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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
velkým tématem v našem městě je nyní doprava, a to nejen osobní, ale i veřejná. Starý
Plzenec je součástí integrovaného dopravního systému Plzeňského
kraje, je obsluhován
vlakovou i autobusovou dopravou. Dřívější
ČSAD nahradila společnost ARRIVA (modré
autobusy), kterou vybral
Plzeňský kraj ve výběrovém řízení. Městskou hromadnou dopravu (MHD) zajišťují
v našem městě Plzeňské městské dopravní
podniky (PMDP) linkami MHD č. 50, 51
a N11 (červené autobusy). Plzeňský organizátor veřejné dopravy (POVED) během
května a června 2020 projednával se všemi
dopravci, včetně PMDP, které linky veřejné
dopravy (MHD, veřejná linková doprava,
osobní vlaky, rychlíky, expresy a InterCity)
budou zařazeny do integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK). Účastníky Smlouvy
IDPK jsou město Plzeň a Plzeňský kraj jako
objednatelé a POVED jako organizátor. Tarif
IDPK byl schválen Radou Plzeňského kraje
až 22.06.2020, kdy došlo ke změně/sjednocení tarifu jízdného IDPK a od 1.7.2020 jsou
do IDPK zařazeny také linky MHD č. 50,
51, které byly do 30. 6. 2020 zařazeny do IDP
(Integrovaná doprava Plzeňska). Zavedená
změna má negativní dopad na věkovou skupinu 70 +, kdy uvedení občané měli možnost
do 30.06.2020 cestovat linkou MHD č. 50 a 51
zcela zdarma, což od 01.07.2020 již neplatí.
O přijatých změnách nebylo naše město informováno ani od PMDP ani od společnosti POVED. Obratem jsme požádali o vysvětlení, uskutečnilo se jednání zástupců města
se zástupci PMDP a POVED. Změna se týká
zejména držitelů průkazu ZTP a ZTP/P, seniorů nad 70 let a držitelů zlaté Jánského plakety, kteří ve vnější zóně MHD jsou povinni si
nově zakoupit jízdenku. Hranicí vnější zóny
je zastávka Plzeň Koterov a Plzeň Černice.
Aktuálně vedeme s dopravcem jednání, aby
od 01.09.2020 bylo pro uvedené kategorie
cestujících opět jízdné zdarma, tak jako
tomu je nadále i v zóně 001 Plzeň. Omlouváme se za komplikace, které ovšem nebyly
způsobeny naší vinou.

Komplikace v našem městě způsobuje i narůstající osobní doprava. V březnu 2018 jsme
zadali zpracování směrového dopravního průzkumu, který na všech příjezdech/výjezdech
do/z města zmapoval směr a intenzitu dopravního proudu. Nejvyšší intenzita byla zaznamenána ve směru východ-západ projíždějící Bezručovou ulicí. Tento dokument byl projednán
s Plzeňským krajem a výsledky průzkumu jsou
podkladem pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Bezručovy ulice,
o které jsem Vás informovala v předchozích
číslech Radyňských listů. Nyní jednáme s dopravním inženýrem o zpracování dokumentu,
který zmapuje dopravu i na místních komunikacích, konkrétně v jihozápadní části města vymezené ul. Bezručova, Radyňská, Modřínová,
Kaštanová. Cílem dokumentu je navrhnout
komunikace, ve kterých budou vybudovány
chodníky a parkovací místa, a komunikace,
ve kterých bude smíšený provoz pěších a automobilů, kde se chodníky nebudují.

ZDARMA

Zvyšuje se zájem i o cyklistickou dopravu. Máme již zpracovanou projektovou dokumentaci na pokračování cyklostezky ze
Starého Plzence do Šťáhlav, a to na 1. etapu
Starý Plzenec –Sedlec. K dokumentaci se nyní
vyjádří dotčené orgány, realizaci bychom rádi
zařadili do plánu investic na r. 2021.
V Sedlci byla dokončena další etapa revitalizace parku. Práce na přípravě tohoto
projektu jsme zahájili již v r. 2017 jednáním
s občany o budoucí podobě sedleckého parku. Následovala složitá jednání s Agenturou
ochrany přírody a krajiny a jsem ráda, že se
nám podařilo vše dotáhnout do dnešní podoby. Park je hojně navštěvován rodinami
s dětmi, které využívají velké pískoviště nebo
jen posezení na terasách a mole s krásným
výhledem na rybník. Opravena bude ještě
budova bývalé vodárny a její okolí.
Ve výběrovém řízení již byl vybrán zhotovitel chodníku v ulici Školní v Sedlci, stavba
Pokračování na str. 2

ZŘÍCENINA HRADU RADYNĚ LÁKÁ K NÁVŠTĚVĚ
STÁLE VÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ

Jen v neděli 12. července 2020 hrad Radyni navštívilo bez mála 600 lidí. Návštěvníci kladně
hodnotí nejen prohlídku zříceniny hradu Radyně s expozicemi a věžní vyhlídkou, ale také
Centrum služeb pro turisty, které na Radyni celoročně funguje. Nedílnou součástí je také
možnost občerstvení, kterou nejen pro návštěvníky Radyně každodenně poskytuje Restaurace Pod Radyní.
Text a foto: Eva Vlachová, K-Centrum
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bude zahájena v průběhu srpna a v letošním
roce dokončena. Financování je zajištěno
z rozpočtu města.
Byl vybrán i zhotovitel na realizaci zahrady v přírodním stylu v ZŠ a MŠ Sedlec.
Na tuto akci město získalo dotaci dotaci ze
Státního fondu životního prostředí. V prostoru u ZŠ a MŠ Sedlec budou provedeny
také další práce – oprava okapového systému, sanace základů zdiva školy, dešťové vody

budou svedeny do akumulační jímky a voda
bude využívána k zalévání zahrady.
O dalších projektech k hospodaření s vodou a modro-zelené infrastruktury, tj. síť
prvků budovaných v harmonii s přírodou pro
řešení urbanistických a klimatických problémů, Vás budu informovat v příštích vydáních
Radyňských listů.
Milí spoluobčané, období dovolených je
v plném proudu. Ty letošní jsou ale trochu
jiné než v předcházejících letech. Díky stále

probíhající pandemii virové choroby Covid-19 lidé méně cestují do zahraničí a volné
dny tráví v České republice. Stále je třeba být
obezřetní, ať už budete objevovat krásy České
republiky, nebo se vydáte do zahraničí, vždy
je třeba sledovat aktuální vývoj situace a dodržovat bezpečností pravidla dané lokality.
Dovolte mi závěrem Vám popřát, ať si volné
dny užijete ve zdraví a načerpáte sílu do další
práce. Krásné léto všem!
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
15. zasedání – 22. června 2020

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci

tajemníka
MěÚ o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ schválilo zařazení investiční akce „Prodloužení technické infrastruktury v ulici Havlenova v rámci akce Kanalizace Starý Plzenec“ do Plánu investic;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 12/2018 - 2020 konaného dne
17.06.2020;
■ vzalo na vědomí Pravidla pro tvorbu plánu investic a schválilo aktualizovaný plán investic na rok 2020, to znamená seznam jednotlivých investičních akcí a celkové výdaje
všech těchto akcí dohromady, jejichž maximální výše je stanovena rozpočtem města
na rok 2020. Výše výdajů jednotlivých akcí
a jejich termíny jsou orientační a mohou se
operativně měnit dle potřeby;
■ schválilo rozpočtové opatření č.
2/2020 v předloženém znění protinávrhu, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2020 ke změně celkových pří-
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jmů o +1.205.577,00 Kč a ke změně
celkových výdajů o +7.844.162,00 Kč, dále
dochází ke změně financování ve výši
+6.638.585,00 Kč, dále schvaluje rozpočtové opaření Krizového fondu v předloženém
znění a rozpočtové opatření Lesního fondu
v předloženém znění;
■ schválilo Účetní závěrku města sestavenou
k 31.12.2019; nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č.
220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
■ vzalo na vědomí Závěrečný účet města
za rok 2019 a souhlasilo s celoročním hospodařením města v roce 2019 bez výhrad;
■ schválilo koupi nemovitostí, které jsou
ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou předány
k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 462/162,
326 00 Plzeň, IČO: 72053119, a to:
• pozemku parc. č. st. 78/4 o výměře 657 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást
tvoří stavba bez čp. a če., jiná stavba,
• pozemku parc. č. st. 78/5 o výměře 315 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást
tvoří stavba bez čp. a če., výroba,
• pozemku parc. č. st. 78/6 o výměře 52 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást
tvoří stavba bez čp. a če., garáž,
• pozemku parc. č. 108/1 o výměře 1164 m2,
ostatní plocha, zeleň,
• pozemku parc. č. 108/7 o výměře 2667 m2,
ostatní plocha, manipulační plocha,
• pozemku parc. č. 2155 o výměře 32 m2,
ostatní plocha, jiná plocha,
• pozemku parc. č. 2246 o výměře 1449 m2,
ostatní plocha, zeleň,
• pozemku parc. č. 2247 o výměře 447 m2,
ostatní plocha, zeleň,
tj. nemovitostí zapsaných na LV č. 1842 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město, pro obec a k. ú. Starý
Plzenec
a dále koupi nemovitosti, která je ve vlastnictví Plzeňského kraje a je předána k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
se sídlem Hradiště 1, 336 01 Blovice, IČO:
00075710, a to:

• pozemku parc. č. st. 78/1 o výměře 715 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást
tvoří stavba čp. 533, administrativa,
tj. nemovitosti zapsané na LV č. 3746 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Plzeň – město, pro obec a k. ú. Starý Plzenec,
za celkovou kupní cenu ve výši 14.500.000 Kč,
s tím, že platba kupní ceny bude rozložena
do splátkového kalendáře takto:
• 1. splátka ve výši 5.000.000 Kč do konce
roku 2020,
• 2. splátka ve výši 4.000.000 Kč do konce
roku 2021,
• 3. splátka ve výši 3.000.000 Kč do konce
roku 2022,
• 4. splátka ve výši 2.500.000 Kč do konce
roku 2023,
do vlastnictví města Starý Plzenec, IČO:
00257257, se sídlem Smetanova 932, 332 02
Starý Plzenec.
Obsahem kupní smlouvy bude závazek města
Starý Plzenec umožnit výlučné užívání (formou bezúplatné výpůjčky) pozemku parc. č.
st. 78/1 o výměře 715 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součást tvoří stavba čp. 533,
administrativa, které jsou též předmětem výpůjčky, ze strany příspěvkové organizace Plzeňského kraje, a to Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, IČO: 00075710 (dále jen „Muzeum“), po dobu od nabytí vlastnictví k předmětu převodu minimálně do 31.12.2024.
Účelem užívání bude provozování depozitáře a odborné pracovny Muzea s tím, že část
prostor budovy bude rovněž využívána pro
potřeby Krajského úřadu Plzeňského kraje
(dále také „KÚPK“), a to jako sklad odboru
vnitřních věcí a krajského živnostenského
úřadu KÚPK a jako sklad odboru informatiky KÚPK. Užívání bude sjednáno formou
výpůjčky (tj. bezúplatně) mezi městem Starý
Plzenec a Muzeem. Kupující se dále zaváže
touto povinností zavázat případné další nabyvatele předmětného pozemku a stavby. Pro
případ porušení některé z povinností shora
uvedených je v kupní smlouvě sjednáno právo prodávajícímu na náhradu škody vzniklé
v důsledku znemožnění užívání předmětného pozemku a stavby formou výpůjčky;
■ vzalo na vědomí výsledek hospodaření společnosti PRONAP s.r.o. za rok 2019
Pokračování na str. 3
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a vyhodnocení finančního plánu za rok
2019 a informaci Ing. Renaty Maškové o vývoji hospodaření společnosti v návaznosti
na zpracovaný krizový plán;
■ neschválilo využití nedělitelné Nabídky
spoluvlastníka podílu ve výši 4/96 k celku pozemku parc. č. 119/2 zastoupeného REALITNÍ KANCELÁŘÍ PUBEC s. r. o. na odkoupení
nemovitých věcí tvořící komplex s převáděným rekreačním objektem, tj. nemovitostí pozemku parc. č. st. 166 jehož součástí je stavba č. e. 229, pozemku parc. č. 115/4, podílu
ve výši 4/96 k celku pozemku parc. č. 119/2
a podílu ve výši 2/12 k celku pozemku parc. č.
115/8, vše v k. ú. Sedlec u Starého Plzence;
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■ vzalo na vědomí
• informaci o zajištění organizátora soutěže
• informaci o složení poroty soutěže
• návrh soutěžních podmínek včetně časového harmonogramu soutěže a návrhu částek
na ceny a odměny,
■ uložilo radě města předložit na základě
ustavujícího jednání poroty a získání prohlášení o regulérnosti soutěže od České komory
architektů soutěžní podmínky zastupitelstvu
města ke schválení;
■ schválilo poskytnutí finančních odměn
členům finančního výboru, kontrolního výboru, školské a kulturní komise, komise pro
občanské a sociální záležitosti, stavební komise, komise životního prostředí a komise

pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů a komisí v 1. pololetí 2020 ve výších podle návrhů předsedů výborů a komisí,
v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí dopravní situaci v lokalitě Lipová, Topolová a přilehlých ulicích
a uložilo radě města předložit návrh dopravního řešení k odlehčení dopravního zatížení
uvedené lokality způsobené provozem nákladních automobilů při výstavbě v rozvojové zóně nad Máchovou ulicí;
■ schválilo zařazení správního území města Starý Plzenec do Území působnosti MAS
Aktivios, z.s., IČ: 27007090, na období 2021
– 2027;

SERIÁL
KAMPELIČKA
VE STARÉM PLZENCI
„Kampelička se lidově říkalo záložnám, které
mají oficiální označení „družstevní záložny“
nebo „spořitelní družstva“. Název kampelička
vznikl podle Františka Kampelíka, který je
zpopularizoval v polovině 19. století.“
(Hrubošová, M.: Co je to kampelička, 2017)
Ve Starém Plzenci byl založen první peněžní ústav v r. 1897 pod názvem Spořitelní
a záložní spolek pro Starý Plzenec, zapsané
společenstvo s neobmezeným ručením 1). Prvním předsedou byl zvolen obecní tajemník
a kronikář Václav Basl (1881 – 1924) 2), představenstvo čítalo 24 členů, také měli samo-

zřejmě pokladníka a dozorčí radu. Nejdříve
kampelička spadala pod zemědělskou radu,
v r. 1903 však přestoupila k Ústřední Jednotě
družstev se sídlem v Praze. Začátky kampeličky byly skromné: až do r. 1914 měla úřadovnu na chodbě radnice, kde byla umístěna
i pokladna. V roce 1914, těsně před vypuknutím 1. světové války, se přestěhovala do nově
postavené měšťanské školy na náměstí. Protože však za 1. světové války bylo ve škole
umístěno vojsko, byla z bezpečnostních důvodů přestěhována do bytu pokladníka Antonína Michala. Schůze se konaly v zasedací
síni radnice. Vklady klientů v prvních letech
nebyly nijak vysoké, zatímco žádosti o půjčky
rostly. Pak se však situace zlepšila.

Po válce si kampelička pronajala jako úřadovnu místnost v domě na náměstí naproti
radnici. Ten původně patřil Václavu Řapkovi, tehdy však přešel do vlastnictví stavitele
Karla Krafty. I když byl majitel domu velmi
vstřícný, tohle řešení přestávalo vyhovovat
rostoucím potřebám kampeličky. Nakonec
valná hromada rozhodla, že bude postavena
nová budova. Podmínky byly k tomu příznivé: ačkoliv zuřila hospodářská krize, kampelička měla dostatečný rezervní fond na stavbu, stavební náklady se snížily a v Plzenci
a okolí bylo hodně nezaměstnaných, kteří
by takto získali alespoň krátkodobou práci.
V roce 1930 byl k tomu účelu zakoupen stavební pozemek v zahradě bývalého valdštejnského velkostatku. Stavební kancelář Ústředí
Jednoty jejich úmysl schválila a poskytla jim
všestrannou pomoc: nejdříve poslala staveb-

ního znalce, poté zhotovila stavební plány,
sestavila rozpočet, stanovila podmínky stavby
a obstarala i stavební dozor. Poté představenstvo kampeličky rozeslalo místním stavitelům
a živnostníkům podmínky stavby a bylo pro-

vedeno výběrové řízení. Vyhovující nabídky
byly zaslány na ústředí do Prahy ke schválení.
Nakonec byla stavba kampeličky zadána známému plzeneckému podnikateli Karlu Štikovi (ten si již takzvaně „udělal jméno“ např.
stavbou pohřební kaple na novém hřbitově či

stavbou měšťanské školy na náměstí). Štika se
musel zavázat, že zaměstná výhradně místní
dělníky a řemeslníky. To také většinou dodržel, takže např. cihly dodala cihelna p. Pražáka
(dnes je na jejím místě sběrný dvůr), cementové roury firma Sutnar, litinové a kanalizační
potrubí Železárny Sedlec, veškeré truhlářské
práce včetně přepážky firma Fr. Kratochvíl3).
Kampelička se nacházela v 1. patře budovy
a skládala se z čekárny, oddělené dřevěnou
přepážkou od vlastní úřadovny. Na stěně visely hodiny s reklamou hodináře Česala4).
Nová budova začala fungovat 1. července
1934, oficiální slavnostní otevření pro veřejnost proběhlo 26. srpna. Slavnostní valná
hromada se tehdy konala v Sokolovně. Začala
Pokračování na str. 4
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slavnostními projevy delegátů Ústředí, odevzdáním čestných diplomů a projevy hostů,
poté následovala vlastní prohlídka kampeličky.
Při této příležitosti byla – pod záštitou tehdejšího starosty Josefa Herejka – vydána brožura
PAMÁTNÍK Spořitelního a záložního spolku
pro Starý Plzenec. Obsahovala nejen program
slavnostního dne, ale hlavně historii kampeličky, její hospodářské výsledky 5) a pak články o podstatě a činnosti kampeliček, o ústředí.
Obrazovou část tvořily fotografie kampeličky
a pražského ústředí, různé tabulky, ale I kresby
M. Alše. Kampelička nezapomínala ani na reklamu: nejenže posílala inzeráty do novin, ale
zachoval se i domovní řád z r. 1932, kde se také
vyskytuje.
Za protektorátu byly menší peněžní ústavy
nuceně převedeny pod nově vzniklou Ústřední
banku družstev, která je úvěrovala a umožňovala jim vzájemný peněžní I obchodní styk.
Po tzv. Vítězném Únoru 1948 byla činnost kampeliček potlačována a Ústřední banka družstev
nuceně splynula s Moravskou bankou. Staroplzenecká kampelička sdílela počátkem 50. let
společný osud s ostatními kampeličkami: stala se pobočkou České státní spořitelny. Takto
fungovala přes 40 let do tzv. sametové revoluce
a pak samozřejmě dále, když se tehdy již Česká
spořitelna stala klasickou bankou. Od r. 2000
je Česká spořitelna dceřinou společností obrovského středoevropského bankovního společenství Die Erste, o několik let později však
byla staroplzenecká pobočka uzavřena. Dnes je
budova v soukromých rukou, zbyl pouze bankomat.
Anna Velichová
Poznámky:
1) „s ručením neobmezeným“ znamená na rozdíl od klasického s.r.o, že všichni ti, kdo mají
v kampeličce podíl, ručí v případě dluhů či dokonce krachu celým svým majetkem neomezeně
2) o Václavu Baslovi jakožto obecním kronikáři
– viz čl. Kronikáři Starého Plzence do r.1948 –
in: RL leden 2018, str.7
3) Truhlář František Kratochvíl byl bratrem
Václava Kratochvíla, později v květnu 1945 zavražděného německým důstojníkem. Jeho firma
vyrobila také lavice pro kostel Narození Panny
Marie na Malé Straně.
4) hodinář Bohumil Česal – podorobněji viz čl.
Hodinářství Česal, - in: RL listopad 2019, str.4
5) v době otevření nové kampeličky byl ze vkladů
volných 3a tři čtvrtiny %úroků, ze vkladů na 30
denní výpovědní lhůtu 4%,….Nejvýhodnější
bylo spoření školních dětí na úrok 4,5%: tady
spolupracovala kampelička s učiteli měšťanské
školy, kteří ve škole zřídili tzv. střádalnu k ukládáním dětských úpor. K tomu účelu kampelička
zapůjčila střádanky.
Vyobrazení:
reklama kampeličky na náměstí – sbírka Františka Ulče
ostatní obrazový materiál – sbírka Vladimíra
Sedláka, foto budovy v současnosti – Vladimír
Sedlák
Literatura:
• PAMÁTNÍK Spořitelního a záložního spolku
pro Starý Plzenec, Starý Plzenec 1934
• www.penizeproradost.cz
• www.vikipedie.cz
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KULTURA

INFORMACE
PRO ABONENTY
KRUHU PŘÁTEL HUDBY
VE STARÉM PLZENCI
Koncert světových špiček hudební scény
harfistky Jany Bouškové a houslisty Josefa
Špačka, který se z důvodu výskytu pandemie coronaviru neuskutečnil letos v březnu,
je již zařazen do programu další 36. koncertní sezóny a měl by se konat 3.11.2020.
Dubnový koncert Plzeneckých muzi-

kantů se z důvodu výskytu pandemie coronaviru taktéž neuskutečnil.
Koncert souboru Slavic trio, který
měl proběhnout v květnu v Bohemia Sekt
Centru, se bude konat v náhradním termínu ještě v rámci 35. koncertní sezóny dne
22.09.2020. Na tento koncert platí abonentní vstupenky pro 35. koncertní sezónu.
Za neuskutečněný březnový a dubnový
koncert bude abonentům poskytnuta kompenzace ve formě slevy na abonentní vstupenku pro další 36. koncertní sezónu.
Eva Vlachová, K-Centrum
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ SRPEN 2020

14:00 h – 18:00 h
předhradí hradu Radyně
Program:
14:00 h

Zahájení

14:10 h

Středověká kapela Raava

15:00 h

Loutkové divadlo Špalíček

16:00 h

Divadlo Histrio

17:00h

Středověká kapela Raava

18:00 h

Závěr

Doprovodný program v podhradí po celé odpoledne:
y

pohádkový les s oživlým pánem hradu Radyně Radoušem,
kouzelní skřítkové a pohádkové bytosti

y

hry a soutěže pro děti

y

malování barevnými písky a další zajímavý program.

Na každého dětského účastníka čeká Radoušova odměna !!
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč
(platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)
Pořádá město Starý Plzenec ve spolupráci s Občanským spolkem
Hůrka a Radyně

Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům
města Starého Plzence.

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 při dodržení hygienických podmínek.
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
So, Ne a svátky
09:00-15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
O prázdninách otevřeno pro veřejnost:
Po
9:00-12:00
13:00-17:00 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt, Pá - zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h při dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 h
do 18:00 h při dodržení hygienických podmínek.
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřena pro veřejnost 01.08.2020 od 13 h
do 16 h při dodržení hygienických podmínek.
www.rotunda-hurka.cz
Platnost výše uvedené otevírací doby je závislá
na aktuální situaci v souvislosti s šířením koronaviru. Sledujte prosím aktuální informace
na stránkách města a Facebooku.
Papírus recyklus
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ St.
Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 9. září 2020.
29. srpna 2020
Městské slavnosti
Místo: Louka u řeky (u mostu v Husově ul.)
Čas: 14:00 – 22:00 h
POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
V ZÁŘÍ 2020
12. a 13. září 2020
Pouť
Pouťové atrakce a stánkový trh
Místo: hřiště SK Starý Plzenec, Na Hřišti 109,
Starý Plzenec
Pokračování na str. 8
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CYKLUS KONCERTŮ

PRO PLZENECKÉ VARHANY
k o st e l N a ro z e n í Pa nn y M a ri e n a M a l é St r an ě

neděle 27. září 2020 v 18 hodin

Varhanní koncert

Markéta
Schley Reindlová
Staroplzenecké varhany, zapsaný spolek spolu s Římskokatolickou farností ve
Starém Plzenci vás srdečně zvou na benefiční koncert. Výtěžek dobrovolného
vstupného bude opět věnován na dostavbu varhan. Tento
koncert se uskuteční za finanční podpory Plzeňského kraje.

Pokračování ze str. 7
16. září 2020 – vernisáž výstavy
RETRO
výstava ZUŠ Starý Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 20. ledna 2021.
19. září 2020
Radoušovy hry – 15. ročník
Místo: hrad Radyně a podhradí
Čas: 14:00 – 18:00 h
22. září 2020
Slavic trio (klarinet, hoboj, fagot)
koncert 35. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci
Místo: BOHEMIA SEKT Centrum, Smetanova
220, St. Plzenec
Čas: 18:00 h
Koncert se uskuteční ve spolupráci se společností BOHEMIA SEKT Starý Plzenec
27. září 2020
Markéta Schley Reindlová
– varhanní koncert
Místo konání: kostel Narození P. Marie na Malé
Straně
Čas: od 18:00 h

CYK LUS KO NC E RTŮ
PRO STAROPLZENECKÉ VARHANY

SLAV NOST NÍ KO NC ER T

S POŽEHNÁNÍM NOVĚ POSTAVENÝCH VARHAN

k o st e l N a r o z e n í P . M a r i e n a M a l é St r an ě

neděle 4. října 2020 v 17 hodin
Georg Friedrich Händel
Anthem I. - Žalm 100 (z cyklu 12 Chandos Anthems)
Koncert g moll pro varhany a orchestr
pěvecký sbor Ad Laetitiam a smyčcový soubor L’estro arco
řídí Miloslav Esterle
varhany - Zdeňka Ledvinová
Staroplzenecké varhany, z. s. spolu s Římskokatolickou farností ve Starém
Plzenci vás zvou na slavnostní koncert. Výtěžek dobrovolného vstupného
bude věnován na další péči o nově postavený nástroj.
Tento koncert se uskuteční za podpory Plzeňského kraje.

NAŠE ŠKOLY
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
605 LET OD SMRTI
MISTRA JANA HUSA
Stalo se dobrou tradicí, že Občanský spolek Hůrka a Radyně ze Starého Plzence nezapomíná ve své činnosti na významnou osobnost českých dějin jakou je zcela nepochybně
Mistr Jan Hus.
Jako minulé roky, tak i v letošním roce se
dne 6. července 2020 sešlo přes dvacet členů
a příznivců našeho spolku u pomníčku tohoto myslitele na náměstí u kostela Sv. Jana
Křtitele ve Starém Plzenci. Pietní akce byla
skromná, položili jsme květiny k pomníčku
Jana Husa. Akce měla sice symbolický rozsah, avšak svým duchovním rozměrem a připomenutím významu tohoto našeho myslitele, kazatele a reformátora, jsme si důstojným
způsobem uctili nejen historický význam
jeho odkazu pro české dějiny, ale i pro současnost.
V krátkém a odborně pojatém projevu
zmínil náš člen pan Václav Fišer základní údaje o životě a díle Mistra Jana Husa.
Od obecně známých skutečností jeho narození v Husinci r. 1371 u Prachatic, přes jeho
působení na pražské univerzitě, získání titulu
mistra svobodných umění na artistické fakul-

tě, až po jeho studium na teologické fakultě,
kde byl také vysvěcen na kněze.
Od roku 1402 začal kázat v Betlémské
kapli, kdy ve svých kázáních začal kritizovat vysoké a bohaté církevní hodnostáře, jakož i nešvary bohatého panstva. Husovým
vzorem pak bylo učení Jana Viklefa (1320
– 1384, Anglie), jehož myšlenky obdivoval
a ve svých kázáních se k nim otevřeně hlásil. Spor Husa s církví vyvrcholil v Praze r.

1410, kdy Pražský biskup dal spálit Viklefovy spisy jako kacířské a na Jana Husa uvalil
klatbu. Hus byl donucen opustit Prahu a přesídlil na Kozí hrádek u Tábora, kde dále kázal
chudému lidu. Hus se stal nenáviděnou osobou pro církev a tak došlo i k zásadní události, kdy císař Zikmund vyzval Jana Husa,
aby se církvi omluvil a podřídil se církevní
autoritě. Církevní koncil v německé Kostnici
Pokračování na str. 10

Vzpomínková akce na M. Jana Husa u kostela sv. Jana Křtitele

Foto: Josef Sutnar

    
     ! #$

Foto: Jitka Sutnarová
Tradiční turnaj v šipkách uspořádal ČSŽ 22.6. v sokolovně.
Bojový duch a dobrá nálada nechyběla nikomu z devíti soutěžících družstev. A kdo přišel soutěžit? Kromě pořádajících tj. ČSŽ
se turnaje zúčastnila družstva TJ Sokol, OSHR, Svazu tělesně postižených Staroplzenecko, a Sedleckých hasičů.
Jinak ovšem závodila družstva s poetickými názvy. Slunečnice,
Modrásci, Obláček, Lilie, Radyně, Kopretina, Podradyňáci a hasičky. Výsledky všech byly vynikající i vyčerpávající, proto nechybělo závěrečné dobré občerstvení od svazu žen.
Za ČSŽ ve Starém Plzenci
Marie Mašková
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Pokračování ze str. 9
povolal Husa k jednání. Bohužel i přes ujišťování o bezpečnosti pro Husa, byl v Kostnici uvězněn, psychicky a fyzicky mučen. Koncilem byl odsouzen k smrti upálením, což
se stalo 6. července 1415. Od této události
uplynulo 605 let. Současně byla také ještě
připomenuta osobnost Mistra Jeronýma
Pražského, jenž byl věrným přítelem a stoupencem Husa v jeho odporu vůči církvi.
Stejně jako Hus, zaplatil i on svým životem
za své reformátorské myšlenky a byl upálen
roku 1416.
Tato trpitelská smrt Mistra Jana Husa
měla v Čechách obrovský ohlas a stala se
odrazem k následnému vypuknutí velkých

nepokojů v Čechách, jež známe jako husitské války. To je ale už jiné téma.
Naše vzpomínková akce měla ještě pokračování a to u pietního místa – pomníčku Jana
Husa v areálu dobrovolných hasičů v Sedlci.
Zde obě skupiny členů a dalších příznivců
této vzpomínkové akce uctili položením květů a krátkým proslovem pana V. Fišera osobnost a památku Mistra Jana Husa.
Společné přátelské posezení všech účastníků pak zakončilo tuto vzpomínkovou akci.
Nemělo by se nikdy zapomínat na významnou osobnost naší historie, na skvělého syna
českého národa jakým byl Mistr Jan Hus.
Za spolek OSHR
Josef Kuna, člen výboru

UPOZORNĚNÍ
PRO ZÁJEMCE
O KNIHU
„Sto let hradu Radyně
ve správě města a státu“
„Sto let od založení
Spolku na záchranu
Radyně a Hůrky“
Kniha je v prodeji v K-Centru
a v Infocentru na Radyni.

ČTENÁŘI PÍŠÍ
REALIZACE
PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTU
Většina občanů se díky RL a internetovým
stránkám města orientuje v dané problematice.
Pro ty, kteří tomu zatím nevěnovali pozornost,
v krátkosti přiblížím situaci. Město každý rok

LIDSKÁ ZLOBA
Lidskou zlobu nelze jedním slovem vyjádřit ani vyčíslit. Denně slyším o škodách způsobených na majetku a ještě hůře, na lidských
životech.
Narodila jsem se a vyrůstala na lesní samotě. Od dětství jsem byla rodiči vedena
úctou k přírodě. Miluji zvířata, květiny, které
pěstuji v bytě i na zahrádce a ráda jimi obdarovávám.
Proč svůj příběh píši? Jsem v důchodu
a mým potěšením je pěstovat na zahrádce před bytovkou v Sedlce zeleninu, bylinky
a různé keříčkové produkty. Letos jsem vypěstovala šalvěj, lichořeřišnici, cukety a mrkev.
Věřte – nevěřte, jedné noci zapracovala lidská

vyčlení ze svého rozpočtu jeden milion korun
a tyto peníze vloží do projektů, jež si občané
vytvořili a jež následně komise zařadila do participativního rozpočtu. V daném roce by měli
být tyto vybrané realizovány. Pouze pár projektů
z loňského roku jsou zcela dokončeny, na zbytku se pracuje, některé nejsou realizovány vůbec.
V posledních RL jsme byli seznámeni s dalšími
projekty na letošní rok. Zajímá nás, jak se bude
pokračovat dál? Dokončí se nejprve ty z loňskézloba a všechna úroda zahrádky byla poničena silným roztokem nějaké neznámé tekutiny
a vytrhána. Poškození úrody se dělo již víckrát. Myslím, že nemám v blízkosti nepřátele,
o to mne více trápí myšlenka, jaká záminka
asi vedla k bezdůvodnému ničení mé práce.
Ptám se: „Dokážeme jednou mírumilovně žít v jedné osadě, vesničce, zemi?“ Jsem
ochotna poradit v záležitosti některého pěstování, umím obdarovat ze své malé úrody,
ale neumím ubližovat druhým.
Závěrem má prosba směřuje k vám, drazí čtenáři. Jste-li věřící, modlete se spolu se
mnou, aby vymizelo semínko nenávisti a zloby, které sídlí ještě v mnoha lidských srdcích.

ho roku a následně se zahájí nové projekty? Je
v silách města zvládnout vůbec realizaci vybraných projektů participativního rozpočtu v daném roce? Nezapadnou některé projekty?
Aneta Sutnarová

JAK PROBÍHÁ
REALIZACE JEDNOTLIVÝCH
PARTICIPATIVNÍCH
PROJEKTŮ?

Zdeňka Kubertová

Průběh realizací participativních projektů
probíhá tak, že v roce vyhlášení se realizují
jednoduché projekty, které se daný rok realizovat stačí. Pokud občané vyberou složitější
nebo nepřesně specifikovaný projekt, může
se jeho realizace překlopit do následujícího
roku. V letošním roce se dokončí většina
projektů a bude se pokračovat na nedokončených projektech z loňska.
Průběh realizací jednotlivých projektů
můžete sledovat přímo na www.staryplzenec.
cz/par
Koordinátor PaR - Marek Vávra
místostarosta
Tel.: 770 197 837, vavra@staryplzenec.cz

tovní život. Nejdříve jsme museli ukončit
halové tréninky v Letkově a potom jsme
čekali na rozhodnutí vlády, kdy budou povoleny venkovní tréninky. Hned, jak to bylo
možné, jsme kontaktovali rodiče a začali
trénovat. Účast byla letos sice o něco menší,
ale i tak se našich výukových hodin zúčastnilo jedenapadesát dětí ze Starého Plzence a okolí. Mimo neděle trénujeme každý
den, když se o děti střídavě staralo celkem

pět trenérů. Opět jsme pořádali závěrečné
turnaje, které byly také letos vyhlášeny jako
přebory neregistrované mládeže Starého Plzence ve dvouhrách. Turnajů se zúčastnilo
také několik dětí z TO Spartak Sedlec. Celkem soutěžilo dvaašedesát dětí, které byly
rozděleny do deseti věkových kategorií. Většinu turnajů jsme odehráli na kurtu ve Starém Plzenci, při větším počtu účastníků
Pokračování na str. 11

SPORT
TENISOVÁ ŠKOLA
SK SPORTTEAM DOLI
STARÝ PLZENEC
Také v letošním roce pořádá SK
SPORTteam DOLI Starý Plzenec tenisovou
školu pro děti. Vzhledem ke kovidové pandemii byla letos její organizace podstatně
náročnější. Na jaře se zastavil veškerý spor-
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jsme využili také kurty v Koterově. Turnajů
se zúčastnilo také hodně diváků, tedy rodinných příslušníků, kteří sledovali urputné
boje končící někdy s úsměvem ve tváři, někdy také s trochou slz.
Výsledky přeborů mládeže Starého Plzence
2020
začátečníci
1. Matyáš Balcar
2. Tomáš Čipera
3. Vojtěch Vaněk
začátečnice
1. Anežka Hlavatá
2. Adéla Šifaldová
3. Aneta Hofmanová
nejmladší žáci
1. Jan Dvořák
2. Štěpán Kerner
3. Lukáš Čipera
nejmladší žákyně
1. Barbora Křížovská
2. Lucie Posavádová
3. Lada Pavlovičová
mladší žáci
1. Vojtěch Pokorný
2. Jan Levora
3. Miroslav Veselý
mladší žákyně
1. Barbora Křížovská

XX. ROČNÍK MÍČOVÉHO
SEDMIBOJE DVOJIC 2020
Jubilejní XX. ročník míčového sedmiboje
dvojic o pohár města Starého Plzence - Memoriálu Tomáše Doležela, jehož pořadatelem
je SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, se letos uskutečnil 11. července. Pravděpodobně
i vzhledem ke změně termínu se letošního
turnaje zúčastnilo více dvojic než v předchozích letech. Přijelo k nám celkem devatenáct
dvojic z blízkého i vzdálenějšího okolí. Sedmnáct zcela mužských dvojic doplnily dva smíšené páry a obě dívky byly ozdobou soutěže
a to i jejich předvedenými sportovními výkony. Již od úvodních disciplín se v popředí
pohybovalo několik dvojic, které měly šanci
na celkové vítězství. To si nakonec odnesli
společně s putovním pohárem Luděk Eger-

Ceny převzali nejlepší, spokojeni byli všichni…
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2. Magdaléna Krátká
3. Viola Váchalová
starší žáci
1. Vojtěch Pokorný
2. Miroslav Veselý
3. Jiří Posavád
starší žákyně
1. Nikol Šedivcová
2. Kateřina Pytlíková
3. Lucie Hlavatá
dorostenci
1. Pavel Šesták
2. Lukáš Děkanovský
3. Filip Holub
dorostenky
1. Eliška Hosteková
2. Nikol Šedivcová
3. Anna Václavovičová

Děkujeme za podporu městu Starý Plzenec, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Českému svazu rekreačního sportu.
V letních měsících probíhá výuka tenisu individuálně. Pravidelné tréninky
v rámci podzimní části tenisové školy budou pokračovat od 30. srpna a bude se hrát
po dobu šesti týdnů (přihlašujte se nejpozději
do 20.8.2020). V jejím průběhu sehrají pokročilejší hráči turnaj ve čtyřhře a pro menší
je připraven Dětský tenisový den (soutěže
v družstvech). Informace a přihlášky do tenisové školy:
M. Doležel, telefon 605 987 754,
604 206 445,
Email: sportteamdoli@seznam.cz,
Web: www.skdolistaryplzenec.banda.cz
Milan Doležel

Nejmladší žáci hráli na dvou menších kurtech.

Foto: Milan Doležel

maier – Peter Šurkala, kterým se to v našem
sedmiboji podařilo po několika pokusech
poprvé. Na druhém a třetím místě se umístili
stejně jako vloni Borek Včala - Míra Dvířka
a Marcel Havlíček – Petr Pechman.
Uznání si zaslouží také Zdeněk Pašek, jenž
těsně před osmdesátkou konkuroval ve všech
sportech svým mladším soupeřům. Také letošní ročník proběhl plynule v přátelské atmosféře v duchu Fair Play. Jedinou kaňkou
tak bylo pro pořadatele počasí. Ranní vytrvalý déšť jim způsobil nemalé vrásky a zavinil
také menší zdržení, když se tenisové kurty
musely před hrou napřed upravit.
Děkujeme všem sportovcům za účast, předvedené výkony a za dodržování časového
harmonogramu. Hlavním sponzorem akce
byla firma BOHEMIA SEKT a podporoval ji
Český svaz rekreačního sportu a město Starý
Plzenec.

Celkové výsledky:
1. Luděk Egermaier – Peter Šurkala 21,5 b.
2. Ctibor Včala – Miroslav Dvířka
17 b.
3. Marcel Havlíček – Petr Pechman
15 b.
4. Zdeněk Tománek – Ondřej Pondělík 11,5 b.
5. Milan Šedivec – Václav Koukolík
10 b.
6. Vladislav Váchal – Libor Červený 9,5 b.
7. Zdeněk Hojer – Matěj Polák
8,5 b.
Vítězové disciplín:
Tenis: Včala - Dvířka
Házená: Šedivec - Koukolík
Stolní tenis: Havlíček - Pechman
Nohejbal: Beránek - Kiesweter
Fotbal: Tománek - Pondělík
Košíková: Veselý - Pipta
Volejbal: Egermaier - Šurkala
Další informace o míčovém sedmiboji
dvojic a fotodokumentaci najdete na:
http://www.skdolistaryplzenec.banda.cz/
Milan Doležel

Foto: Milan Doležel
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DEN TENISU
V sobotu 27. června se opět konala pravidelná tenisová akce, která zakončuje první
část tenisového roku. Letos to byl již jubilejní
35. ročník Dne Tenisu v Sedlci.
Začátek letošní tenisové sezóny ohrozilo koronavirové šílenství. O to více jsme se
hned, jak to bylo možné, pustili v nasazených
rouškách do přípravy kurtů na sezónu 2020.
Podařilo se nám vše v rekordním čase a už
na konci dubna jsme mohli hrát. Dokonce se
od poloviny května uskutečnila i zkrácená tenisová škola pod vedením našich zkušených
trenérů. Pokračovat bude na podzim a v termínu 24.-28.8. 2020 uskutečníme i oblíbený
dětský tenisový kemp.
Slavnostní tenisový den provázela výborná nálada. Po delší době se vítězství podařilo
na místě domluvené dvojici Karel Janoušek,
Miroslav Fořt. Postupně porazili ostatní soupeře a v pozdním odpoledni převzali ceny
od sponzorů a pohár určený pro vítěze. Dobrá nálada poté pokračovala až do večerních
hodin.
Pavel Hrouda

Společné foto vítězů

OHLÉDNUTÍ ZA JUBILEJNÍM
10. ROČNÍKEM
TURISTICKÉHO POCHODU
A CYKLOAKCE KOLEM
STARÉHO PLZENCE
V neděli 21. června 2020 uspořádal Klub
českých turistů, odbor Bolevec Plzeň již 10.
ročník turistického pochodu a cykloakce Kolem Starého Plzence. Byla to jedna z prvních
akcí odboru od březnového vyhlášení nouzového stavu, v souvislosti s pandemií koronaviru Covid – 19. Natěšení a očekávání bylo
velké, jak pořadatelů, tak účastníků. Tři měsíce omezení a zákazů a konečně turistický
pochod. Ranní počasí nevěstilo nic dobrého,
pršelo, ale nakonec zvítězilo teplo a sluníčko.
Start a cíl byl v prostorách restaurace Český
dvůr. Účastníci si mohli vybírat celkem ze
sedmi tras, od 3,5 km až po 21 km. Někteří
zvolili vlastní putování kolem našeho města.
Pochod byl letos naplánován po ose Český
dvůr – občerstvení Krmelec u Černic – Radyně – Šťáhlavy – Kozel – Svidná – Sedlec –
rotunda sv. Petra a Pavla a zpět do cíle. Trasu
bylo možno na několika místech zkrátit. Někteří využili možnost projít se po naučné staroplzenecké stezce, stezce Stará Plzeň a kupci
nebo Skalní stezce. Pochod letos navštívilo
159 turistů nebo cyklistů. Ze Starého Plzence
a Sedlce se zúčastnilo 40 osob. Účastníci dorazili nejen ze vzdálených koutů Čech (např.
Chrudim, Pardubice, Jindřichův Hradec, Ústí
nad Labem), ale jeden byl i z Bulharska. Akce
se zúčastnila i kobylka ponny, v doprovodu
svého majitele. Těší nás i přítomnost 11 dětí.
Na letošním pochodu odměnili pořadatelé
dárkem i tisícího účastníka od vzniku akce
Pokračování na str. 13

Foto: Pavel Hrouda
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v roce 2011. Stala se jím paní Pechmannová z Plzně. Na přípravě a průběhu pochodu
se podílelo devět členů KČT, odbor Bolevec
Plzeň. Kontroly na pochodu byly v občerstvení Krmelec, na Radyni a na Kozlu. Na trasy vyráželi účastníci s tatrankou a popisem.
V cíli byli odměněni pamětním listem a samolepkou. Byla možnost koupit si turistic-
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kou vizitku pochodu nebo rozšířit své deníky
o příležitostná razítka. Myslíme si, že letošní turistický pochod patří mezi ty vydařené
a že jsme mohli mnoha lidem ukázat krásy
okolí a památek našeho města. Závěrem nám
dovolte poděkovat všem, kteří nám pomohli s přípravou a průběhem akce. Děkujeme
městu Starý Plzenec, jeho turistickému informačnímu centru. Dále pak podnikatelům,

kteří umožnili umístění letáků ve svých provozovnách. Majitelům a vstřícnému personálu restaurace Český dvůr a majitelům občerstvení Krmelec u Černic. Letošní pochod
a cykloakce je za námi a již se všichni těšíme
na 11. ročník v červnu 2021. Snad nám to
zase nějaký vir nepřekazí.
Za pořadatele KČT, odbor Bolevec Plzeň
Karel Mastný a Václav Svoboda

INZERCE
NABÍDKA BEZPLATNÉ INZERCE
pro místní firmy a podnikatele
Město Starý Plzenec nabízí možnost bezplatné řádkové
inzerce pro místní firmy a podnikatele
v Radyňských listech září 2020.
V případě Vašeho zájmu zašlete následující podklady
(prostý text, nikoliv loga a grafické prvky):
název firmy/podnikatele, nabídku služeb, kontaktní údaje
v rozsahu 250 znaků včetně mezer.

Prázdninový provoz
Pilulka Lékárny
Starý Plzenec
17.8. - 26.8.2020
bude lékárna uzavřena
z důvodu dovolené.
Děkujeme za pochopení.

Termíny uzávěrky pro měsíc září: 15.08.2020

INZERCE Z KUPONU

Podklady zasílejte e-mailem na adresu redakce, případně
osobně do K-Centra nebo městské knihovny
nebo dohodněte telefonem:

■ Rodina hledá podnájem bytu 2+1 nebo
zděné chaty ve St. Plzenci a okolí. Tel.:
704 018 874 (kdykoliv).

info.plzenec@staryplzenec.cz,
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659

BEZPLATNÁ INZERCE
MÍSTNÍCH FIREM A PODNIKATELŮ
TECHNIKA MAŠEK s.r.o.,
zpracuje:
- DANĚ
- ÚČETNICTVÍ A MZDY
- OSTATNÍ SLUŽBY (ekonomické poradenství, zakládání společností, likvidace společností)
Tel: 737 881 490, email: jan.masek.sedlec@gmail.com
www.technikamasek.cz

SERW, spol. s r.o.,
přijme zaměstnance na pozice: obsluha CNC strojů (třísměnný provoz)
a zámečník-montér (jednosměnný provoz)
Tel. 377 966 453, e-mail: kolarova@serw.cz, www.the-rsgroup.com
Tymákovská 42, Starý Plzenec, Sedlec,

■ Prodám králíky z domácího chovu v jateč.
úpravě. Cena 160 Kč/kg. Tel.: 731 471 124.
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
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky
typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách,
Green Shell - typ Araukana,
Dark Shell - typ Maranska.
Stáří slepiček: 15-19 týdnů;
cena: 169-229 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
05.09., 03,10. a 02.11. 2020
– 15.35 h
Starý Plzenec
– naproti čerp. stanici MOL
………………………………........……………
Výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.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

Kontaktujte spolek PlzenecNET
QDĤÊVOH775 785 005, nebo na
e-mailu info@plzenec.net

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

Kontejnery, zemní a výkopové práce
Nabízím níže uvedené služby:

• přistavění kontejneru, likvidaci veškerého odpadu vyjma nebezpečného
• odvoz stavební suti a výkopové zeminy
• dovoz zeminy, písku, štěrku, kačírku a jiného sypkého a stavebního
materiálu
• přepravu strojů, montážních plošin, odtah vozidel do hmotnosti 5 tun
a délky cca 5,2 metru
• odvoz výkopové zeminy (cena 1.100 Kč/5 tun včetně likvidace na skládce)
• zemní a výkopové práce minibagrem (5 tun): jímky, septiky, bazény, úprava
terénu

Jezdím i So/Ne a svátky. Cena: 20 Kč/km. Nejsem plátce DPH.
Kontejnery Bárta CZ, s.r.o., Starý Plzenec
tel.: 606 951 869
e-mail: kontejnerybartacz@seznam.cz

DORUČOVÁNÍ
RADYŇSKÝCH LISTŮ
OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou zpravidla doručovány prostřednictvím České pošty
do všech domácností a škol ve Starém
Plzenci a Sedlci. V době nouzového
stavu v období koronavirové pandemie
v dubnu a květnu 2020 roznášeli tento
měsíční zpravodaj místní skauti a dobrovolní hasiči.
Někdy se stane se, ať už roznáškovou
kolizí České pošty či z jiného důvodu,
že někteří z Vás Radyňské listy do své
schránky nedostanou. Proto vyzýváme všechny, kteří neobdrží Radyňské
listy do svých schránek vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, ať tuto skutečnost oznámí telefonicky, e-mailem
nebo osobně redakci Radyňských listů
na níže uvedenou adresu:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659
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Radyňské
listy
Periodický tisk územního samosprávního celku
Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 9/2020
je 20. 8. 2019 ve 12:00 hodin.
Vychází: 3. 8. 2020
ZDARMA v nákladu 2100 kusů

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
S HYDRAULICKOU RUKOU
• doprava materiálů
• likvidace odpadů, apod.
Tomáš Mestek, Sedlec, K Jezu 36
Tel.: 733 586 738 – NONSTOP
E-mail: 4youstory@seznam.cz
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www.mraknet.com provozu
Všechny vaše dotazy zodpovímee na zákaznické
záákaznické lince 602 370
nebo na internetu mraknet@mraknet.com
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