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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
babí léto je, zdá se při
pohledu z okna, už minulostí. Ale i podzim
má své kouzlo, úchvatné
barevné scenérie opadávají a občas ještě sluníčko prosvítá prořídlými
korunami stromů.
V tomto období vrcholí přípravy rozpočtu na příští rok. Některé
investiční akce byly započaty v letošním roce,
ale promítnou se nám do rozpočtu i příštího
roku, jako např. přístavba a rekonstrukce sedlecké školy. Stavební práce do určité míry komplikují běžný chod školy, proto prosím rodiče
i personál školy o shovívavost a trpělivost po
dobu stavby. Odměnou nám pak budou dlouho očekávané nové krásné prostory. Pravděpodobně se nám zčásti přesunou do příštího roku
i některé další akce, které jsou dány již uzavřenými smlouvami, a to např. opravy komunikací Luční a Ke Hřišti, chodníku u zdravotního
střediska s novým přechodem pro chodce,
stejně tak jako chodník v ul. Školní v Sedlci od křižovatky Smetanova k mostu, kde se
protáhlo vydání stavebního povolení. Předána
byla již dokumentace pro územní rozhodnutí na pokračování chodníku v Radyňské ulici
v úseku Kollárova - Výrovna. Realizaci tohoto
chodníku předpokládáme v průběhu příštího
roku po dokončení dokumentace ke stavebnímu povolení. I v příštím roce budeme pokračovat v opravách dalších místních komunikací, obnovou vodovodů a kanalizací a opravách
veřejných budov. V souvislosti s přípravou
výstavby sportovní haly a přístavby ZŠ ve Starém Plzenci podle architektonické soutěže byl
zpracován přehled financování tohoto záměru
s výhledem na 3 roky, kde jsou navrženy investiční akce zohledňující finanční možnosti města. Uvedený materiál projednal finanční výbor
a následně s ním seznámil zastupitele. Seznam
investičních akcí je pak každoročně součástí
rozpočtu, který bude schvalovat zastupitelstvo
města na prosincovém veřejném zasedání.
A co je nového v procesu pořízení nového územního plánu? Pořizovateli, tj. odboru
stavebně správnímu Magistrátu města Plzně
Ing. Štáhlové bylo doručeno k návrhu územního plánu celkem 91 námitek a připomínek.
S těmito námitkami a připomínkami seznámil
Pokračování na str. 2

NOVÝ DOPRAVNÍ
AUTOMOBIL
PRO HASIČE VE STARÉM
PLZENCI DODALA FIRMA
THT POLIČKA.
Město Starý Plzenec pořídilo pro svou jednotku sboru dobrovolných hasičů nový dopravní automobil Iveco Daily náhradou za
stařičkou Avii z roku 1981, která dosluhovala
a pro udržení v provozuschopném stavu stála
město ročně nemalé prostředky. Vozidlo bylo
pořízeno výhradně z rozpočtu obce, neboť pro
tuto váhovou třídu do 7 t. se nepodařilo získat
žádnou dotaci. Podvozek a realizaci celé nástavby včetně veškeré dokumentace a certifikace
dodala firma THT Polička poměrně v krátkém
čase podle přání zákazníka. Vozidlo je 6místné,
vybavené výhradně z technických prostředků
jednotky již dříve pořízených. Většinu vybavení tvoří prostředky na čerpání vody a technické
zásahy různých typů událostí.
Vozidlo bylo slavnostně předáno 18. října před radnicí na náměstí ve Starém Plzenci za přítomnosti krajského ředitele brig.
gen. Ing. Františka Pavlase, ředitele územního
odboru Plzeň plk. Ing. Pavla Musila, zástupců
města - starostky Bc. Vlasty Dolákové a místostarosty Bc. Václava Vajshajtla, některých
zástupců okolních sborů a spolků, včetně většiny členů výjezdové jednotky. Starostka města

ZDARMA

připomněla náročnou cestu k podpisu smlouvy o zahájení projektu, včetně potřebě nového
vozidla, velitel jednotky seznámil všechny zúčastněné, jak celá ta realizace probíhala. Krajský ředitel podotkl, že město nekoupilo novou
hračku hasičům, ale vůz sloužící potřebám
občanů města ke zmírnění následků živelných
pohrom, které nás poslední dobou častěji postihují. Všichni si přejeme, aby takovéto pomoci bylo co možná nejméně. Po úvodních
řečnických projevech bylo vozidlo představeno
a slavnostně pokřtěno produktem společnosti
Bohemia Sekt. s.r.o.
Závěrem pronesl velitel jednotky Luboš
Lenc jménem všech členů poděkování všem
zástupcům a zastupitelům města, že se podařilo
celou tuto realizaci dokončit, i když to nebylo
zrovna jednoduché.
Lenc Luboš
velitel jednotky SDH Starý Plzenec

Slavnostního předání hasičského vozu se zúčastnili (zleva) starostka města Starého Plzence
Bc. Vlasta Doláková, místostarosta Bc. Václav
Vajshajtl, krajský ředitel brig. gen. Ing. František Pavlas a ředitel územního odboru HZS
Plzeň plk. Ing. Pavel Musil a velitel SDH Starý
Plzenec Luboš Lenc.
Foto: Jiří Vlach

Nový dopravní automobil pro hasiče ve Starém Plzenci byl slavnostně představen veřejnosti 18.
října 2017.
Foto: Jiří Vlach
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určený zastupitel, tj. Ing. Hana Sobotová,
zastupitele města. Velké množství námitek
a připomínek se týkalo dopravy v centru
města. Tento stav narůstající dopravy citlivě
vnímá i vedení města, proto připravuje zadání dopravní studie, která prověří navržené
varianty v územním plánu. Mohu Vás ujistit,
že se všemi námitkami a připomínkami k návrhu územního plánu se pořizovatel podrobně a zodpovědně zabývá a o jejich vypořádá-

ní pak budou rozhodovat zastupitelé města
na veřejném zasedání pravděpodobně na jaře
příštího roku.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, pozvat Vás na svatomartinské hodování
u hradu Radyně dne 11. listopadu. Od 13
hodin můžete ochutnat svatomartinská vína
včetně svatomartinských specialit. Odpoledne Vám zpříjemníme legendou o sv. Martinovi, děti se mohou těšit na soutěže v dobovém
táboře sv. Martina a jeho družiny nebo na

podzimní tvoření v Centru služeb pro turisty. Mimořádně proběhnou i komentované
prohlídky hradu Radyně. Dne 26. listopadu
si nenechte ujít tradiční rozsvícení vánočního stromu, jehož součástí bude od 14 hodin
adventní trh. A 2.12. se přijďte podívat na
vánoční jarmark do Sedlce. Podrobnosti o
dalších akcích najdete uvnitř tohoto čísla.
Těším se na setkání s Vámi a přeji Vám
krásné podzimní dny.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
DO PLZENCE
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
NEPATŘÍ

VOLBY VE STARÉM PLZENCI
Minulý měsíc proběhly v našem státě volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jak se
volilo v jednotlivých okrscích ve Starém Plzenci, najdete níže.
Mgr. Milena Benediktová

Bylo pro mě pochopitelné a srozumitelné,
když v referendu o supermarketu byli někteří
občané pro a jiní proti. Každý má jiné nákupní zvyklosti a podobně. Netrvalo ale dlouho
a zvedla se další vlna nevole proti vedení
města, a to proti řadě záměrů v novém územním plánu. Za jeden z nejdůležitějších záměrů považuji plánovanou realizaci průmyslové
zóny na příjezdu do Plzence od Plzně, která
by měla vzniknout s podporou současného
vedení města. Reakcí je zatím několik set
podpisů na petici proti, nesouhlas spolků
i poradního orgánu Rady města. Všichni jsou
proti zcela nepotřebnému a škodlivému zásahu do fungování města. A přesto to zatím
nestačí. Reálně hrozí, že vedení města průmyslovou zónu prosadí.
Jaké jsou argumenty proti? Už jen samotný příjezd k plánované průmyslové zóně má
nedostatečnou šířku ve vztahu k intenzitě dopravy. Jedná se o silně zatíženou silnici II/180
Černice – Starý Plzenec. Nejpoužívanější silnici pro cestu do Plzně. Ta neodpovídá ani
Pokračování na str. 3

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2017
Obec: Starý Plzenec

Obec: Starý Plzenec - okrsek: 1
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kategorii S 7,5, což je minimální normová
šířka pro silnice II. třídy.
Nerozumím argumentům o boji proti nezaměstnanosti, vždyť je na historickém minimu. Nerozumím řečem o masivním odchodu
podnikatelů ze Starého Plzence, tak atraktivního místa. Chápu, že půjde o převody
pozemků, a že se jedná o příjem do rozpočtu města. Ale kupříkladu v tomto volebním
období zdvojnásobilo vedení města občanům
daň z nemovitosti s argumenty, že získané
peníze navíc hned použije na silnice. A to se
nestalo, peníze v rozpočtu zůstaly neproinvestované.
Městu chybí strategický, logický a rozumný přístup k investicím. Dlouhodobě požaduji
na vedení města, aby začalo ohledně investic
pracovat systematicky. Na posledním jednání zastupitelstva jsem navrhl usnesení zcela
jednoduché, které mělo usnadnit postup jak
ve věci sportovní haly a přístavby základní školy, tak i ve všech dalších plánovaných
investicích. Navrhoval jsem konkrétně „sestavit plán investic v souladu s Programem
rozvoje města s odhadem výše jednotlivých
investic“. To by vedení města donutilo si základním způsobem stanovit priority. Vedení
města tento návrh neschválilo a proti byly
téměř všichni členové současné Rady města.
Sestavení plánu investic by ukázalo, se kterými investicemi město počítá, na které má.
A které naopak zůstanou pro následující roky
„pod čarou“.
Město Starý Plzenec nepotřebuje novou
průmyslovou zónu, nepotřebuje případné
přidružené ubytovny a nemůže si dovolit
ztratit kontrolu nad pozemky v této lokalitě. Navrhuji vypustit tuto průmyslovou
zónu v novém územním plánu a nahradit ji
ochrannou zelení. Starý Plzenec a jeho okolí
jsou jak pro bydlení, tak rekreačně a turisticky nejatraktivnějším územím v nejbližším zázemí města Plzně. Vybrat si takto atraktivní
lokalitu pro stavbu průmyslové zóny je mírně
řečeno nevhodné. A formálně ji přejmenovat
na „komerční zónu“ může působit sympaticky jen do doby, než tam skutečná výroba
vznikne.
Pro Starý Plzenec by bylo vhodnější kvalitněji připravovat rekonstrukce místních
komunikací, zvyšovat bezpečnost novými
přechody pro chodce, dodělat infrastrukturu
např. v centru města „U Pumpiček“ směrem
k viaduktu, opravovat a rekonstruovat veřejná prostranství, opravit Sedleckou lávku, zrekonstruovat DTJ, stavět potřebné chodníky
a celkově systematicky realizovat investice
podle veřejného plánu investic.
Ing. Jan Eret

Obec: Starý Plzenec - okrsek: 2

Obec: Starý Plzenec - okrsek: 3

Obec: Starý Plzenec - okrsek: 4

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
Pokračování na str. 4

více na www.staryplzenec.cz
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DALŠÍ
ARCHITEKTONICKÁ
SOUTĚŽ ANO ČI NE?
V dubnových RL vyšel můj článek s tímto
názvem. Mnoho spoluobčanů mi na něj odpovědělo jednoduše NE.
Již skoro dva roky nám běží architektonická soutěž na dostavbu ZŠ Starý Plzenec včetně
sportovní haly. Zaplatili jsme architektům za
účast ve výběrové komisy, rozdali hodnotné ceny
a vybrali vítězný návrh. Bohužel stále jsme ještě
nezačali ani projektovat, protože běží diskuze
ohledně maximální ceny celé stavby. Ta je však
naprosto klíčová a naše město musí mít jistotu
o celkových nákladech staveb. Proto jsem podporoval spíše návrh na přepracování již hotového projektu dostavby ZŠ Starý Plzenec. V zastupitelstvu jsme se rozhodli pro architektonickou
soutěž a v dohledné době snad uzavřeme smlouvu na projektování s vítězem soutěže či druhým
v pořadí. Stavět se začne pravděpodobně 2019?
Proč ale stejnou anabázi absolvovat při dostavbě centra města, když již máme hotovou
studii od renomovaného architekta pana Soukupa? Architekta, který napsal dvě knihy o našem městě a ví o něm několikanásobně více než
možní účastníci další nákladné architektonické
soutěže. Když se sejdou dva architekti, vytvoří
Vám tři návrhy a pro všechny si najdou moře
argumentů proč to řešit takto (prostory pro

NÁRŮST DOPRAVY
VE MĚSTĚ
V současné době se zpracovává nový územní plán města, který může na dlouhou dobu
negativně ovlivnit život ve městě, zvláště pak
v centru města. Nevhodné umístění nebo rozsah nových zastavitelných ploch pro bydlení,
průmyslové zóny, komerce spolu se špatně navrženým konceptem dopravního řešení povede
k navýšení dopravního zatížení a k možnému
kolapsu dopravy v centru města. Každý zná dopravní situaci kolem náměstí dnes, žádná sláva,
hlavně v ranní a odpolední špičce. Jen za posledních šest let došlo k navýšení dopravy ve městě
o 25 %, a to bez zásadního rozšiřování zástavby
ve městě.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) letos zveřejnilo data týkající se sčítání dopravy na dálnicích, silnicích I. třídy a na vybraných silnicích II.
a IIII třídy, které probíhalo v roce 2016.
Ve Starém Plzenci mezi takové silnice patří úseky Letkov x Starý Plzenec (Havlíčkova
ulice, silnice II. třídy), Černice x Starý Plzenec
(Bezručova ulice, silnice II. třídy) a Nebílovy x
Starý Plzenec (Radyňská ulice, silnice III. třídy).
Z tabulky uvedené níže je patrné, že denně Bezručovou ulicí projede 5 969 aut (pro srovnání
taková intenzita dopravy odpovídá silnici první
třídy I/19, která prochází přes Nezvěstice a ŘSD
zde plánuje obchvat), Havlíčkovou ulicí 5 151
aut. Bohužel údaje ze Smetanovy ulice nejsou
k dispozici, ale lze předpokládat, že situace bude
obdobná jako v Havlíčkově a Bezručově ulici.
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto komunikace se
sbíhají na náměstí, projede kolem školy a v blíz-
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neziskovky, setkávání, sporty, pejskaře, veřejný
prostor atd). Nakonec ale všechny tyto nápady
musí někdo zaplatit. A tam se samozřejmě jako
u dostavby naší ZŠ narazí na možnosti rozpočtu
města.
Máme dokončenu kanalizaci a vodovod,
před dokončením asfaltové silnice, stabilizovaný rozpočet města. Můžeme financovat dostavbu ZŠ Starý Plzenec a navázat na již zaplacené

studie Arch. Soukupa z roku 2010. Rozpracovávat je, diskutovat s dalšími odborníky (Arch.
Burešová, Mgr. Široký atd) a po změně územního plánu být připraveni realizovat dostavbu.
Proto začněme pracovat na projektech ne pouze
na podmínkách architektonické soutěže. Naše
město si zaslouží smysluplně dostavět Smetanovu ulici.
Ing. Pavel Hrouda

kém okolí cca 9 050 aut za den, ve špičce to odpovídá cca 700 aut za hodinu (12 aut za minutu).
V tabulce je také provedeno srovnání intenzity
dopravy s rokem 2010, kde je patrný významný
nárůst dopravy v Havlíčkově ulici o 26 % a Bezručově ulici o 27 % v případě těžkých motorových vozidel dokonce o 62%.
V projednávaném územním plánu
(i v upravené verzi) jsou navrženy nové rozvojové plochy pro bydlení v nevhodných
lokalitách na okraji města (lokalita nad traťovkou, lokalita pod VaK Starý Plzenec,
apod.). Každý byt či rodinný dům = 1,5
auta do města navíc; dostavme hlavně cent-

rum města, i to samo o sobě bude znamenat
nezbytné navýšení dopravy. Dalším rizikem pro
zvýšení dopravní zátěže v centru města může
být rozvojová plocha pro průmyslovou zónu
v Bezručově ulici. Řidič si bude vždy vybírat nejkratší a hlavně (v případě kamionů) nejlevnější
variantu. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení, zadání nového územního plánu a schvaluje
i výslednou variantu územního plánu. Je tedy
pouze na zastupitelích města, jak zodpovědně
přistoupí k projednávání a schvalování nové
územního plánu a jak bude vypadat doprava
v centru města za dalších šest let.
PRO Starý Plzenec z.s., Jan Kotora

ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT DOPRAVY – POROVNÁNÍ 2010/2016
TV

O

M

SV

Těžká
motorová
vozidla
celkem

Osobní a dodávková vozidla
bez přívěsů
i s přívěsy

Jednostopá
motorová
vozidla

Všechna motorová
vozidla celkem
(součet vozidel)

Letkov x Starý Plzenec 2010

552

3486

57

4095

Letkov x Starý Plzenec 2016

635

4481

35

5151

nárůst dopravy

83

995

-22

1056

nárůst dopravy v %

15,0

28,5

-38,6

25,8

Černice x Starý Plzenec 2010

512

4135

47

4694

Černice x Starý Plzenec 2016

827

5100

42

5969

nárůst dopravy

315

965

-5

1275

nárůst dopravy v %

61,5

23,3

-10,6

27,2

Nebílovy x Starý Plzenec 2010

123

795

13

931

Nebílovy x Starý Plzenec 2016

166

828

12

1006

nárůst dopravy
nárůst dopravy v %

43

33

-1

75

35,0

4,2

-7,7

8,1
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KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ
LISTOPAD 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 a 13:00-17:00
St
08:00-12:00 a 13:00-18:00
Út, Čt
08:00-12:00 a 13:00-14:30
Pá
08:00-12:00

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00 a 13:00-17:00
St
09:00-12:00 a 13:00-18:00
Út, Čt
09:00-12:00 a 13:00-14:00
Pá - zavřeno

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

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí
hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno 09:00 – 16:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

Jana Frolíková – Dálka v nás (obrazy)
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 2. listopadu 2017.

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
www.rotunda-hurka.cz

9. listopadu 2017
Přednáška
Jaroslav Šindelář - Umění jako cesta k sobě
Místo: obřadní síň radnice St. Plzenec
Čas: 18:00 h
11. listopadu 2017
Svatý Martin na Radyni
Místo: předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 17:00 h
11. listopadu 2017
Podzimní tvoření
Místo: Centrum služeb pro turisty předhradí hradu
Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h
11. listopadu 2017
Svatomartinské putování
lampionový průvod k rotundě
Sraz: před Lidovým domem
Čas: 17:00 h
15. listopadu 2017 – vernisáž výstavy
Jiří Vlach – obrazy, kresby
Žofie Vlachová - fotografie
Místo: Staroplzenecká galerie
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 11. ledna 2018.
18. listopadu 2017
Dětské středověké hračky – dobová dílna
Místo: Centrum služeb pro turisty v předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 -16:00 h

CENTRUM SLUŽ
SLUŽEB PRO TURISTY - předhradí hradu Radyně
dyně

sobota 11. listopadu 2017
so
13:00 – 17:00 hodin
Nevíte si rad
rady jak vyrobit nápaditou podzimní výzdobu? Přijďte k nám.
ál.
Poradíme Vám různé tipy na dekorace. Zapůjčíme potřebné pomůcky a poskytneme materiál.

Podzimní tvoření probíhá současně s akcí
„Martin na bílém koni na Radyni“
Vstupné: ZDARMA
www.staryplzenec.cz, www.ic-radyne.cz, info@ic-radyne.cz,
w
www.s
+420 725 500 060.

25. listopadu 2017
Přijďte si vytvořit adventní věnec
Místo: Centrum služeb pro turisty předhradí hradu
Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h
26. listopadu 2017
Rozsvícení vánočního stromu a adventní trh
Místo: Masarykovo nám., St. Plzenec
Čas: 14:00 h – 18:00 h
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu
celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
pořádá

v neděli 26. listopadu 2017
na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci

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.

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

Dětské středověké hračky
-

dobová dílna
Mgr. Petra PŘEMYSLOVSKÁ

Hrad Radyně a Centrum služeb pro turisty

sobota 2.12.2017
17
13:00 h -16:00 h
Program:
13:00 h

zahájení

13:00 h – 16:00 h

prohlídka hradu
peklo a čertí radovánky

14:00 h a 15:30 h Mikulášská nadílka – rozdávání balíčků
pekelná scénka

obová dílna se koná v prostorách Cen
Centra
tra služe
sl
užeb pro
pro
o tur
turisty pod Radyní
R
Dobová
služeb
v sobotu 18
18. listopadu od 13:00 hodin
hodin.
S Mgr. Petrou Přemyslovskou se vrátíme do minulosti a naučíme se středověké
techniky, které se používaly k výrobě dětských hraček. 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.

setkání s Mikulášem a andělem
16:00 h

Vstupné:

závěr

Plné:

60 Kč

Snížené:

40 Kč

teplý čaj v Centru služeb ZDARMA

Poplatek za poskytnutý materiál je 100 Kč/osoba
www.staryplzenec.cz, www.ic-radyne.cz
info@ic-radyne.cz, tel.+420 725 500 060.
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Předhradí hradu Radyně
13:00 h – 17:00 h
ochutnávka vín
svatomartinské posvícení
středověká hudba
podzimní tvoření pro děti
14:00 h

příjezd sv. Martina s družníky
křest svatomartinského vína

14:00 – 15:30 h

tábor sv. Martina u ohně
soutěže pro děti

16:00 h

komponovaný příběh o sv. Martinovi

17:00 h

závěr

Vstup zdarma
Komentované prohlídky hradu Radyně
13:00 h– 15:00 h– 17:00 h
Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč
Pořádá Město Starý Plzenec
www.staryplzenec.cz, ic-radyne.cz
info@ic-radyne.cz, +420 725 500 060.

autor: Václav Engler
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ČESKO
ZPÍVÁ KOLEDY

GRATULUJEME
K DIAMANTOVÉ SVATBĚ

13. 12. 2017 v 18:00 h
Staroplzenecká galerie
Přijďte si společně
zazpívat koledy
v rámci celorepublikové akce
Česko zpívá koledy

Dne 31. 10.2017 jsme vzpomněli
nedožitých 70. narozenin
pana Františka Vodičky.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

26. října 1957, před šedesáti lety, uzavřeli
spolu manželství, celoživotní vztah,
pan Jaroslav Maňhal z Písku
a Růžena Kunešová ze Lhůty.
Dodnes ve svém domě V Podskalí
společně žijí a hodují. V pátek 27. října
tam svou diamantovou svatbu oslavili
v kruhu blízkých svých.

NAŠE ŠKOLY
MŠ STARÝ PLZENEC

NOVÝ ŠKOLKOVÝ ROK
JE TU
Hola hola školka volá… A je to tu. Naše
školka 1. 9. 2017 opět otevřela svá kouzelná
vrátka. A hned v novém kabátku. Celé prázdniny probíhaly v naší školce velké úpravy.
Vestibul i chodba v hlavní budově se proměnily v zelený palouček plný berušek, pavoučků a jiných veselých živočichů a to se líbilo
nejen dětem, které už do naší školky chodily,
ale i dětem novým, které k nám 1. 9. zavítaly
poprvé.
A tak šupky dupky do nových dobrodružství. 7. 9. se po celé školce rozvoněly pouťové
koláče, které pekli naši páťáci. 13. 9. jsme poprvé odjeli na plavání. Předplavecký výcvik
navštěvují děti z páté a čtvrté třídy a musíme
říct, že jsou moc šikovné.
A tak jsme zavzpomínali na prázdniny
u vody a společně jsme se vydali do dalekého

Řecka. Ochutnávali jsme olivy a různé sladké
dobroty. Dokonce jsme si upekli i řecký chléb,
který všem moc chutnal. Vrcholem naší cesty byly antické vykopávky se zastavením na
Olympu. Tam na nás čekaly bohyně Afrodita
a Pallas Athéna. Vyzkoušely si nás, a protože
jsme si toho o Řecku hodně pamatovali, dostali jsme stříbrňák pro štěstí. Domů jsme si
pak odnesli nalezené fosilie a pravou olympijskou medaili za zvládnuté sportovní disciplíny. Domů nás převezl samotný Cháron
– samozřejmě za minci, kterou děti dostávaly
za odměnu ve školce. Byl to ale nádherný výlet…
A ještě jsme se nerozkoukali a 10. 10. začala v naší školce výuka angličtiny. Předškoláčci se opravdu snaží a užívají si společně
s vránou Meggi spoustu legrace. Babí léto se
přihlásilo ke slovu a my se postupně vydáváme do přírody sledovat tu podzimní nádheru
plnou barev a tančícího listí. Každou naši třídu doprovází ,,pavouček aviatik“, abychom
se nezatoulali.
Čeká nás ještě spousta legrace, ale o tom

ZŠ SEDLEC

TÝDEN SPORTU 2017
V týdnu od 25. září se konal v sedlecké
hasičce Týden sportu. Soutěžilo se v běhu,
orientačním běhu, skalním golfu a jízdě na
koloběžkách. Tyto čtyři sporty žáci absolvovali ve družstvech. První tři družstva dostala
perníkové medaile.
Další program pro naše žáky zajistili členové SDH Sedlec. Seznámili nás s hasičskými

Sportovní den v hasičce
Foto: Emanuela Vávrová

zase příště. Přejeme vám všem krásný a veselý podzim.
Děkujeme všem našim maminkám za
spolupráci a krásnou výzdobu skřítků podzimníčků. Moc si toho vážíme.
Kolektiv MŠ Starý Plzenec
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

Na výpravě do Řecka
Foto: Bc. Kateřina Vlachová Khaurová
disciplínami, děti si vyzkoušely odhodit hadici
a vzápětí ji odborně smotat, šroubovaly proudnici a zúčastnily se mini hasičských závodů.
Nechyběla ani návštěva technického zázemí
hasičky, vozového parku a ukázky výstroje
hasičů. Týden sportu byl zakončen první lekcí
plavání pro 2. a 3. ročník. Ostatní si protáhli
svoje těla při zumbě. Děkujeme moc paní Burianové, Štemberové a rodině Chrastilových za
přípravu atraktivního programu pro děti.
Lucie Benešová, Karolína Šleisová
(žákyně 5. ročníku) a Emanuela Vávrová

Radyňské listy - listopad 2017
ZŠ SEDLEC

PODZIMNÍ VYCHÁZKA

Podzimní procházka s poznáváním hub
Foto: Emanuela Vávrová
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Ve čtvrtek 18. října jsme byli se školou na
výletě v lese a našli jsme plný košík hub, které jsme zároveň poznávali. Po cestě jsme se
seznamovali i se životem včel a stavěli jsme
domečky. Viděli jsme rozkopané houby a věděli jsme, že my to dělat nebudeme. Fotili
jsme krásu přírody a společně nasávali čerstvý vzduch lesa. Přišli jsme sice o tělocvik, ale
stálo to za to. V lese jsme se stejně vyběhali
až do velké únavy. Pak jsme šli na oběd. Odpoledne jsme v družině společně oslavili Den
stromů. Kreslili jsme stromy tuší a pastelem
a užili jsme si to.
Lucie Strádalová (žákyně 5. ročníku)

ÚSPĚCH VÝTVARNÍKŮ
ZE ZUŠKY
V letošním roce se konala soutěžní přehlídka prací žáků výtvarných oborů ZUŠ celé
republiky. V ústředním kole, které probíhalo
začátkem října ve Šternberku, uspěly práce
dětí ze Starého Plzence a jejich výtvarné projekty získaly výborné hodnocení – bronzové
pásmo. V konkurenci všech českých a moravských ZUŠek je to mimořádný úspěch, vždyť
řada škol je specializovaná jen na výtvarné
umění.
Díky zapálené, důsledné a přitom tvůrčí a inspirované práci paní učitelky Jany Frolíkové
můžeme mít dobrý pocit, že máme jednu
z nejlepších „výtvarek“ v naší zemi.
Gratulujeme.
Miloslav Esterle,
ředitel ZUŠ Starý Plzenec

ZŠ STARÝ PLZENEC

NÁVŠTĚVA FARMY
MOULISOVÝCH
Ve středu 27. 9. navštívili žáci 2. B, 3. A,
3. B a 4. B naší školy Farmu Moulisových
v Milínově. Celé dopoledne jim krásně svítilo
podzimní sluníčko.
Po dobrém perníku byly děti rozděleny do
skupin, ve kterých se seznamovaly s polními
pracemi, rozlišovaly obilniny, mlely obilí, vyzkoušely si i mlátit obilí starým cepem.
Poté se učily dojit a stloukat máslo – prý
nejlepší, jaké kdy jedly!
Nakonec se svezly na koni, pomazlily se
s poníky a s kůzlaty a s čerstvě nabytými vědomostmi se v poledne vrátily do školy.
Mgr. Jana Toušová

Děti z plzenecké základky navštívily Farmu
Moulisových v Milínově.
Foto: archiv ZŠ St.Plzenec

SKAUT
VÝLET DO ŽDÍRECKÉ
ZOO 23. 9.2017
V sobotu jsme se sešli v hojném počtu na
nádraží a vyrazili jsme na první výlet nového skautského roku. Vlakem jsme se nechali
popovézt do Blovic a odtamtud pokračovali
pěšky do Ždírce. Ušli jsme cca 12 km a nasbírali plnou tašku hub. Na místě jsme byli
uchváceni krásnými zvířátky ze dřeva i kovu
a vyzkoušeli jsme všechny možné aktivity
připravené autory této zoo. Myslím, že budu
mluvit za všechny, když řeknu, že jsme si tenhle výlet opravdu užili.
Kiki – Kristýna Čechurová

Náš program začal v sobotu ráno, kdy jsme se
setkali s československým legionářem Matesem, který se snažil vrátit z Ruska domů do
Československa. Rozhodli jsme se putovat
s ním, takže jsme s pomocí místního Rusa
v ušance přešli divokou a nehostinnou Sibiř.

ŘÍJNOVÁ VÝPRAVA
13. - 15. 10. 2017
O krásném pátečním odpoledni jsme vyrazili na naší víkendovou výpravu do kláštera
v Teplé. Celý víkend nám přálo počasí a my si
mohli užívat poslední slunné dny podzimu.

Na výpravě

Po cestě nás čekalo mnoho úkolů. Na začátku
jsme se museli seznámit s azbukou, abychom
mohli přečíst mapy, a na konci jsme museli
postavit plavidla schopné cesty přes oceán.
Vše jsme ale nakonec zvládli a odpoledne
jsme strávili procházkou po klášterním parku, kde děti zaujaly hromady napadaného listí.
Ty nás zabavily na dlouhou chvíli, a ještě více
času jsme strávili u volně
přístupné studny s řadou akvaduktů a mlýnků. V neděli ráno jsme
vyzkoušeli naše lodičky,
které překonaly veškerá
naše očekávání a stejně
jako ony i my jsme zamířili po skvěle vydařeném
víkendu domů, kde už
budeme nedočkavě čekat
na další akci.
Pepča – Josef Vodička
Foto: Áňa, Anna Vačkářová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE

Foto: archiv OSHR
Krásné nedělní dopoledne 15. října bylo pro devět členů OSHR
o to krásnější, že v té době udělali kus prospěšné práce. Na podnět
průvodkyně v rotundě paní Kohoutové vyčistili kus svahu od křoví,
které bránilo ve výhledu na Malou Stranu. Cesta k náletovým dřevinám je nyní přístupná. Usnadní se tak práce četě města, která bude
pokračovat v otevření výhledu na celé město.
Kromě likvidace křoví dále členové opravovali základy kostela sv.
Vavřince a vysekali trávu u základů obou kostelů a kolem Tymákovské vyhlídky.
Přejeme všem návštěvníkům hezké pobytí na celé naučné stezce
Stará Plzeň a kupci.
Za účastníky brigády Jitka Sutnarová

Foto: Josef Sutnar
Další přednáška Akademie Staré Plzně s názvem „Toulky přírodou
s Václavem Chaloupkem“ měla velký úspěch, proto připravuje Občanský spolek Hůrka a Radyně v příštím roce pokračování.
Hana Karnoldová
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RYBOVKA
Vážení spoluobčané,
přiblížil se opět čas krásných svátků vánočních a s ním také naše tradiční uvedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, které se
letos uskuteční
v neděli 17. prosince 2017 od 18 hodin
v kostele Narození P. Marie
na Malé Straně.
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Tuto krásnou hudební příležitost nabízíme také všem, kdo by si rádi přišli zazpívat
nebo zahrát a kdo by chtěli pomoci uskutečnit opět naši Rybovku skutečně „Staroplzeneckou“. Zkoušky budou probíhat jako
tradičně vždy ve čtvrtek od 19 hodin v sálku
Základní umělecké školy v Lidovém domě.
Poprvé se sejdeme ve čtvrtek 30. listopadu 2017. Zveme ke spolupráci všechny, kdo

by se rádi zapojili do společného muzicírování. Ozvěte se nám na kontakty, uvedené na
webových stránkách spolku „Staroplzenecké
varhany“, nebo na kontakty ZUŠ Starý Plzenec.
Za spolek Staroplzenecké varhany
Miloslav Esterle

STALO SE
KONCERT KYTAROVÉHO
VIRTUÓZE
ŠTĚPÁNA RAKA
Starý Plzenec zažil 7. října velký hudební svátek. V cyklu benefičních koncertů pro
dostavbu varhan kostela na Malé Straně vystoupil světoznámý kytarista, skladatel a první český vysokoškolský profesor kytarové hry
Štěpán Rak.
Program příznačně zahájila transkripce
varhanní skladby Partia di Bohemia barokního autora Ivana Jelínka. Kytarista tím vzdal
hold varhanní hudbě i nově vznikajícímu
nástroji. Dále zazněly přepisy renesančních
skladeb pro různé obsazení z projektu Hudba dávných časů. Z akcí Lyry Pragensis, které

Štěpán Rak dlouhá léta připravuje s mistrem
slova Alfrédem Strejčkem, zazněly tři ukázky z pořadu Vivat Carolus Quartus, který
je oslavou císaře a krále Karla IV. Z dalších
autorových skladeb jsme vyslechli Píseň pro
Davida. Nádherný večer pak zakončila Vzpomínka na Prahu, která oslavuje naše hlavní
město s užitím motivů Smetanovy Vltavy
a veršů Vítězslava Nezvala.
Zcela zaplněný kostel pak odměnil vzácného hosta dlouhotrvajícím potleskem. Pro
dokončení staroplzeneckých varhan návštěvníci touto akcí přispěli částkou 14.530,- Kč.
Koncert byl významnou kulturní událostí
našeho města a potěšil nás v dnešní neklidné
době.
Jaroslav Brož

Světoznámý kytarista a skladatel Štěpán Rak
na svém koncertu zcela zaplnil kostel na Malé
Straně ve Starém Plzenci.
Foto: Josef Švéda

ZUB ČASU NAKOUSL
HRAD RADYNI
Od poslední rekonstrukce hradu Radyně
uběhlo již deset let a na naší drahé památce si
čas opět vybral svou daň. Koncem léta se začala bortit vnější vrstva zdiva u polookrouhlé
východní věže, ve které se nachází hladomorna. V horní třetině objektu začaly vypadávat
kameny a vznikla tak strašidelně vypadající
díra. Naštěstí v čas zasáhli profesionální restaurátoři a ve dnech 15. - 17. října provedli
fixaci stávajícího zdiva (viz foto). Stěna je tak
připravena na plánovanou rekonstrukci, která proběhne v jarních měsících.
Kristýna Tolarová

PODZIM V CENTRU
SLUŽEB PRO TURISTY
Dny se krátí, noci prodlužují, podzimní
listí se barví do krásných odstínů, a to znamená, že hlavní turistická sezóna je již za námi.
V září a říjnu jste měli možnost navštívit hrad
Radyně během víkendů a státního svátku.
Právě ve čtvrtek 28. září se konala v Centru
služeb pro turisty přednáška o středověké
hudbě, kde samozřejmě nechyběly ukázky
duchovní i světské hudby. S Mgr. Petrou Přemyslovskou se do středověku vrátíme ještě 18.

Foto: Eva Vlachová

KURZ PC DOVEDNOSTÍ
PRO SENIORY
Foto: Kristýna Tolarová
listopadu, kdy nás čeká v Centru služeb pro
turisty dobová dílna na téma „Hry a hračky“,
ze které si bude moci odnést svůj „středověký“ výrobek jako památku spojenou s hradem Radyně. Poslední říjnovou sobotu zaplavila Centrum služeb pro turisty a předhradí
Radyně halloweenská atmosféra, děti měly
možnost vyrobit si strašidelnou masku, plnily úkoly a soutěžily. Zároveň bychom Vás rádi
pozvali na další akce v roce 2017. V sobotu 11.
listopadu jsme pro Vás již druhým rokem připravili akci Svatý Martin na Radyni. Pro návštěvníky budou připraveny svatomartinské
Pokračování na str. 12

Ve dnech 11. a 12. října prošlo deset skvělých studentů v seniorském věku kurzem počítačových dovedností v učebně městského
úřadu ve Smetanově ulici (viz foto).
Převážně dámská skupina se vrhla s nadšením do tajů informačních technologií. I když
generaci dříve narozených není vícehodinové sezení u monitoru právě vlastní, vytrvali
všichni. Nejen, že teď lépe porozumí moderním pojmům v řeči svých dětí a vnoučat, ale
především využijí nové znalosti v denním
životě. Kurz podpořilo finančně město Starý
Plzenec a výuku zajistila vzdělávací společnost.
Jarka Výborná
Ámosky, z. s.
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Pokračování ze str. 11
speciality a degustace svatomartinských vín,
odpolednem nás provede sám sv. Martin
s družinou, o jehož životě se dozvíme prostřednictvím divadelního představení. Děti
se mohou těšit na soutěže v dobovém táboře
sv. Martina a na podzimní tvoření v Centru
služeb pro turisty. Pro zájemce budou mimořádně připraveny i komentované prohlídky
hradu Radyně. V loňském roce se nám podařilo zimu opravdu přilákat a společně se

sv. Martinem k nám přišel i první sníh. Necháme se tedy překvapit, co nám počasí letos
přichystá. 25. listopadu se pomalu začneme
připravovat na adventní čas, a proto přijměte naše pozvání a přijďte si k nám do Centra služeb pro turisty vyrobit adventní věnec.
O týden později obsadí hrad skupinka čertů
a možná přijde i Mikuláš. Těšíme se na Vás!
Pro zájemce je tu stále možnost využití
mimořádných komentovaných prohlídek
hradu Radyně. 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: info@
ic-radyne.cz, tel.+420 725 500 060.
Monika Onderková
Centrum služeb pro turisty

SPORT
TENISOVÁ ŠKOLA
SK SPORTTEAM DOLI
STARÝ PLZENEC,
TURNAJE MLÁDEŽE
VE ČTYŘHŘE
Tenisová škola SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s. je rozdělena na několik částí.
Na otevřeném hřišti zahajujeme vždy v polovině dubna jarním kurzem, o prázdninových
měsících trénují děti individuálně, v září
a říjnu probíhá podzimní část, která byla právě ukončena, a v současné době, až do března
příštího roku, budeme trénovat v nafukovací
hale v areálu Pohoda v Letkově. V letní sezóně probíhaly tréninky pětkrát týdně. Tenisové
školy se celkem zúčastnilo padesát mladých
tenistů, o něž se starali čtyři trenéři.
Nedílnou součástí naší tenisové školy jsou
doprovodné akce. Začátkem září jsme pro děti
opět připravili Zábavné tenisové odpoledne, což je mnoho soutěží v družstvech nejen
v tenisových disciplínách. Všichni účastníci
byli spokojeni s jeho průběhem, zábavnými
soutěžemi i s výhrami. Další podzimní akcí

XVI. ROČNÍK V HODU
OŠTĚPEM AMATÉRŮ
Velmi dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak
začít svůj příspěvek pro RL, ale popravdě mě
nic rozumného nenapadlo, snad jen jedno
české přísloví o tom, že po posvícení bývá
sr……
Pro letošní již šestnáctý ročník našeho recesistického zápolení v hodu oštěpem jsme si
vybrali netradiční termín a to týden po staroplzenecké pouti s tím, že bude větší „záruka“
lepšího počasí. Ale ouha, vše bylo tak nějak
naopak. Počasí nebylo vůbec ideální a tak
již ráno jsme věděli, že nebude povolen start
letadla s výsadkáři. K tomu všemu jsme se
natrefili i na to, že v okolí bylo několik akcí,
především Radoušovy hry pořádané městským kulturním střediskem. Výsledkem toho
všeho bylo, že se jednalo o ročník s nejmenší
účastí závodníků.

bylo pokračování tenisových přeborů mládeže Starého Plzence. Tentokrát se soutěžilo ve
čtyřhře a stejně jako v loňském roce se hrálo
ve dvou kategoriích. Všechny naše akce jsou
veřejné a mohou se jich zúčastnit všechny
děti, obou podzimních soutěží se zúčastnilo
více než čtyřicet startujících.
Výsledky turnajů ve čtyřhře:
Mladší kategorie
1. Jiří Posavád – Vojtěch Pokorný
2. Tomáš Košta – Tobias Pova
2. Lukáš Děkanovský – Tereza Vaidišová
3. Markéta Bártová – Nikola Vaidišová

Vyhlášení vítězů ve čtyřhře
I přes to všechno jsme začali tak, jak velí
tradice a na start svého atletického zápolení
se nejprve postavila děcka. Nutno připomenout, že děti používají pro své pokusy nejlehčí náčiní o váze 500 g. Kategorii dětí do 10 let
ovládl výkonem 19.98 m Jonáš Eliáš Švéda.
Na stupně vítězů jej doprovodil brácha Kryštof Švéda za pokus dlouhý 12.53 m a třetí
v této kategorii se umístila Eliška Tuháčková
za pokus o délce 10.49 m.
Ihned po nejmladších nastoupila kategorie dětí ve věku 10-15 let a zde zcela jistě
upoutal výkon loňského vítěze a rekordmana
mladší kategorie Viktora Šlechty, který svůj
výkon z minulého roku posunul o 4 metry
a zaslouženě si odnesl vítězství za hod dlouhý 28.33 m. Na záda mu sice dýchal Šimon
Suchý, ale jeho pokus dlouhý 25.99 m stačil
pro letošek „jen“ na krásné druhé místo. Jako
třetí je doprovodil na stupně vítězů Vojta Děkanovský, jehož nejlepší pokus měl hodnotu
19.22 m.

Starší kategorie
1. Pavel Šesták – Vojtěch Děkanovský
2. Lukáš Děkanovský – Tereza Vaidišová
3. Anna Václavovičová – Barbora Lavičková
Všechny tenisové akce pro mládež byly
podporovány městem Starý Plzenec a Českým svazem rekreačního sportu. Zahájení
dalšího ročníku připravujeme na duben roku
2018, informace se dovíte v Radyňských listech a na našich webových stránkách http://
www.skdolistaryplzenec.banda.cz/.
Milan Doležel

Foto: Milan Doležel
Vzhledem k nepřízni počasí jsme po závodě dětí přistoupili k jejich dekorování. 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. Pro
vítěze pak jako každoročně byly připraveny
poháry, medaile a další věcné ceny.
Pokračování na st. 13

Účastníci hodu oštěpem v kategorii do 10 let
Foto: Michal Mayer
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Pokračování ze str. 12
Ihned po závodu a dekorování dětí se na
svůj start postavily ženy. Pro letošní rok jsme
vypustili kvalifikační kolo a ke všem šesti pokusům se postavilo všech devět přítomných
závodnic. Svůj závod nejlépe zvládla Hana
Kolářová a po zásluze si odnesla vítězství za
pokus, který měl hodnotu 25.14 m. Opravdu
tuhý boj se ale odehrál o druhé a třetí místo,
ze kterého nakonec vyšla vítězně Hana Vašková za hod dlouhý 21.04 m a o 13 cm tak
porazila třetí Báru Froňkovou, jejíž nejlepší
pokus měřil 20.91 m.
Díky opravdu menší účasti a nepřízni
počasí jsme měli letos premiéru v kategorii
mužů, kdy jsme kombinovaně pustili do soutěže jak skupinu nad 40 let a kategorii elite.
Nutno říci, že v obou kategoriích se odehrály
zajímavé souboje. V kategorii mužů nad 40
let to byl souboj o první příčku, z něhož vzešel
jako vítěz Hynek Benetka výkonem 33.19 m.
Před tímto výkonem se musel sklonit pro
letošek druhý Jiří Chodora za hod dlouhý
31.80 m. Jako třetí je na bednu doprovodil
třetí Mirek Spáčil, jehož pokus měl hodnotu
19.17 m. V kategorii elite bylo naopak o vítězi rozhodnuto jeho suverénním výkonem
46.09 m a tak si po právu odnesl již poněkolikáté vítězství Ondřej Šotola. O druhé místo
nastala však tahanice, kterou nakonec lépe
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zvládl Michal Šik výkonem 34.19 m a jako
třetí skončil Pavel Soukup za velice solidní
výkon 32.37 m.
Ceny vítězům a všem zúčastněným předal
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 mnohokrát 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, BOHEMIA
SEKT, s.r.o., MRAKNET – Jiří Mraček,
LÁZNĚ FR. LÁZNĚ – ing Josef Ciglanský,
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Galivoda-Burianová a spol., METLIČKA Josef, HEJL
Tomáš a Petr, REJŠEK PAVEL, TRIAL
SPORT BAR ST. PLZENEC, STAVEBNÍ
FIRMA ŠAŠEK MIROSLAV, TIPSPORT
BAR ST. PLZENEC, VARVAŘOVSKÝ KAREL, RESTAURACE ČESKÝ DVŮR, HOT-

PRICE –Martin Strašík, KVĚTINÁŘSTVÍ
MELICHAR, PNEUSERVIS - Petr ŠEC.
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. ročník)
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

Muži ELITE

Foto: Michal Mayer

INZERCE

Výrobce
nábytkových polotovarů
– spol. PRONAP s.r.o.
Starý Plzenec

NEBAVÍ TĚ DOJÍŽDĚT ZA PRACÍ?
CHCEŠ UŠETŘIT ČAS A TAKÉ PENÍZE?
PŘIJĎ PRACOVAT DO VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI
V MÍSTĚ SVÉHO BYDLIŠTĚ!
PŘIJĎ PRACOVAT K NÁM, RÁDI TĚ UVÍTÁME
A TAKÉ ODMĚNÍME!

NABÍZÍ PRÁCI PRO MUŽE

☛ na poloautomatických dřevoobráběcích
strojích
☛ na plný úvazek, dvousměnný provoz
☛ nástup možný ihned

Požadujeme:
☛ manuální zručnost, zodpovědnost

Zaměstnanecké benefity

☛ možnost platového růstu, docházkový
bonus
☛ podnikové stravování, 25 dní dovolené,
☛ příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek
na dopravu

Informace:
PRONAP s.r.o., Jiráskova 1142, Starý Plzenec
tel.: 377 923 312 – 311, mob.: + 420 720 978 340, e-mail: stechova@pronap.eu www.pronap.eu
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INZERCE Z KUPONU
■ Prodám kuch. rohovou lavici – čalouněná,
pěkná. Tel.: 737 423 710.

■ Mladá rodina koupí byt 2+1 ve St. Plzenci,
Sedlci, Šťáhlavech, Nezvěsticích nebo pronájem s možností odkoupení. Tel.: 603 716
685.
■ Hledám krátkodobý pronájem 1+1, St. Plzenec a okolí. Tel.: 603 716 685.
KOSMETICKÝ SALON
VE STARÉM PLZENCI

LUČNÍ
KOSMETIKA
Diagnostika pleti a poradenství,
kompletní ošetření pleti, epilace voskem,
barvení řas a obočí, prodej BIO kosmetiky
i k domácímu používání
• Diamantová dermabraze
• UTZ lifting pleti
• světelná terapie
• parafínové zábaly rukou
• přístrojová shiatsu masáž plosek
• perličková koupel nohou
www.lucnikosmetika.cz
mobil: 777 828 112

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

Televize

Internet
Volání

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

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

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

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

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

tel.: 775 785 005

email: info@plzenec.net

Internet, který má omezenou pouze cenu...

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOST
SÝKORA KOVO s.r.o. Starý Plzenec
přijme ihned:

ZÁMEČNÍKY, SVÁŘEČE CO2
POŽADUJEME:
- praxe v oboru výroby konstrukcí
- znalost výkresů, samostatnost
NABÍZÍME:
- nadprůměrné finanční ohodnocení
- příspěvek na stravování 50 %
- příspěvek na životní pojištění
Informace na tel: 777 759 763, 777 88 11 22

- mimořádné odměny
- čisté pracovní prostředí
- příspěvek na Vánoce
- odměny za splnění plánu
E-mail: martina.sykorova@centrum.cz
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Závěsný kalendář města
Starého Plzence na rok 2018
„Krásy přírody“
s přírodními snímky
Starého Plzence a Sedlce
v prodeji v K-Centru,
Smetanova 932, St. Plzenec
za cenu 120 Kč/ks.
Vhodné jako vánoční dárek.

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

N O V Ě Z R E KO N S T R U
S VAT E B N Í H O S T I N Y | P R
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Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422, info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com
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V É S LU Ž B Y |

P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

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.

Í
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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
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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 12/2017
je 20. 11. 2017 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 11. 2017
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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