centrum služeb pro turisty v předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 17:00 h
www.ic-radyne.cz
29. dubna 2017
Čarodějnický rej pod Radyní
Místo: Centrum služeb pro turisty předhradí hradu
Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h
www.ic-radyne.cz
30. dubna 2017
Posezení pod májkou
Místo: areál hasičské zbrojnice Sedlec
Čas: 17:00 – 22:00 h
Pořadatel: SDH Sedlec
www. sdh-sedlec.wz.cz
30. dubna 2017
Pálení čarodějnic
Jízdy na úzkorozchodné železnici
Místo: areál PS Starý Plzenec
Čas: 17:00 – 19:00 h
Pořadatel: PS St. Plzenec a Plzenecká železnice
www.plzeneckazaleznice.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
PŘEHLED AKCÍ NA ZAČÁTKU KVĚTNA 2017
2. května 2017
V. koncert 32. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci
Dan Bárta a Robert Balcar Trio – jazzově upravené songy světových interpretů
Místo: Lidový dům
Čas: 19:00 h
4. května 2017
Uctění památky obětí světových válek
Pietní akty u pomníků ve St.Plzenci a Sedlci
Masarykovo náměstí
- památník obětem I. a II. světové války a památník
Americké armádě
16:45 h
Malá Strana
- pamětní deska Václavu Kratochvílovi
17:00 h
Sedlecký park (u rybníka)
- památník obětem I. světové války
17:15 h

ČTENÍ Z NÁVŠTĚVNÍ
KNIHY CENTRA SLUŽEB
PRO TURISTY

(pokračování z Radyňských listů
03/2017)
6.11.2016
Krásné a útulné centrum, které se nám moc
líbí. Útulnost oceňujeme v sychravý podzimní den.
Věra, Erik, Filip Plzeň

17.11.2016
Děkuji za krásně zařízenou útulnu. Vytrvejte
v této bohulibé činnosti, turistů bude jen více
a více.
L. Šťáhlavy
9.12.2016
Je to nádherný počin, celé turistické středisko. Stále otevřeno, příjemná děvčata. Zábava
pro děti. Zkrátka KRÁSNÉ!!!
Pavlasovi s Marečkem
26.12.2016
Několik let jsem zde nebyla, ale musím se
hluboce sklonit před těmi, kdo dokázal toto
místo takto zvelebit. Je to moc hezké. Velké
díky.
L. rodačka ze St. Plzence
Pokračování na str. 6
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna a Centrum služeb pro turisty
Vás zve na workshop

Textilní výroba ve středověku
-

dobová dílna
Mgr. Petra PŘEMYSLOVSKÁ

Pokračování ze str. 5
3.1.2017
Krásně jsme se ohřáli, je to tu super, ačkoli je zavřený hrad.
Josef, Martin, Kryštof a Luisa
10.1.2017
Příjemné prostředí, teplo.
H.
Něco tak příjemného jsem dávno nezažila.
K.
14.1.2017
Děkujeme za příjemné zázemí.
K.
Skautská výprava. Skvělé prostředí, skvělý čin.
K.
21.1.2017
Krásná procházka. Velké díky všem, kdo se o tuto zasloužili.
4.2.2017
Obrovské poděkování všem, kteří se na tomto díle podíleli! Něco tak
celkově příjemného, pohodového a sympatického se dnes jen tak nevidí. Přeji Vám, ať se obdobně podaří i znovuotevření restaurace a pak
toto místo nebude mít u nás konkurenci! Vím, co píši, neb jsem dlouholetý tuzemský pěší turista. S úctou, obdivem a pozdravem.

Dobová dílna se koná v prostorách Centra služeb pro turisty pod Radyní
v sobotu 22. dubna od 13:00 hodin.

- pokračování v dalším vydání Radyňských listů

S Mgr. Petrou Přemyslovskou se vrátíme do minulosti a naučíme se středověké
techniky, které se používaly k textilní výrobě. Každý si bude moci odnést svůj
„středověký“ výrobek jako památku spojenou s hradem Radyně. Proto neváhejte
navštívit workshop z cyklu akcí, které jsme pro Vás v roce 2017 připravili. Dotazy
zodpovíme na e-mailové adrese info@ic-radyne.cz nebo na tel. +420 725 500 060.
Poplatek za poskytnutý materiál je 100 Kč.

DAN BÁRTA &
ROBERT BALCAR TRIO
jazzově upravené songy světových interpretů
2. května 2017 od 19:00 hodin
Lidový dům, Raisova 2, Starý Plzenec
Prodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932
od 04.01.2017
Vstupné: plné 350 Kč, snížené 300 Kč
Vstupné k stání: 200 Kč
(prodej vstupenek k stání pouze v případě
vyprodání vstupenek k sezení)

Město Starý Plzenec
www.staryplzenec.cz

V prosinci 2016 vydalo město Starý Plzenec
novou knihu

STAROPLZENECKÉ BÁJE A POVĚSTI
Autorka knihy Anna Velichová převyprávěla známé i méně známé
báje a pověsti z kraje pod Radyní: a Hůrkou: o Radoušovi, o pokladech a podzemních chodbách na Radyni, pověsti Hůrky a další
zajímavé tajemné příběhy ze Starého Plzence a okolí.
Knihu je možné zakoupit za 150 Kč v K-Centru nebo
ve městské knihovně, Smetanova 932, Starý Plzenec.
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CYKLUS KONCE RTŮ

6. května 2017
od 14:00 do 18:00 hodin
předhradí hradu Radyně

Program:
•

k tanci a poslechu hraje orchestr Miroslava Novotného

•

vystoupení TŠ Filip Gregoriades

•

příjezd kolony historických vojenských vozidel

Doprovodný program:
• výstava dobových fotografií z období osvobození Starého Plzence
• výstava dobových fotografií restaurace a bývalé hájovny pod Radyní
• zábavný program pro děti v Centru služeb pro turisty

PRO PLZENECKÉ VARHANY

Musica
vagantium
„ P r oc há z ka v č a s ec h m i n u l ýc h “
hhrraajjíí aa zzppíívvaajjíí::
ZZddeenněěkk KKuubbííkk -- ffllééttnnyy,, ššaallm
maajjee
RRoom
maannnnoovváá -- bbiiccíí nnáássttrroojjee
Neeuum
maannaa N
JJiittkkaa KKuubbiiššttoovváá -- m
maannddoollaa,, nniinněěrraa
JJaann ČČm
meelláákk -- ffiidduullaa

k o s t e l N a r o z e n í P a n n y M a r i e n a M a lé S t r a n ě

n e děl e 2 3 . du bn a 2 01 7 v 18 h od i n
Kyvadlová doprava zdarma minibusem zajištěna
Občerstvení zajištěno

Vstup zdarma

Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna a SDH Sedlec
Vás srdečně zvou na výstavu

Výtvarná díla Miroslava Němečka
in memoriam

vernisáž výstavy

ve středu 5. dubna 2017 v 17:00 hodin
Výstava potrvá do 8. června 2017.
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, Starý Plzenec

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.
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
a Centrum služeb pro turisty
Vás srdečně zve na

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

VELIKONOČNÍ
TVOŘENÍ
Sobota 29.dubna 2017
sobota 15. dubna 2017
13:00-16:00 hodin
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
PŘEDHRADÍ HRADU RADYNĚ

Hledáte inspiraci na velikonoční výzdobu?
Přijďte k nám! Budeme zdobit kraslice,
velikonoční věnce a další zajímavé
dekorace. Zapůjčíme potřebné pomůcky a
poskytneme materiál. Těšíme se na Vás!
Poplatek za poskytnutý materiál: 50 Kč / osoba
Více informací na webu: www.staryplzenec.cz,
www.ic-radyne.cz, na facebooku:
http://www.facebook.com/mestostaryplzenec/nebo nás
ht
kkontaktujte: info@ic-radyne.cz, tel. +420 725 500 060.

13:00-16:00 hodin
Centrum služeb pro turisty
v předhradí hradu Radyně

Vstup zdarma

Program:
13:00 - zahájení a vzlet
(zápis čarodějnic a čarodějů do14:00)
14:30 - přehlídka kostýmů
s vyhlášením

„nejlepší čarodějnice, čaroděj a
nejoriginálnější dopravní
prostředek“
16:00 – zapálení vatry
-čarodějnické hry a soutěže o ceny
-malování obrázků pískem

Více informací o akci najdete na webu : www.staryplzenec.cz, www.ic-radyne.cz a na
facebooku : https://www.facebook.com/mestostaryplzenec/ nebo nás kontaktujte:
info@ic-radyne.cz, tel.+420 725 500 060.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
12. dubna 2017 by oslavila
80. narozeniny
paní Anna Veiglová, roz. Havlíková.
S láskou vzpomíná manžel
a dcery s rodinami.

Dne 2. dubna 2017 by se dožil 100 let
pan František Kočandrle.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují syn Stanislav
a dcera Věra s rodinami.

Dne 8. dubna to bude již 15 let,
kdy skončila pozemská pouť
paní Dagmar Follprechtové.
Byla vždy milá, ohleduplná, chápavá,
ochotná kdykoli pomoci.
Vzpomeňte na ni s námi i 8. května,
kdy by oslavila 79. narozeniny.
S láskou na milovanou maminku
vzpomínají dcera Marie a syn Daniel
s rodinami.

Dne 5. dubna uplyne třetí rok smutného
výročí, kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka a babička
paní Olga Chrastilová.
Na její velkou lásku stále vzpomínají
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 24. března uplynuly
čtyři smutné roky,
co nás navždy opustila
paní Jana Divišová.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou
s námi. Syn s rodinou.

Dne 16. dubna tomu bude 26 let,
co nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Josef Böhm.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera Jarka,
syn Jiří s manželkou a vnoučata.

NAŠE ŠKOLY

Jedna z karnevalových soutěží
Foto:Andrea Vintrlíková
Dne 10. 3. 2017 proběhl ve školní tělocvičně ZŠ Starý Plzenec karneval. Bylo zde mnoho masek - od kovbojů po princezny Elsy.
Karneval byl plný soutěží a tance. Ti nejlepší
soutěžící byli odměněni a každý v masce dostal také sladkou odměnu a časopis. Nedá se
říci, která z masek byla nejlepší. Všichni zúčastnění měli krásné a povedené masky. Karneval byl super!
Žáci 3. oddělení ŠD Starý Plzenec
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ZŠ STARÝ PLZENEC

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ
do Základní umělecké školy Starý Plzenec
Přijímací řízení proběhne pro všechny uchazeče (včetně zájemců
o studium na našich pobočkách v Nezvěsticích a Spáleném Poříčí)

v budově sídla školy ve Starém Plzenci, Raisova ul. č. 2.
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO HUDEBNÍHO OBORU:
úterý 23. 5., úterý 30. 5. 2017
od 16.00 do 17.30 hod.
středa 24. 5., středa 31. 5. 2017 od 16.00 do 17.30 hod.
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU:
úterý 23. 5., úterý 30. 5. 2017
od 16.00 do 17.30 hod.
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO VÝTVARNÉHO OBORU:
úterý 23. 5., úterý 30. 5. 2017
od 16.00 do 17.30 hod.
středa 24. 5., středa 31. 5. 2017 od 17.00 do 18.30 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Karlu Fialovi za velmi
užitečnou práci, kterou vykonává jako preventista veřejného pořádku,
a to nejen pro ZŠ ve Starém Plzenci. Každé dítě, které ráno přechází po
přechodu pro chodce do školy, je pod jeho osobní ochranou. Pan Fiala
tak vychovává nejen naše žáky, ale také všechny projíždějící řidiče.
Poděkování si zaslouží i vedení města za zřízení funkce preventisty.
Děkujeme.
Martin Štekl, ředitel školy

KONEC ZIMY
V ZŠ SEDLEC
Boby a saně jsme už uklidili, jaro se hlásí
o slovo a my se těšíme na nové zážitky.
První jarní akcí byla návštěva Techmánie
Plzeň. Čekala nás prohlídka volných expozic,
kde si každý mohl vyzkoušet působení nejrůznějších přírodních zákonů na vlastní kůži.
Každý z žáků se zapojil do jednoho z výukových programů, kde se bádalo a objevovalo

PRVNÍ SNĚŽENKY V MŠ
STARÝ PLZENEC
A je to tady. Sněhová peřina zmizela a na
naší školní zahradě se objevily první sněženky.
Jaro už nám ťuká na vrata. 21.2. to v naší školce
vypadalo, že všichni zaspali. Všechny děti i paní
učitelky přišly do školky v pyžamech. Měli jsme
totiž pyžamový bál. Zahájení bylo velkolepé, celou školkou znělo zvonění budíku. Všichni jsme
vstali a dali si rozcvičku s polštářem. Po ranním
protažení jsme rozpoutali polštářovou válku
a nechyběla ani polštářová promenáda. Po obědě jsme si zazpívali večerníčka a usnuli v našich
postýlkách.
I začátek března se povedl. Krásné počasí
nám pomalu otevřelo dvířka na pískoviště, skluzavku, houpačky a kolotoč. Ani se nám nechtělo
zpátky do školky. Ale protože naše paní kuchařky
tak dobře vaří, neodolali jsme. 7.3. naši předško-

● Pro zjištění talentových předpokladů uchazečů je podmínkou
osobní účast dítěte v doprovodu jeho zákonného zástupce.
● Pro vyplnění platné přihlášky (na místě!) potřebujeme znát osobní
údaje vašeho dítěte včetně jeho rodného čísla, váš kontaktní telefon
a e-mailovou adresu.
● Přijímacích pohovorů se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří
v srpnu 2017 dosáhnou minimálně věku pěti let.
● O přijetí vašeho dítěte do Základní umělecké školy Starý Plzenec
budete informováni kanceláří školy na konci června.
Bližší informace na tel. číslech 377 966 700 (ředitelna), 377 965 518
(sborovna), 377 965 519 (výtvarka), e-mail školy: zus-plzenec@volny.cz,
webové stránky školy: www.zusstaryplzenec.cz.

prostřednictvím jednoduchých pokusů. Na
programu bylo řádění s barvami, pokusy
s neživou přírodou a nejstarší žáci se pokoušeli přinést život na pustý ostrov. Nikdo z nás
se rozhodně nenudil.
Ve škole nás čekalo školní kolo recitační
soutěže Básnička pod rotundou. Každý se naučil jednu báseň a tu pak přednesl. Z každého ročníku byli vybráni tři nejlepší recitátoři.
Někteří z nich postoupili do dalšího kola této
soutěže, které se konalo ve Starém Plzenci.
Helena Malá
láci ze 4. a 5. třídy navštívili městskou knihovnu.
Paní Benediktová nás vřele přivítala. Seznámila
nás s chodem knihovny a vysvětlila nám, co vše
musíme udělat, abychom si mohli půjčit knihu.
Připravila si pro nás i ukázky z knih a pohádkové hádanky. A my moc děkujeme a těšíme se na
další návštěvu.
14. 3. k nám do školky přišla paní Kufnerová, maminka naší Kačenky. Nepřišla ale sama.
Vzala sebou dvě morčata, křečka, kočku a pejska. V rámci prožitkového učení seznámila naše
čtvťáky a páťáky s chovatelstvím, péčí a výchovou domácích mazlíčků. Mamince moc děkujeme. Dětem se beseda moc líbila a za odměnu
zazpívaly pí Kufnerové písničku ,,Když jsem já
sloužil…“.
To ale není všechno. V pátek 17.3. přijaly děti
ze 4. a 5. třídy pozvání na statek paní Jany Hanzlíkové. Měla pro nás připravenou prohlídku celého statku. Prohlédli jsme si chlévy s prasátky,
slepičí dvorek, husí rybníček, psí kotce chovné

Provádíme výzkum v laboratoři Techmánie
Plzeň.
Foto: Emanuela Vávrová
stanice, krmení koček a hlavně chov koní. Dozvěděli jsme se cenné informace nejen o životě
zvířat, ale i o tvrdé práci na statku. Děkujeme
paní Janě Hanzlíkové za krásné prožití pátečního odpoledne a všem rodičům za dobrůtky pro
zvířátka.
No není to jaro kouzelné? Co myslíte…
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

Na statku u paní Jany Hanzlíkové se dětem velmi
líbilo.
Foto: Bc. Kateřina Vlachová Khaurová
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S MASOPUSTNÍ PÍSNIČKOU
PO SEDLCI
V letošním roce jsme si na masopustní
pondělí zahráli na staročeskou zabijačku. Plnili jsme jitrnice v podobě silonových punčoch barevnými kousky látek. Na masopustní
úterý jsme se vydali v maskách procházkou
po Sedlci. Cestou nás doprovázelo několik lidových písní. Mezi maskami nechyběl
tradiční ženich s nevěstou, medvěd, řezník
a policista. Netradiční, ale velmi zdařené byly
masky v podobě hokejisty, zdravotní sestřič-
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ky, čertí nevěsta, vodník, mušketýr a mnoho
dalších. S průvodem jsme došli do naší oblíbené hasičárny, kde si děti zasoutěžily v připravených disciplínách. Děti byly rozděleny
do tří skupin, ve kterých plnily sportovní
úkoly. Za úspěšné zdolání disciplíny dostávaly děti razítka na papírové prasátko, které je
na konci odměnilo sladkým perníkem.
Petra Koňaříková a Barbora Michalová
Účastníci Masopustu sedlecké školky před hasičským muzeem v Sedlci
Foto: archiv MŠ Sedlec

SKAUT
PŘESPÁVÁNÍ
V KLUBOVNĚ 3. – 4. 3.
Po dlouhé době jsme se rozhodli zase
jednou uspořádat naše oblíbené přespávání
v klubovně, i když nám bylo jasné, že při takové akci toho stejně mnoho nenaspíme. Přespávání jsme tedy naplánovali takticky z pátku na sobotu tak, aby navazovalo na běžné
schůzky. Družina Tygřic si ještě před přespáváním udělala výlet do bazénu v Rokycanech,
zatímco s Vlky jsme trávili podvečer hraním
lakrosu. Kolem sedmé hodiny jsme už všichni
byli v klubovně, kde jsme se bavili do pozdní
noci hraním deskových her, povídáním a tradičním sledováním filmu. Sobotní ráno tak
většinu z nás zastihlo celkem nevyspalé, což
jsme si ale vynahradili dobrou snídaní, po níž
(a také po důkladném úklidu) jsme se rozešli
domů.
Pepča – Josef Vodička

VÝLET DO AIR PARKU
4. 3. 2017
První březnovou sobotu jsme se vypravili
s nejmladšími dětmi z našeho oddílu obdivovat kovové vládce nebes do Air parku ve
Zruči.
Vyrazili jsme v ranních hodinách autobusem do Plzně a postupně se třemi přestupy
jsme zdolali rozkopané město až do Bolevce.
Z konečné tramvaje č. 1 jsme se pěšky vydali Sigmondovou naučnou stezkou, která
nás provedla kolem Boleveckých rybníků, až
do Zruče přes hluboké lesy. Nejprve jsme došli ke Kamennému rybníku, kde jsme si udělali oheň na místním ohništi. Děti si opekly
všechno možné, co skrývaly jejich svačinové boxíky od špekáčků přes okurky, banány
a mandarinky. Dále nás lesní cesta zavedla ke
Kolomazné peci, kde jsme se s dětmi dočetli,
že není na zlobivé děti, ale na výrobu dehtu.
Odpoledne naše početná skupinka dorazila
do Air parku ve Zruči. V tomto muzeu jsme
obdivovali nejen letadla a vrtulníky, ale i tanky a děla. Mnoho exponátů bylo přístupných
k prošmejdění, což děti velmi bavilo a nasoukat se na místo pilota do stíhačky, byl nevšední zážitek pro nás všechny.

Naštěstí se děti chovaly opravdu ukázněně
a dodržovaly všechna přísná pravidla muzea,
takže jsme nebyli vykázáni, ale i tak jsme se
vydali na zpáteční cestu do Plzně.
Šli jsme po turistické stezce k Seneckému
rybníku na autobus, abychom nemuseli absolvovat složitou cestu tramvají s přestupy.
Nemile nás překvapilo, když jsme došli na zastávku autobusu a zjistili, že v našem směru
je zastávka o 800 m jinde a je jen 3 minuty do
odjezdu.
I přesto, že se děti tvářily, že po 12kilometrové trase jsou na smrt unavené, vzaly nohy
na ramena a autobus doslova dohonily. Odměnou jim byla obrovská radost, že nemusí
do Plzence pěšky.
Na výletě byla velká legrace a navíc sobota byla jedním z letošních nejteplejších dní,
takže jsme si pobyt v lese i Air park opravdu
užili.
Očko – Ivana Drncová

RÁDCOVSKÝ KURZ
24 -26. února proběhla druhá část rádcovského kurzu, kterého se zúčastnila i celá naše
družina Tygřic. Během víkendu si prakticky
vyzkoušely, jaké je to připravit si program
pro světlušky a vlčata. Procvičily si zdravovědu při simulované dopravní nehodě, naučily
se něco o právech a povinnostech vedoucího
skautské družiny, zahrály si spoustu her a to
hlavní je, že úspěšně splnily celý rádcovský

Vlčata a světlušky v Air parku

kurz! Katy, KPZ, Evi, Vačko, Kýťo a Téro gratulujeme!!!

ODDÍLOVKA
Den zamyšlení nebo také den sesterství
oslavují všichni skauti na celém světě vždy
22. února. Nejenže se jedná o den, kdy by se
měli skauti zamýšlet nad tím, co vlastně „dělají“, ale také se jedná o den, kdy se slaví narození zakladatelů světového skautingu. I my
jsme se proto v hojném počtu sešli v naší klubovně a tento den oslavili. Byli jsme na krátké
procházce a zahráli si hry. Skautky připravily
malé občerstvení a skauti je za to obdarovali,
protože se jedná hlavně o jejich den, a také
proto, že si to zaslouží.
Áda – Adéla Dankovičová
Uplynulý měsíc byl také hojný na akce pro
oddílové vedoucí. Počátkem března se uskutečnil další ročník Skautského plesu, konaný
v Sokolovně Bolevec. Nechybělo ani tradiční
taneční vystoupení střediska Střela pod taktovkou naší Ády.
Poslední zimní víkend jsme se jeli radit/
relaxovat do Campusu v Dobřívě u Rokycan.
Touto dobou každoročně probíhá střediskové
setkání vůdců, kde je dostatek prostoru pro
přátelské popovídání, procházky, řešení palčivých témat či hodnocení naší činnosti.
Pája - Pavla Lencová

Foto: Pája - Pavla Lencová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
OSLAVA MDŽ
Oslava MDŽ byla již tradičně hojně navštívena. Členové a členky
KSČM a ČSŽ připravovali celou akci s velkým předstihem a zabezpečení
zabralo mnoho hodin společné práce. Ta byla odměněna nejen účastí, ale
i spokojeností přítomných žen a pánů. K úspěchu celé oslavy přispěl samozřejmě program. Milé vystoupení dětí potěšilo, hudba orchestru ZUŠ
s panem učitelem Františkem Bayerem stejně jako vloni nadchla. Výbornou náladu vyvolala vystoupení „Hradeckých panenek“.
A komu patří velké poděkování od pořadatelů? Vedení ZUŠ za zajištění
hudebního vystoupení a zapůjčení sálku pro šatnu na převlékání „Hradeckých panenek“. Panu učiteli Bayerovi za vstřícnost a pomoc s ozvučením.
Musíme poděkovat i paní učitelce Aleně Morgensternové za zajištění recitačního vystoupení dětí.
Na závěr je třeba si položit otázku. Potřebují mít ženy svůj mezinárodní
svátek? Jistě ty, co si svátek připomínají, říkají ano. Nejen z pohledu hezkého setkání konaných v mnoha místech. Ale uvědomujeme si, že je připomenutím faktu, že stále ještě nedošlo k úplnému odstranění diskriminace
a násilí na ženách.
Josef Sutnar

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

Zkrocená Úslava
Mgr. Vendula Hnojská

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu,
Masarykovo nám.121, Starý Plzenec v úterý 4. dubna 2017od 18.00 h.
Přednáška pojednává o řece Úslavě, meandrující malebným údolím od
Šumavy k Plzni. Posluchači se seznámí se základními geografickými daty,
včetně uměle vytvořených vodních děl, v nichž byla zachycena obrovská
vodní síla, sloužící pro pohon mlýnů, pil, hamrů apod. Dozvíte se o
mlýnech ve Starém Plzenci a okolí. Přednášející vás seznámí s pravěkým
osídlením v okolí řeky Úslavy, s důrazem na archeologické lokality jižního
Plzeňska.
Přednáška je součástí cyklu, konaného u příležitosti 1040 let Staré Plzně,
který reflektuje zásadní momenty historie Starého Plzence a regionu, ve
kterém místo leží.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Vyhrazujeme si právo změn v programu .
http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/

Hradecké panenky mj. zpestřily svým vystoupením oslavu MDŽ.
Foto: Josef Sutnar

STALO SE
JARO KLEPE NA DVEŘE
Jaro už klepe na dveře, sluníčko začíná hřát
a stromy nám pomalu ukazují své první lístky. Pěkné počasí přilákalo mnoho turistů i na
hrad Radyni. Ani v Centru služeb pro turisty
nebyla o návštěvníky nouze. Mnozí se k nám
přišli ohřát, odpočinout si, anebo zakoupit
nějakou tu upomínku. Pro zvídavé děti byla
11. března připravena Ekologická olympiáda,
při které jsme si zopakovali správné postupy
třídění odpadu, seznámili se s osudem odpadků a vyzkoušeli si osvojené znalosti v praxi. Podle úžasných znalostí a velkého zájmu
všech zúčastněných bylo vidět, že ani dětem
není osud naší planety lhostejný a mnozí by
se od nich měli co učit… Můžeme být pyšní
na to, jaké máme ve svém okolí zodpovědné
občánky.
Poslední březnová sobota patřila opět přednášce o středověku. Tentokrát jsme se s Mgr. Petrou Přemyslovskou vypravili do světa středověké ,,módy“. Poznali jsme, co si tehdy oblékali

páni, čím se zdobily dámy a jak ,,pohodlné“ bylo
středověké prádlo.
Nejen všichni turisté, ale i my v Centru služeb pro turisty jsme uvítali měsíc duben, který
přinesl novou turistickou sezónu. Na hradě
Radyni byla letos zahájena turistická sezóna 1.
dubna. Pro návštěvníky byly připraveny oživené
prohlídky s Karlem IV. a jeho družinou.
Chtěla bych Vás pozvat 15. dubna na Velikonoční tvoření do Centra služeb pro turisty, kdy
si společně vyrobíme jarní dekoraci, nabarvíme
vajíčka nebo upleteme pomlázky. Dne 22. dubna si během unikátního středověkého workshopu budete moci vyzkoušet textilní techniky
středověku a zhotovit si tak originální módní
doplněk. Poslední dubnovou sobotu proběhne
Čarodějnický rej pod Radyní. Pro děti budou
připraveny soutěže a malování obrázků pískem.
Vrcholem odpoledne bude vyhlášení nejlepší
masky a dopravního prostředku a následné zapálení vatry. Všechny čarodějnice a čarodějové
jsou srdečně zváni!
Pro zájemce je tu stále možnost využití mi-

mořádných komentovaných prohlídek hradu
Radyně. Centrum služeb pro turisty na Radyni je pro veřejnost otevřeno v sezóně denně od
09:00 do 18:00 hodin. Podrobnosti o jednotlivých akcích můžete sledovat na webu: www.
staryplzenec.cz, www.ic-radyne.cz, na facebooku: https://www.facebook. com/mestostaryplzenec/ nebo nás kontaktujte: info@ic-radyne.cz,
tel.+420 725 500 060.
Bc. Kristýna Vlachová

Třídění odpadu na Ekologické olympiádě
Foto: Bc. Kristýna Vlachová
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PLZENEČTÍ MUZIKANTI
PRO KRUH
PŘÁTEL HUDBY
Dne 14. března se uskutečnil další z řady
abonentních koncertů 32. koncertní sezóny,
na kterém účinkovali učitelé a žáci Základní
umělecké školy Starý Plzenec a jejich hosté.
V programu vystoupili jak sóloví interpreti,
tak i komorní soubory. Zazněly skladby známých starých mistrů i současných skladatelů. Město Starý Plzenec a Kruh přátel hudby
velice děkují všem účinkujícím „plzeneckým
muzikantům“, kteří se zcela nezištně podíleli
na programu tohoto koncertu.
Eva Vlachová

Vystoupením smyčcového tria (Hana Prančlová – housle, Kateřina Palátová – housle a Radka
Panušková - viola) byl úspěšně zakončen letošní koncert Plzeneckých muzikantů.
Foto: Eva Vlachová

SPORT
SK SPORTTEAM DOLI
STARÝ PLZENEC, Z.S.
zahajuje letní tenisovou sezónu
Tenisová škola pro děti
Nedílnou součástí této tenisové školy jsou
závěrečné turnaje a soutěže v několika věkových
kategoriích. Výuka probíhá také v letních měsících. V této době nejsou pravidelné tréninky,
pouze individuální hra dle časových možností.
Škola potom pokračuje v září a říjnu, kdy navíc
pořádáme dětský zábavný tenisový den a turnaje ve čtyřhře.
Nejlevnější tenis pro dospělé
SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec nabízí
pro letošní rok možnost předplatného v podobě permanentky za 900 Kč na celoroční hru. Za
tuto cenu mohou hráči navštěvovat hřiště v Herejkově ulici a nově také kurty v Koterově (na
návsi za hospodou). Tenistům, kteří budou hrát
pravidelně dvě hodiny týdně po celou letní sezónu, tak vyjde jedna hodina hry na cca 16 korun.
Zveme tímto mezi nás všechny rekreační
hráče (hráčky) i pokročilejší tenisty, kteří by
mohli doplnit naše družstva, která hrají okresní
soutěž DAVIS CUP. Také se můžete zúčastnit

FOTBALOVÝ BIATLON
Fenomén zimních sportů „biatlon“ okouzlil i partu dříve narozených fotbalistů SK Starý Plzenec a od nápadu (vyzkoušet si ho na
vlastní kůži) nebylo k samotnému činu daleko.
11.3.2017 se v jáchymovském biatlonovém areálu sešlo 12 závodníků a šlo se na věc. Běžely se
tři okruhy (jeden měl kolem 950 metrů) a byly
dvě zastávky na střelbu (ležka a stojka). Za každý
netrefený terč se běžel trestný okruh o délce cca
100 metrů. Počasí bylo příjemné, sníh trochu
těžší, vůle závodníků po co nejlepším umístění
obrovská. Se všemi biatlonovými nástrahami
se nejlépe vypořádal Jarda Voráček, který měl
nejlepší střelbu (běžel jen 3 trestná kola), a to

našeho klubového žebříčku, do kterého se celoročně započítávají výsledky zápasů mezi našimi členy. Pořádáme také několik turnajů ve
dvouhře i ve čtyřhře, včetně červnového retro
turnaje v dobových kostýmech a s dřevěnými
raketami.

Informace a přihlášky na všechny tenisové
akce:
Milan Doležel, Herejkova 1031, Starý Plzenec,
telefon: 605 987 754, 606 791 384
E-mail: sportteamdoli@seznam.cz
http://www.skdolistaryplzenec.banda.cz/

Sportovní klub SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec
pořádá od dubna do června 2017

TENISOVOU ŠKOLU pro děti od 7 let

Výuka bude probíhat ve všedních dnech v odpoledních
hodinách (po ukončení vyučování) i o víkendu – dle
zájmu: jedenkrát i vícekrát týdně. Zahájení 15.4.2017.
Školu podporuje Český svaz rekreačního sportu.
Informace a přihlášky u pana Doležela do 7.4.2017:
- osobně: Starý Plzenec, Herejkova 1031, Malá Strana, u řeky
- telefonicky: 605987754, 606791384
- Email: sportteamdoli@seznam.cz
Informace: www.skdolistaryplzenec.banda.cz

byl základ úspěchu. Druhý skončil Jirka Kodalík
(5 trestných kol), třetí Míra Hájek. Další pořadí
pak bylo ovlivněno hlavně střelbou, když průměr trestných kol u ostatních závodníků byl 7.
Nejenom střelba byla tvrdým oříškem, ono takové zalehnutí ke střelbě s lyžemi na nohou dá
taky dost zabrat. Zvedání se po střelbě taky nic
snadného. Celkově je to prostě fuška. Všichni
jsme si alespoň na vlastní kůži vyzkoušeli, co
tento sport obnáší. Asi budeme příště při fandění u televize méně kritičtí. Závěrem je třeba
vyjmenovat 12 biatlonistů gardy SK Starý Plzenec: J. Voráček, J. Kodalík, M. Hájek, J. Onderka, P. Rejšek, A. Heřman, M. Spáčil, P. Liška, R.
Skala, M. Jíra, B. Jíra a B. Jíra starší.
Petr Liška

Biatlonisté gardy SK Starý Plzenec
Foto: archiv
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V SEDLCI BRZY ZAČNE
TENISOVÁ ŠKOLA DĚTÍ
Na jaře 2016 začali členové tenisového oddílu
Spartak Sedlec organizovat tenisovou školu pro
děti. Díky novému tenisovému zázemí (nová
klubovna včetně šaten a sprch byla již v provozu) a dostatečnému trenérskému týmu (3 trenérky + 3 trenéři) jsme se konečně pustili do
výchovy mládeže. Do jarní části tenisové sezóny
jsme dali dohromady 11 dětí ve věkovém rozpětí
3 až 10 let. Trénovalo se od května do června 2
až 3 dny v týdnu. 18.6.2016 se pro všechny přihlášené tenisty uspořádal „Tenisový den“, kde
mohli všichni zúčastnění ukázat, co se již v tenise naučili. V rámci tohoto dne byl i vodácký
trénink na místním rybníku. Tenisová škola
měla v červenci a srpnu volno, ale začátkem září
se rozběhla na plné obrátky. Místo 11 dětí, které
chodily na jaře, přišlo na podzim dětí 26. Chodilo se skoro každé odpoledne a na kurtech bylo
opravdu živo. Trenéři toho měli opravdu hodně,
ukočírovat takovou hordu dětí je opravdu fuška.
U starších dětí bylo vidět, po pár měsících tréninků, znatelné zlepšení. V rámci Týdnu sportu
(19.9. – 23.9.2016) ve Starém Plzenci naše kurty

Soustředění kajakářů na Šumavě.

navštívili žáci místních škol (ze Starého Plzence
a Sedlce) a vyzkoušeli si, jaké je to hrát tenis na
tenisovém kurtu. Během týdne se jich na kurtech vystřídalo přes 100. Koncem října se díky
počasí a brzké tmě s tenisem venku skončilo
a naše aktivita se přesunula do tělocvičny. Celou
zimu se v úterý a středu chodí na všeobecnou
tělesnou přípravu do sedlecké školy. Děti tato
netenisová průprava baví a v mnoha sportovních dovednostech se opravdu zlepšily. V březnu již v tělocvičně začínáme s tenisovými cviky,
koncem dubna plánujeme přesun na venkovní
kurty. Rodiče dětí, kteří mají zájem přihlásit své
ratolesti do nového ročníku tenisové školy, se
můžou informovat u Jiřího Nováka na telefonu
602 218 201.
Petr Liška

FOTBALOVÉ KOULENÍ
Stává se již tradicí, že fotbalová garda SK
Starý Plzenec se koncem března schází k turnaji rodinných dvojic v bowlingu. Ne jinak tomu
bylo i letos. V hale TJ Lokomotiva Plzeň se
17.3.2016 sešla rekordní účast, do turnaje se zapojilo 20 dvojic. Startující dvojice nebyly jenom
manželské páry, ale i otec a dcera – čehož letos
využily dva páry. Na 4 drahách se pak dvojkolově bojovalo o co nejlepší umístění. Medailové
příčky získaly tyto páry: 1. Děkanovský Michal
s manželkou Evou, 2. Hrouda Pavel s manželkou
Janou a 3. Jíra Bohumír a manželkou Hanou. Při
slavnostním vyhlašování výsledků byli oceněni
i nejlepší jednotlivci obou pohlaví, tj. nejlepší
ženou byla Eva Děkanovská s 247 body, nejlepší
výkon mezi muži podal Pavel Rejšek s 258 body.
Petr Liška

Trénink malých tenistů v roce 2016
Foto: Petr Liška

Mladší družstvo kajakářů úspěšně zvládlo deset lekcí plaveckého kurzu.

Turnaj rodinný dvojic v bowlingu

■ Prodám byt 1 + 1 v osobním vlastnictví v Sedlci. Tel.: 732 661 037.

■ Hledám dlouhodobý pronájem stodoly nebo
pozemku ve St. Plzenci, Šťáhlavech, Šťáhlavicích
nebo Sedlci. Tel.: 737 942 060.

Foto: Petr Liška

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Koupím byt ve St. Plzenci 2+1, 2+kk, nejraději s balkonem. Tel.: 603 471 801.
■ Prodám krbová kamna HAAS+SOHN VASA
PLUS, prům. kouřovodu 150. Cena 6.100 Kč.
Tel.: 773 618 380 po 15. h.
■ Koupím jakoukoliv 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.
■ Koupím LADA, VAZ, ŽIGULI nebo ŠKODA
100, 110, 110 R CUPE nebo MB 1000-1100. Tel.:
737 942 060.
■ Koupím motocykl JAWA 250, 350, i nepojízdný, i bez dokladů, nebo VELOREX. Tel.:
736 736 059.
■ Koupím tahací harmoniku – heligonku, zn.
Hlaváček, Kalina, Kebrdle. I poškozené. Tel.:
733 483 583.
■ Prodám použitou drtičku větví Black Decker
a trafosvářečku RTB 3. Tel.: 608 766 150.

Hledáme nové spolupracovníky na pozice:

Frézař
Obsluha a seřizovač automatu
Pracovník ve výrobě uhlíkových výrobků
Technická kontrola
Seřizovač - pracovník ve výrobě uhlíkových výrobků
Kontakt:
CZ CARBON PRODUCT, s. r. o., Sedlec - Starý Plzenec
telefon: 777 619 849, email: vcivisova@cz-carbon.cz

Nabízíme:
• čtvrtletní a roční odměny
• dovolená navíc
• práce v přátelském kolektivu
• stravenky
• příspěvek na praní pracovního oděvu
• a další benefity
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NAROZ

Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422, info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com

Navazujeme na zavedenou tradici Staroplzenecké
t
b 9 llett na zdejším
d jší
ší
restaurace
provozovanéé po d
dobu
náměstí, která si získala oblibu převážně díky vysoké
kvalitě pokrmů a profesionální obsluze. Tento standard
se Vám budeme snažit poskytnout i v této restauraci. Při
přípravě veškerých pokrmů klademe důraz na kvalitu
surovin s využitím produktů z blízkého okolí.

PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
hledá pracovníka na pozici

REŽIJNÍ DĚLNÍK / TOPIČ
• Topičský průkaz není podmínkou,
zaškolíme
Náplň práce:
• řízení provozu kotelny
• obsluha středotlakého parního kotle
• obsluha drtiče na dřevní odpad
• drobné režijní práce
Info:
PRONAP s. r. o.
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
personální oddělení Štěchová
tel.: + 420 377 923 311-312
mob.: + 420 720 978 340
www.pronap.eu
e-mail: stechova@pronap.eu

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách
z našeho chovu!
Stáří slepiček: 14-19 týdnů;
cena: 149-180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
12. dubna, 11. května
a 13. června 2017v 15:35 hodin
Starý Plzenec
– naproti čerp. stanici Pap Oil

Televize

Internet
Volání

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

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

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky

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

Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840

email: info@plzenec.net

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.

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

tel.: 775 785 005
Internet, který má omezenou pouze cenu...
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Německé potraviny HM PLUS s.r.o.
přijmou pracovitou, spolehlivou a sympatickou ženu na pozici

PRODAVAČKA - POKLADNÍ
Nástup 1. 5. 2017
Více info na adrese: Potraviny HM PLUS s.r.o. Máchova 411, 33202 Starý Plzenec
Telefon: 603 436 036

