BŘEZEN 2019
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
po extrémně velké sněhové nadílce jsme se přehoupli do skoro jarního
počasí. I když dlouhodobé předpovědi hovoří
o tom, že nás ještě nějaký
ten mráz potrápí. A jak
praví pranostika „březen
– za kamna vlezem“.
A co nás čeká v našem městě? V těchto
dnech byly zahájeny práce na obnově vodovodní a kanalizační sítě na Radyňské ulici v úseku
Kollárova – Výrovna. Po dokončení těchto prací bude následovat dlouho očekávaná výstavba
chodníku. Občany prosím o shovívavost za dočasně zhoršené podmínky při této stavbě. V případě problémů se obracejte na stavbyvedoucího firmy Robstav pana Jiřího Hemerku, tel.
724 911 958, nebo stavebního technika města
Ing. Ivo Radu, tel. 377 183 658. Budou dokončeny práce na výstavbě chodníku v ul. Jiráskova
v úseku Smetanova – Vrchlického. Připravujeme výběrové řízení na opravu dalších místních
komunikací, a to část ulice 28. října v úseku
Dobrovského - Tomáškova, část ulice Nádražní
v úseku okolo garáží u benzinové stanice, ulici
Příční v Sedlci, ulici Ovocnou a v Kolonii. Podle
vysoutěžené částky budou případně zařazeny
další komunikace.
Na základě výběrového řízení byl vybrán
zhotovitel na opravu havárie východního štítu
hradu Radyně, realizace by měla být zahájena
v jarních měsících. Dále byl vybrán zhotovitel na výměnu zdroje tepla v Mateřské škole
ve Starém Plzenci, kde výměna kotlů proběhne
o prázdninách. Připravujeme výběrové řízení
na obnovu veřejného osvětlení, která by měla
být částečně financována z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Budou pokračovat
práce na úpravě sedleckého parku, kdy jsme
po dlouhém čekání obdrželi vyjádření Agentrury ochrany přírody a krajiny. Budou pokračovat
práce na úpravě hřbitova, dojde k vykácení thují
a bude zasázena nová zeleň.
Zpracovává se projektová dokumentace
na úpravu přechodu na Malé Straně v ul. Husova a projektová dokumentace na prodloužení
vodovodu v ulici Na Potocích v Sedlci. Pokračují projektové práce na přístavbu základní
školy a výstavbu sportovní haly u ZŠ Starý
Plzenec. Nyní je odevzdaná studie a práce pokračují na dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení.
V minulém čísle Radyňských listů jsem Vás

informovala o „participativním rozpočtu“. Dne
21. března proběhne od 18 hodin v Lidovém
domě setkání občanů, kde budete moci společně s ostatními diskutovat nad nejrůznějšími
náměty, jak zlepšit vaše okolí. Prostřednictvím
ankety se občané vyjádřili k návrhu rozšíření
dopravních spojů Plzeňských městských dopravních podniků ve směru k Olympii. Vyhodnocení ankety přinášíme uvnitř RL. Pro lepší
komunikaci s občany zavádíme novou službu
„mobilní rozhlas“. Více informací se dočtete
na přiloženém letáku rovněž uvnitř Radyňských
listů.
Pozornost chceme věnovat rovněž úpravě
sportovišť. Město požádalo o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na úpravu sportovního hřiště v Základní a mateřské škole v Sedlci,
na Plzeňský kraj pak o dotaci na úpravu skateparku, volejbalového hřiště a výstavbu nového
parkourového hřiště v areálu ve Dvořákově
ulici. Mikroregion Radyně, jehož je naše město členem, požádal o dotaci na odpočinkový
a naučný mobiliář, který tvoří zastřešený altán

ZDARMA

a interaktivní tabule. Tyto prvky bychom umístili v prostoru „Radoušovo skalky“ v Kollárově
ulici. O výsledku žádostí o dotace Vás budeme
informovat v příštích číslech RL.
Připravujeme záměr úpravy prostoru bývalého přírodního divadla. V současné chvíli bylo zadáno geodetické zaměření pozemků
a dendrologický průzkum. I o tomto tématu
jsme připraveni s Vámi diskutovat.
Ani v březnu nebudete ochuzeni o kulturní
akce. Dne 9.3. jste všichni srdečně zváni na ples
města a Základní školy od 20 hodin v Lidovém
domě. V Centru služeb pro turisty je od 13 h
dne 16.3. připraveno pro děti zábavné odpoledne pod Radyní plné her a soutěží. Dne 19.3.
se můžete těšit na koncert Plzenečtí muzikanti
na radnici a pro seniory jsme připravili od 15
hodin dne 27.3. odpoledne s muzikou v Lidovém domě na Malé Straně. A dne 6.4. zahajujeme od 14 hodin turistickou sezónu u hradu
Radyně.
Do nadcházejících dnů vám přeji pohodu
a spokojenost.
Vlasta Doláková, starostka

Město Starý Plzenec v rámci podpory udržitelné dopravy ve veřejném sektoru přispělo
ke snižování množství vypouštěných emisí z dopravy pořízením užitkového elektromobilu
pro údržbu města. Město tak chce přispět nejen k ochraně klimatu, ale především ke zlepšení
kvality ovzduší, kterou zejména ve městech emise z dopravy zásadně ovlivňují. Elektromobil
zn. Alké (viz foto) byl pořízen za celkovou cenu 1.036.728 Kč vč. DPH, přičemž dotace ze
Státního fondu životního prostředí ČR činila 600.000 Kč. I přes vyšší vstupní náklady je ekologické vozidlo přínosem a dlouhodobě i úsporou.
„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“
Radek Hroch, tajemník MěÚ Starý Plzenec
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
3. zasedání – 16. ledna 2019

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí zápis finančního výboru č.
2/2018 - 2022 ze dne 14.01.2019;
■ vzalo na vědomí, informaci o Výběrovém
řízení s následnou aukcí na prodej majetku
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, v obci Starý
Plzenec ve vlastnictví ČR s právem hospodařit
s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových ze dne 10.12.2018, pozemku parc. č. 5 o výměře 806 m2 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence, dle předložených podmínek, tj. stanovené minimální ceny 2.100.000 Kč
při určeném minimálním příhozu 100.000 Kč
s podmínkou složení kauce ve výši 210.000 Kč
nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek a právní
stanovisko právničky města ze dne 07.01.2019
a neschválilo koupi předmětného pozemku
za stanovených pro město nevýhodných podmínek;
■ revokovalo svá usnesení č. 02.13/2018 a č.
02.14/2018 ze dne 12.12.2018 v plném rozsahu,
■ schválilo ceny vodného a stočného pro rok
2019, a to pro stočné částku 42,00 Kč/m3 bez
DPH, pro vodné částku 38,09 Kč/m3 bez DPH,
■ schválilo částku nájemného pro rok 2019
ve výši 5.010.487 Kč bez DPH, z toho 501.694 Kč
nájemné za pitnou vodu a 4.508.793 Kč nájemné
za odpadní vodu;
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PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
Zastupitelé města Starého Plzence se rozhodli zapojit občany města do rozhodování
o společném veřejném prostoru a to formou
participativního rozpočtu „PaR“. Pro první
ročník s označením PaR-2019 je připraven
v rozpočtu města pro tento účel jeden milion
korun vč. DPH, který bude přidělen projektu
s největší podporou občanů. Realizaci projektů
vždy zajistí město Starý Plzenec.

Téma PaR bude pro rok 2019 a 2020 „Zlepšení
funkce veřejného prostoru a života ve městě“.
Během března a dubna proběhnou úvodní
setkání s občany. Na těchto setkáních se dozvíte nejen více o participativním rozpočtu, ale
především o tom, jak podat projekt, na co si dát
pozor, aby Váš projekt prošel sítem posuzování
proveditelnosti. Budete moci společně s ostatními diskutovat nad nejrůznějšími nápady pro
vaše okolí.
Způsob zapojení občanů:
• Hlasovat může občan s trvalým pobytem
ve Starém Plzenci, který završil 16. rok věku
nebo vlastník nemovitosti ve Starém Plzenci.
• Každý občan může hlasovat pouze jedním
hlasem v každém projektu PaR.
Podpora PaR ze strany MěÚ:
• Zveřejnění projektů na webu www.staryplzenec.cz/par
Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2
• Zajištění komise pro výběr posouzení návrhů z hlediska realizovatelnosti
• Zajištění výběrového řízení na dodavatele.
• Zajištění fakturačních povinností ve vztahu
k dodavatelům PaR.

• Konzultační hodiny s úředníky MěÚ včetně prostoru pro setkání v objektu úřadu MěÚ
z důvodu posuzování proveditelnosti návrhů.
• Podpora a zaštítění PaR samosprávy jménem koordinátora.
Podmínky, harmonogram a další důležité

VÝSLEDEK ANKETY
PRO NOVÉ AUTOBUSOVÉ
SPOJE NA TRATI PLZEŇ –
STARÝ PLZENEC A ZPĚT

Linka navržená občany d) 1,4 % - 7.23
V anketě tedy zvítězila linka č. 3 s odjezdem z Plzně ze stanice Milady Horákové v 14:23 h s návratem ze Starého Plzence
v 14:44 h.
Na druhém místě se umístila linka č. 2
s odjezdem z Plzně ze stanice Milady Horákové v 9:23 h s návratem ze Starého Plzence
v 9:44 h.
K výsledkům ankety bude přihlíženo při
dalším jednání s PMDP. O dalším vývoji Vás
budeme informovat.
Marek Vávra, místostarosta

Linka č. 1 – 15,3 %
Linka č. 2 – 20,8 %
Linka č. 3 - 37,5 %
Linka č. 4 - 19,4 %
Linka navržená občany a) 1,4 % - 10.23
Linka navržená občany b) 2,8 % - 14.50
Linka navržená občany c) 1,4 % - 15.23

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ BŘEZEN 2019
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 denně: 09:00 h – 16:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ - uzavřen
Komentované skupinové prohlídky (min. 5
osob) je možné objednat na tel.: 725 500 060,
e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
www.rotunda-hurka.cz
Staroplzenecká galerie
Hana Fialová – obrazy
Výstava potrvá do 3. dubna 2019.
Pokračování na str. 4

informace naleznete na adrese https://www.staryplzenec.cz/par
Koordinátor PaR – Marek Vávra, místostarosta
Tel.: 770 197 837
vavra@staryplzenec.cz
https://www.staryplzenec.cz/par

!

UPOZORNĚNÍ
PRO NÁVŠTĚVNÍKY
HŘBITOVA

V období od 20.02.2019
do 31.03.2019 bude probíhat
I. etapa kácení dřevin
na hřbitově.
Prosíme, o zvýšenou opatrnost při
návštěvě hřbitova.
K hrobům, kde se nacházejí dřeviny
ke kácení, bude v tuto dobu omezený přístup.
Děkujeme za pochopení
Město Starý Plzenec,
správce hřbitova
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
pořádá ve spolupráci

s Občanským spolkem Hůrka a Radyně

zahájení turistické sezóny
na hradu Radyni
06.04. 2019 od 14:00 h do 16:00 h
x Oživené prohlídky hradu Radyně
s králem Karlem IV. a jeho družinou
x Středověká kapela RAAVA
Vstupné: plné 40 |Kč, snížené 30 Kč

www.staryplzenec.cz
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity
k propagačním účelům města Starého Plzence.

K-Centrum města Starého Plzence pořádá

Odpoledne s muzikou
pro seniory
27. března 2019
od 15:00 h do 18:00 h
Lidový dům ve Starém Plzenci

K tanci a poslechu hraje Plzeňské duo
Vstupné: ZDARMA
Srdečně zveme všechny seniory
ze Starého Plzence a okolí!
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity
k propagačním účelům města Starého Plzence.
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od 13:00 h
do 16:00 h

ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE
POD RADYNÍ

SOUTĚŽE
HRY

sobota 16.3.2019

PRO DĚTI

Pro děti budou připraveny soutěže, ve
které prověří své dovednosti, postřeh a
kreativitu. Zároveň mohou poměřit síly se
svými vrstevníky.

20 Kč / osoba
Vhodné pro děti od 6 let.

NA KAŽDÉHO SOUTĚŽÍCÍHO ČEKÁ ODMĚNA!

Kde nás najdete?
e?
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
Y

CENTRUM SLUŽEB
PRO TURISTY
POD RADYNÍ

v předhradí hradu Radyně

+420 725 500 060

nec
Výrovna 197, 332 02 Starý Plzenec

info@ic-radyne.cz

V průběhu akce budou pořizovány
fotografie, které budou využity
k propagačním účelům
města Starého Plzence.

Pokračování ze str. 3
9. března 2019
Ples města a Základní školy Starý Plzenec
Místo: Lidový dům Starý Plzenec
Čas: 20:00 – 02:00 h
14. března 2019
Zámek Kozel – vzpomínky kastelána
Místo: obřadní síň radnice
Čas: od 18:00 h
16. března 2019
Zábavné odpoledne
Místo: Centrum služeb pro turisty v předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h
16. března 2019
Oslava MDŽ
Místo: Lidový dům Starý Plzenec

www.ic-radyne-cz
www.staryplzenec.cz

Městská knihovna Starý Plzenec
v rámci Března – měsíce čtenářů připravila
pro své čtenáře i nečtenáře tyto aktivity:
• Čtenářská amnestie 4. 3. – 14. 3. 2019
V tomto období mohou čtenáři vrátit všechny knihovní
jednotky, které mají půjčeny, beze strachu ze sankcí
za pozdní vrácení. V praxi to znamená, že všem
čtenářům, kteří v těchto dnech vrátí půjčené knihy
a časopisy budou prominuty poplatky za upomínky.
• Roční registrace zdarma 18. 3. – 28. 3. 2019
Pro všechny nové čtenáře, kteří se v těchto dnech
poprvé zaregistrují.
• Otevřené dveře do knihovny 11.3 – 21. 3.2019
Během těchto dní si mohou všichni občané prohlédnout prostory knihovny a seznámit se s jejím knihovním
fondem.
• Antikvariát zdarma celý měsíc
Pokud si čtenáři knihovny vyberou knihu v oddělení
antikvariátu, odnesou si ji domů zdarma.

Čas: od 14:00 h
19. března 2019
IV. koncert 34. sezóny Kruhu přátel hudby
ve Starém Plzenci
Plzenečtí muzikanti
Účinkují učitelé a profesoři žijící ve Starém
Plzenci
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám
121, Starý Plzenec
Čas: 18:00 h
22. března 2019
SIFON rock
Místo: Music club , Masaryk. nám. 52, St. Plzenec
Čas: od 21:00 h
22. března 2019
Přednáška Pavla Roška o UFO

Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: od 18:00 h
27. března 2019
Odpoledne s muzikou pro seniory
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 15:00 – 18:00 h
Vstup: zdarma
29. března 2019
Extra Band revival
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: od 20:00 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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oznamujeme a děkujeme za vzpomínku
na pana Pavla Baumruka,
který zemřel náhle dne 29. ledna 2019
ve věku 45 let.
Rodina

Dne 9. března 2019 tomu budou 4 roky,
co od nás odešla
paní Alžběta Tremlová.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.
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Dne 5. března 2019 uplyne 5 let, co nás
navždy opustila maminka a babička
paní Danuše Keslová.
S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Oznamujeme, že 26. března 2019 by oslavila
55. narozeniny
paní Zuzana Nosková,
která tragicky, ne vlastní vinou,
zahynula před 22 lety.
Stále vzpomínají mami a sestra s rodinou.

Dne 3. března 2019 uplyne 5 let, co nás
navždy opustil manžel, tatínek, dědeček
pan Josef Lindauer.
Prosíme o tichou vzpomínku.
Děkujeme, rodina.

Nelze zapomenout, když bolest
a vzpomínky zůstávají.
Dne 24. března 2019 uplyne pátý rok
smutného výročí, kdy nás opustil
můj milovaný manžel
pan Jaroslav Kesl.
Na jeho lásku a skromnost stále vzpomínají
manželka, synové s rodinami
a sestra s rodinou.

Vážení přátelé,
velmi rád bych Vám chtěl v této těžké chvíli
srdečně poděkovat jménem naší rodiny
a především jménem svým za Vaši hojnou
účast při posledním rozloučení se zesnulou
paní Bohumilou Krásnou.
Odešla nám velmi hodná žena, která svojí
přátelskou povahou nikoho nezarmoutila
a svoji úctu a spravedlnost
všem srdečně rozdávala.
Manžel s rodinou.

NAŠE ŠKOLY
ÚNOR V ZŠ SEDLEC
V polovině února se naši prvňáci zapojili
do preventivního programu Veselé zoubky,
který uspořádala fa DM. Děti velmi pobavil
film o Hurvínkovi a jeho bolavém zoubku.
Interaktivní program jim poskytl hravou
formou spoustu zajímavých a důležitých informací a návyků o ústní hygieně a zubech
samotných. Díky pracovním listům si prvňáci prověřili nabyté poznatky a za odměnu si
odnesli dárkovou tašku s překvapením.
Letos jsme si také konečně po několikaleté přestávce užili sníh. Dvakrát za sebou jsme
vyrazili na pole pod Radyní, kde je ideální
svah pro zimní radovánky. Nejvíce dětí mělo
boby, lopaty a talíře, ale našli se i odvážlivci
vybaveni plastovým snowboardem. Nejoblíbenější disciplínou se stal skupinový sjezd
různě propojených bobů. Jediným nedostatkem byl chybějící lyžařský vlek.
Další oblíbenou akcí v měsíci únoru byla
ochutnávka exotického ovoce, které nám
dodává firma Bovys. Nejprve vybraní žáci se

ÚNOR
V MŠ STARÝ PLZENEC
Koncem ledna jsme měli ve školce vzácnou návštěvu. Navštívili nás školáci z 1.A
a z 1.B. Přišli si pohrát do školky a pochlubit

zavřenýma očima hádali ovoce podle chuti,
potom po hmatu a nakonec přiřazovali název
k ochutnávanému vzorku. Něco málo jsme si
o ovoci přečetli, ukázali jsme si na mapě světa
zemi původu a pak už se všichni netrpělivě
těšili na samotné ochutnávání. O oblíbenos-

Děti ze ZŠ Sedlec na sněhu

se, co všechno se už naučili. Naši předškoláci
ze čtvrté a páté třídy zase ukázali paním učitelkám z prvních tříd, jak se připravujeme
na zápis do školy. Byla to moc příjemná návštěva a my už se těšíme, až se půjdeme podívat do školy. Únorové dny jsme odstartovali
vycházkami do přírody. Bedlivě jsme sledo-

ti jednotlivých druhů ovoce jsme nakonec
i hlasovali, nejoblíbenějším se stalo kupodivu
jablko .
Hana Nekolová, Helena Malá,
Emanuela Vávrová
učitelky ZŠ Sedlec

Foto: Emanuela Vávrová

vali změny, které nám zima přinesla. Nakrmili jsme labutě na rybníku, kachny u řeky,
naplnili jsme krmítka pro ptáčky a dobroty
jsme donesli i zvířátkům do lesa. Po pololetních prázdninách čekalo na děti ve školce překvapení. Schodiště a chodby nám vyzdobila
Pokračováí na str. 7
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Pokračování ze str. 6
firma Lokki. A tak se šlo do tříd s úsměvem.
7. 2. nás čekala návštěva divadla Alfa. Děti
z první, druhé a třetí třídy jely na Pohádky
ovčí babičky. 11. 2. vyrazila čtvrtá a pátá třída na hru Kosprd a Telecí. V divadle se nám
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moc líbilo. Dostali jsme pochvalu za slušné
chování. A protože máme rádi české pohádky, uspořádali jsme 14. 2. karneval s tímto tématem. Samozřejmě nechyběla ani tombola.
A tak se to v MŠ hemžilo mravenci a draky,
navštívili nás i Křemílek a Vochomůrka, Rá-

kosníček, šípková Růženka, vodník Česílko….a jiné české pohádkové bytosti. Děkujeme
rodičům za pomoc. Hezké únorové dny vám
všem.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

ZŠ STARÝ PLZENEC

SNÍH
Konečně se děti dočkaly pořádné nadílky
sněhu. Ihned se školními družinami vyrazily
na zahradu, aby si ji užily. A tak se při koulování, sáňkování, bobování, stavbě sněhuláků či jiných pevností dosytosti vydováděly.
Trochu promočené oblečení a rukavice jim
vůbec nevadily. Škoda, že sníh vydržel tak
krátce.
Jana Hermanová, vychovatelka

ZŠ STARÝ PLZENEC

BESEDA
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
ZŠ STARÝ PLZENEC
Dne 5.2.2019 pro nás připravila paní asistentka Jitka Blahutová besedu o svém bývalém povolaní, které vykonávala na celní správě.
Velmi poutavě nám vyprávěla o náplni
práce celníků. Dozvěděly jsme se o šikovnosti služebních psů. Jejich výborně vycvičený
čich dovede nalézt drogy, cigarety, alkohol
i peníze. Vše důmyslně ukryto v kamionech
či jinde. Vyprávění bylo doprovázeno obrazovými ukázkami. Ochotně zodpověděla
naše dotazy, kterých nebylo málo. Nakonec
jsme byly odměněny drobnými upomínkovými předměty s celním motivem. Beseda se
nám moc líbila.
Jana Hermanová, vychovatelka
Beseda s celníky

Foto: Jana Hermanová, vychovatelka

SKAUT
NOVOROČNÍ
PROTAHOVÁNÍ 5. 1. 2019
Jako každý rok, tak i tento jsme se sešli krátce po Silvestru a zahájili nový rok
sportovně. Zázemí nám poskytla zdejší sokolovna. Na začátek jsme se řádně zahřáli
a protáhli a pustili se do různého hraní a soutěžení (například dračí ocásky, aktivity s kobercoběžkami, vybíjená s velkými míči, roboti a další). Naší tradicí, která nesmí chybět,
je opičí dráha, ve které se utkávají všechny
kategorie – světlušky, vlčata, skauti/skautky
i vedoucí. Nechybí ani slavnostní vyhlášení.

První místo mezi světluškami získala Terka H., druhé Lucinka Š. a třetí Andrejka N.
Nejrychlejším vlčetem byl Tedík T., v zápětí
Daník N. a o pár vteřin více měl Štěpán M.
V kategorii starších S/S to bylo velmi napínavé a mnohé rozhodly druhé pokusy, na nejvyšším stupni vítězů ale nakonec byla dívka
– Kápézetka P., těsně za ní Vačka V. a na třetí místo doběhl Tom N. Dráhy se zúčastnili
i vedoucí, nejrychlejšími byl Chrnka a Taxík.
Sportování nás bavilo a užili jsme si spoustu
legrace. Přejeme všem v novém roce mnoho
radostných zážitků a radosti z pohybu.
Honey - Hana Troppová

ZA VLKY DO SRNÍ
- tak zněl náš plán v sobotu 19. ledna. Vyrazili
jsme ráno vlakem ze Starého Plzence směr Sušice a poté autobusem až do Srní. Když jsme
přijeli do cíle, starší z nás se vydali prozkoumat
blízké okolí na běžkách. Světlušky a Vlčata vyrazili do návštěvnického centra s vlčím výběhem.
Po krátké lesní cestě jsme dorazili na lávku,
která procházela údolím, kde pobíhalo celkem
čtrnáct vlků. Naskytl se nám krásný pohled
na divoké vlky v zasněžené krajině. A protože
sněhu bylo v okolí opravdu hodně, využili jsme
to na blízkém kopci. Děti neváhaly, nasedly
Pokračování na str. 8
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Pokračování ze str. 7
na boby nebo lopaty a pořádně se sklouzly.
Všichni jsme si tuto prosluněnou sobotu velice
užili!
Áda - Adéla Dankovičová

PO KRÁSÁCH TACHOVA
Druhý únorový víkend jsme se vydali nadýchat trochu táborové atmosféry. Okolí tábořiště,
včetně zříceniny hradu Přimda, je nám již známé, a tak jsme se zatoulali do centra této oblasti, Tachova. Ubytovaní jsme byli v nádherné
klubovně na okraji města. Cesta tam nebyla sice
krátká, ale s partou kamarádů rychle utekla. Výprava byla plná her, některé nám zamotaly hlavy, jiné zas prověřily znalosti v šifrách, uzlech,
ale i vzájemnou spolupráci, rychlost a paměť.
A co by to bylo za výpravu bez výletu? Ten náš
začal prohlídkou městských hradeb a Knížecí
alejí jsme došli až k jízdárně ve Světcích. Další zastávkou byla zřícenina kláštera Paulánů.
A nesmíme zapomenout na rozhlednu s nádherným zasněženým výhledem, který náš výlet
zakončil.
Áňa - Anna Vačkářová

Novoroční protahování

Foto: Honey (Hana Troppová)

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci

Akademie Staré Plzně
přednášku
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www.plzeneckevarhany.cz

Přednáška se koná v Obřadní síni Městského úřadu, Masarykovo nám.
121, Starý Plzenec ve čtvrtek 14. března 2019 od 18.00 hod.
Přijďte si poslechnout historii a současnost naší úžasné kulturní památky.
Očima emeritního kastelána pana Karla Bobka uvidíme lovecký zámek
Kozel, zámecký park a jízdárnu v novém světle.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Vyhrazujeme si právo změn v programu. http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/
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HASIČI VE STARÉM
PLZENCI HODNOTILI
UPLYNULÝ ROK 2018
Koncem měsíce ledna se v prostorách
hasičské zbrojnice ve Starém Plzenci sešly členové sboru a hosté – zástupce města,
HZS, okolních sborů a zájmových spolků
působících ve městě, aby zhodnotili uplynulý
kalendářní rok jak po stránce akceschopnosti, tak kulturní. Starosta sboru Petr Steiner
přítomné seznámil s programem a řídil jednání. Ve svém příspěvku zhodnotil všechny
události souvisejících se sdružením hasičů,
kulturní a ostatní akce, kterých se sbor průběžně po celý rok zúčastnil. Bylo konstatováno, že ani po roce jednání, se nepostoupilo,
ani o píď co se týká tréninkového prostoru
pro jednotku a tak se bude další rok při výcviku ničit vybavení na hrubém asfaltovém
povrchu. Díky městu proběhla výměna všech
oken zbrojnice, neboť zub času už zapracoval.
Svépomocí byly zbudovány nové prostory sociálního zařízení včetně tolik žádané sušárny
oděvů. Kritika byla vznesena zvláště, co se
týká obsazování družstva na soutěžích v požárním sportu. Začátek byl slibný, vybojovalo
se i 2 místo v Dobřichovicích, dále následovalo pár účastí v okolí z nepříliš oslnivým
výsledkem a následné předčasné ukončení
sezóny. Poté přednesl svoji zprávu velitel jednotky Luboš Lenc, kde byl zhodnocen celý
výcvikový rok včetně mimořádných událostí
ve městě a okolí. Celkem jednotka provedla
likvidaci 32 událostí, jednalo se o 9 požárů,
10 krát technická pomoc ostatní 13 událostí, jako únik ropných látek, planý poplach,
cvičení pořádané HZS. Během roku nedošlo
k žádnému úrazu zasahujícího člena jednotky ani k vážnému poškození techniky a vybavení. Jednotka se zúčastnila velkého cvičení
na železniční tunel Ejpovice, kde v případě
mimořádné události bude zasahovat. Vyzkoušeli jsme si složení a rozložení transportních kolejových vozíků pro dopravu výstroje
a vybavení do tunelu, samotný zásah včetně
transportu zraněných a samozřejmě jízdu
z Cas celým kolejištěm tunelu. Po celý rok
probíhal výcvik dle výcvikového plánu, ve-
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litel a velitelé družstev začátkem roku na základě zkoušek znalostí prodloužili svůj mandát o dalších pět let. Dále jednotka prováděla
požární asistence na akcích pořádaných městem, kde vykonávala dozor a několikrát musela provádět drobná ošetření zvláště u dětí
v podobě odřenin. Za svoji statečnost vždy
obdržely nějakou maličkost od členů jednot-

Cvičení v tunelu Ejpovice

ky. Na závěr byl přednesen plán činnosti pro
rok 2019, který byl odhlasován. Zároveň bylo
poděkováno všem činným členům za odvedený obrovský kus poctivé práce nejenom
pro město a její občany, ale pro celkovou myšlenku dobrovolného hasičstva.
Luboš Lenc, velitel jednotky

Foto: Michael Kesl

STALO SE
SNĚHOVÁ NADÍLKA
VILÍNU SVĚDČÍ
PODÍVEJTE SE,
JAK VE STARÉM PLZENCI
ROZKVETL.
Sníh zřejmě vilínu svědčí. V neděli 3. února, kdy napadla spousta sněhu, vilín na za-

hradě pod Radyní ukázal první květy (viz
foto). Prostě nádhera!
Vilíny jsou keře a malé stromy s jednoduchými střídavými listy. Pocházejí z východní
Asie a Severní Ameriky. V Česku se obvykle
pěstují jako okrasné dřeviny pozoruhodné
zejména kvetením v zimním období. Nejčastěji se pěstuje vilín prostřední, kříženec vilínu
měkkého a vilínu japonského.
Převzato z www.ceskypohled.eu
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OHLÉDNUTÍ
NAD VÝSTAVOU OBRAZŮ
HANY FIALOVÉ

KYTAROVÉ DUO CD

Foto: Jiří Vlach
Dne 12. února 2019 se uskutečnil v pořadí třetí koncert 34. sezóny Kruhu přátel hudby
ve Starém Plzenci. Účinkovalo kytarové Duo CD ve složení: Martin Cába a Vít Dvořářek
(viz foto). V programu zazněly skladby světových mistrů, které mladí hudebníci přednesli
s lehkostí a srdcem.
Eva Vlachová, K-Centrum

SVÁTEK ZAMILOVANÝCH
POD RADYNÍ

Valentýnské tvoření pod Radyní
Foto: Monika Onderková

Sobotní odpoledne 11. února pod Radyní patřilo všem zamilovaným a milujícím.
V Centru služeb pro turisty pod hradem
Radyní se konalo Valentýnské tvoření. Zúčastnění si vyrobili krásná přáníčka, drobné dárečky pro své nejbližší a přesvědčili
se, že vyšívání může být docela „oříšek“.
Centrum služeb pro turisty na Radyni je
pro veřejnost otevřeno denně od listopadu

Vernisáží byla 6. února 2019 ve Staroplzenecké galerii zahájena výstava obrazů Hany Fialové (viz foto).
„Jsem rodačka ze Starého Plzence
a toto je moje první výstava. Malování
mám ráda již od dětství a opět jsem se
k němu vrátila asi před třemi roky. Používám akrylové barvy a techniku amerického malíře Boba Rosse. Obdivuji ho
pro jeho styl, vyjadřování a lehkost. Malování je jedním z mých oblíbených koníčků. Nejraději maluji krajinu.“ sděluje
Hana Fialová.
Výstavu je možné zhlédnout do 3.
dubna 2019.
Text a foto: Eva Vlachová

do března od 9:00 h do 16:00 h a od dubna
do října od 9:00 h do 18:00 h. Podrobnosti
o akcích naleznete na webu www.staryplzenec.cz, www.ic-radyne.cz, na facebooku
www.facebook.com/mestostaryplzenec/
nebo nás kontaktujte: info@ic-radyne. cz, tel.
+420 725 500 060.
Bc. Monika Onderková,
Centrum služeb pro turisty

SPORT
BŘASY VÍTĚZEM
FOTBALOVÉHO TURNAJE
STARÝCH GARD
Již 23. ročník Memoriálu Josefa Sutnara,
určený hráčům nad 50 let, pořádal SK Starý
Plzenec dne 26.1.2019 v hale HK Rokycany. 7

zúčastněných mužstev hrálo systémem každý s každým o celkové prvenství. Pod dohledem rozhodčího Jirky Opaleckého bojovali
„veterání“ o každý bod. Turnaj byl hodně
vyrovnaný a až do posledního zápasu se bojovalo o celkové vítězství. Nejvíce jich nakonec získalo mužstvo Břas (9 bodů a skóre 11
: 7), a obhájilo tak loňské prvenství. 8 bodů

získala dvě mužstva, Starý Plzenec a Raková,
Plzenec díky lepšímu skóre (12 : 4 proti 11 :
6) obsadil stříbrnou příčku. 4. místo získala
Horní Bříza a to díky lepšímu vzájemnému
zápasu, když s Kozolupy získala stejných 6
bodů. 6. místo patřilo gardě RH Strašnice
(5 bodů) a konečné 7. místo obsadilo Mýto
Pokračování na str. 11
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Pokračování ze str. 10
(bez bodů). Vyhlášení výsledků a předání cen
byl přítomen Josef Sutnar starší, který každoročně podporuje toto veteránské klání.
Petr Liška

SPORTOVNÍ KLUB SKI ŠKOLA

Účastníci letošní lyžařské školy
Mužstvo Starého Plzence na fotbalovém turnaji starých gard
Foto: archiv SK Starý Plzenec

má za sebou další vydařenou sezónu
na lyžích a snowboardech. Neutichající zájem o trávení sobot na zasněžených kopcích
Krušných hor naplnil každý týden dva velkokapacitní autobusy a ještě několik rodičů
nám své děti i sebe vozili na Plešivec vlastními auty. Děti od šesti let učíme radosti z jízdy

KLUB ýESKÝCH TURISTģ
FAKULTNÍ NEMOCNICE v Plzni
poĜádá ve spolupráci s mČstem Starý Plzenec

-$51Ì32&+2'
35. roþník
a souþasnČ ve spolupráci s KýT, oblast PlzeĖského kraje

-$51Ì6(7.É1Ì
785,67ģ3/=(ĕ6.e+2.5$-(
1$5$'<1,
v sobotu 13. dubna 2019
Start:
Cíl:

PlzeĖ – ýernice (trolejbus þ. 13), DĤm hasiþĤ, od 7.30 do 11.00 hodin
Tamtéž do 16.00 hodin !

Startovné: dospČlí 20 Kþ,
þlenové KýT a senioĜi 15 Kþ, dČti 5 Kþ
Trasy:

6 km
12 km
18 km
30 km

ýernice, OC Olympie, ýernice
ýernice, RadynČ, Andrejšky, ýernice
ýernice, RadynČ, Sedlec, HĤrka, Starý Plzenec, Andrejšky,
ýernice
ýernice, RadynČ, ŠĢáhlavy, rozc. Pod Lopatou, Kozel,
Svidná, Sedlec, HĤrka, Starý Plzenec, Andrejšky, ýernice

Foto: Josef Sutnar
a správnému stylu „po hranách“ jak na snowboardech, tak na lyžích. O děti i dospělé se
stará každou lekci 20 instruktorů, kteří mají
radost z pokroků svých svěřenců. Autobusy vyjíždějí ze Starého Plzence přes Plzeň
na Boží Dar a po stejné trase se večer vracejí.
Děti nasbírají spoustu zážitků a lyžařského
umění, zatímco jejich rodiče mají den sami
pro sebe. Už teď se těšíme na příští zimní sezónu 2019/2020, na kterou se můžete přihlašovat od října na www.SkiSkola.cz.
Josef Sutnar

FOTBALOVÁ GARDA
HRÁLA BOWLING
Na tradiční bowlingový turnaj se sešla parta dříve narozených fotbalistů dne
1.2.2019 v hale Lokomotivy Plzeň. Hrálo se
o velký putovní pohár a počítaly se 2 kola.
Z 15 zúčastněných byl nejlepší Roman Skala, druhý Pavel Rejšek byl jen o 2 body horší, třetí Petr Šesták zas jen o bod za druhým
místem. Obhájce loňského prvenství Jarda
Voráček byl letos až na 8. místě. Ti, co nebyli
se svými výsledky spokojeni, mají možnost
nápravy, na březen je totiž připraven turnaj
smíšených dvojic.
Petr Liška

SĜL-$51Ì06(7.É1Ì785,67ģ1$5$'<1,
si trasu volí každý sám, cíl akce na Radyni od 9 do 13 hodin
Nabídka:

okruh IVV – nauþná stezka Starý Plzenec
možnost návštČvy hradu RadynČ,
IC – centrum služeb pro turisty,
nabídka letákĤ tĜí nauþných stezek

PamČtní list a razítko IVV k dispozici na místČ.
Poplatek za diplom:
dospČlí 15 Kþ,
þlenové KýT a senioĜi 10 Kþ,
dČti 5 Kþ
Informace:

VČra Melounová,
Stehlíkova 4, 301 00 PlzeĖ,
723 940 104,
e-mail Melounova.V@seznam.cz

Účastnici bowlingového turnaje
Foto: archiv fotbalové gardy
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SK STARÝ PLZENEC
POŘÁDÁ
FOTBALOVÝ TURNAJ
SK Starý Plzenec připravil na 10.3.2019
halový fotbalový turnaj starších přípravek
(děti do 10 let). Tento turnaj se hraje jako
Memoriál Václava Rejška a letos je to již 18.
ročník. Do haly HK Rokycany vedle zimního
stadionu je pozváno 8 mužstev z Plzeňska.
Začátek je plánován na 9. hodinu a před 14.
hodinou turnaj vyvrcholí finálovým zápasem. Přijďte povzbudit náš fotbalový potěr,
na turnaji budeme mít 2 mužstva.
Petr Liška, SK Starý Plzenec

ZIMA JE TADY!
.)Ï%77-43Ě(-8
7430),0-:

INTERNET!!
ÐPIRWOÀTě°WTÞZIO

4SY^I

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodáme 65 ks travnic o rozměrech (60 ×
40 × 10) cm, cena á 33 Kč. Tel.: 728 996 134.

■ Prodám

el. sporák se sklokeramickou
deskou, zn. spĕchá. Cena 1000 Kč. Tel.:
774 058 669.
Kč/kg. Tel.: 777 021 284.

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

■ Hledám

www.plzenec.net

■ Prodám loupané vlašské ořechy. Cena 230
někoho na pravidelný úklid RD
ve St. Plzenci, cca 4 hodiny 2×-4× měsíčně.
Tel.: 603 484 563.

■ Hledám paní na občasný úklid bytu v RD,
Vilová Čtvrť. Tel.: 732 565 417.
Internet omezený pouze cenou

M Ě S T O S TA RÝ P L Z E N EC
přijme

pro údržbu města

dělníka – řidiče
Řidičský průkaz
skupin B a T podmínkou.
V případě zájmu
kontaktujte tajemníka MěÚ
na tel.: 725 046 572

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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Billy stále hledá cestu domů,
podaří se ho zachránit?
Je vypsána odměna 10.000 Kč!
Osud ztracené border kolie sleduje na fb síti
celá republika už dvacet dva týdnů. Billy se nešťastnou náhodou ztratil v lese, když byl na čundru s partou známých jeho majitelky. Lokalita
ztráty je Mirošov – Pod Záborčím. Vyděšení majitelé se společně s místními dobrovolníky vydali
na místo ztráty několikrát, pročesávali okolí, ale
bohužel beznadějně. V místě ztráty a přilehlém
okolí byly vylepeny letáčky, lidé volají, že psa
vidí, ale většinou se zpožděním. Majitelé nejsou
místní, jsou v kontaktu s místními dobrovolníky,
kteří psa intenzivně hledají.
Ověřené zprávy o jeho pohybu za 5 měsíců jsou
mimo Mirošova také z Litohlav, Rokycan, Ejpovic a nyní nově ze Starého Plzence, od poloviny
ledna se ve Starém Plzenci objevuje pravidelně,
místní lidé volají, ale většinou s velkou prodlevou. Pohyb Billyho je monitorován zatím z ulic
Mikoláše Alše, Kollárova, Sládkova a na Andrejškách, ale je možné, že se objeví kdekoliv
v místě. Billy je hodný, socializovaný pes, který
neublíží, ale v neznámém prostředí se už pohybuje dlouhou dobu, je hodně plachý a zatím se
nepodařilo ho chytit. Pokud by ho někdo viděl,
prosím, zavolejte neprodleně na telefonní číslo
777 460 112 nebo 775 595 979, nesnažte se
ho naháněním odchytit, pouze pokud by k vám
chtěl sám přijít, je velká pravděpodobnost, že
půjde k feně. Billy má specifické zbarvení nohou a hlavy, které můžete vidět na fotografiích.
Už hodně lidí si ho spletlo s jiným psem, proto,
pokud by to bylo ve vašich možnostech a psa
jste viděli, prosím, pořiďte fotografii.

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

Dne 22.3.2019 od 18:00 h
se uskuteční
dokumentární přednáška
českého badatele
a fotografa Pavla Roška

UFO v ČR

Lidový dům Starý Plzenec
Rezervace Hynek 420 734 567 468
ufocesko@gmail.com

Za pomoc děkují dobrovolníci!

16. března
MOŽNOST ZAKOUPENÍ VÝROBKŮ DOMŮ ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY
Staroplzenecká restaurace a penzion pod Radyní
Radyňská 280, 322 02 Starý Plzenec, tel.: 608 872 422
www.staroplzenecka-restaurace.com
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PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389
Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené
Možná i práce na hlavní pracovní poměr

PŘIJMEME
BRIGÁDNÍKY
studenty starší 18 let
do pokladny hradu Radyně
na turist. sezónu 2019

Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění

Požadujeme komunikativní
znalost AJ, NJ, znalost práce s PC

V případě zájmu nás kontaktujte.

Odměna 100 Kč/h

Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939, e-mail: suchyzd@seznam.cz

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

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

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme:
• minimální vzdělání SOU technického směru
• základní elektromechanické znalosti
• dobrou orientaci v technické dokumentaci strojů
• logické uvažování, manuální zručnost
• spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
• zkušenosti s údržbou a opravou strojů výhodou
Nabízíme:
• nástupní odměna
• dobré finanční ohodnocení, platový růst
• zaměstnanecké benefity:
• příspěvek na dopravu, podnikové stravování,
25 dní dovolené,
• příspěvek na penzijní připojištění
Informace:
PRONAP, s. r. o.
Jiráskova 1142, Starý Plzenec
personální oddělení: Štěchová Šárka
tel.: 377 923 312 – 311 mob.: + 420 720 978 340
e-mail: stechova@pronap.eu
www.pronap.eu

NEBAVÍ TĚ DOJÍŽDĚT ZA PRACÍ?
CHCEŠ UŠETŘIT ČAS A TAKÉ PENÍZE?

PŘIJĎ PRACOVAT DO VÝROBNÍ
SPOLEČNOSTI V MÍSTĚ SVÉHO BYDLIŠTĚ!
PŘIDEJ SE DO NAŠEHO TÝMU,
RÁDI TĚ UVÍTÁME A TAKÉ ODMĚNÍME!
Výrobce nábytkových polotovarů spol. PRONAP s r.o.
nabízí práci pro muže / ženy
• \na poloautomatických dřevoobráběcích strojích
• \na plný úvazek, dvousměnný provoz
• \nástup možný ihned
Požadujeme:
• praxe nebo vyučen v oboru truhlář výhodou
• manuální zručnost, zodpovědnost
Zaměstnanecké benefity
• nástupní odměna
• dobré finanční ohodnocení, platový růst,
• zaměstnanecké benefity:
• příspěvek na dopravu, podnikové stravování,
25 dní dovolené,
• příspěvek na penzijní připojištění
Informace:
PRONAP, s. r. o.
Jiráskova 1142, Starý Plzenec
personální oddělení: Štěchová Šárka
tel.: 377 923 312 – 311 mob.: + 420 720 978 340
e-mail: stechova@pronap.eu
www.pronap.eu

Radyňské listy - březen 2019

Strana 15

Strana 16

Radyňské listy - březen 2019
B U D E M E S VÁ M I O D S A M É H O Z A Č ÁT K U

COM M U N I CATI ON F I R ST

Radyňské
listy
Periodický tisk územního samosprávního celku
Vydává město Starý Plzenec
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