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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v lednu jsem Vás informovala o rozpočtu a plánovaných investičních
výdajích pro rok 2020,
v únoru pak o postupu
některých investičních
akcí. Průběžně Vás informujeme i prostřednictvím webových stránek
města, kde byla zřízena
nová složka „investiční
akce dokončené - v realizaci – připravované“. V připravovaných investičních akcích jsou uvedeny nejen akce města, ale
i jiných subjektů, aktuálně akce „I/20 Obchvat
Losiná“, kde je investorem Ředitelství silnic
a dálnic (dále jen ŘSD), projektovou dokumentaci zajišťuje společnost SUDOP, a.s. Dále projekt „Zdvojkolejnění železniční trati č. 190 Plzeň
– České Budějovice“, kde je investorem Správa
železnic, s.o., projektovou dokumentaci zajišťuje
Metroprojekt a.s. Obě tyto akce jsou ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
Dne 22. ledna se uskutečnila v Losiné veřejná prezentace projektu „I/20 Obchvat Losiná“.
O tom jsme Vás informovali prostřednictvím
webových stránek a facebooku. Ti z Vás, kteří se této prezentace zúčastnili, měli možnost
vznášet dotazy přímo na zástupce projektanta.
Nyní bude provádět společnost Pragoprojekt,
a.s. pro investora ŘSD geotechnický průzkum
na vybraných pozemcích v katastrálním území
Starého Plzence a Losiné v trase projektované
stavby ve smyslu § 14 zákona č. 62/1988 Sb.
o geologických pracích. Účelem průzkumu je
upřesnění základových poměrů komunikace,
souvisejících objektů a blízkého okolí včetně
možných vlivů na okolí z geologického a hydrogeologického hlediska s návazností na projektovou přípravu. Tyto práce by měly probíhat
v období od dubna a následujících 4 měsíců.
Veřejná prezentace projektu „Zdvojkolej-

Průběh participativního
rozpočtu:
2.3. - konec příjmu žádostí,
do 13.3. 2020 - kontrola proveditelnosti,
16.3. v 17hod – Prezentace proveditelných
projektů v obřadní síni radnice.
16.3. start hlasování, 5.4. konec hlasování
a 8.4. výběr vítězných návrhů.
Více na www.staryplzenec.cz/par

nění železniční trati č. 190“ byla provedena
v rámci veřejného zasedání zastupitelstva města
dne 24.2.2020 zástupcem projektanta Metroprojekt, a.s. za účasti zástupců investora Správa
železnic, s.o. V dokumentaci pro územní rozhodnutí je navrženo zachování železničního
přejezdu na Radyňské ulici, zrušení železničního přejezdu v Sedlci, dále úprava propustku
pod tratí směrem od benzínové čerpací stanice,
úprava železničního viaduktu v Bezručově ulici. Podrobněji Vás budeme informovat v dalších číslech Radyňských listů a prostřednictvím
webových stránek, kde průběžně zveřejňujeme
informace v oddílu „investiční akce – připravované – ostatní“.
V tomto úvodníku se ještě zmíním o postupu prací na přípravě architektonické soutěže na centrum města. Nyní je připravena
pracovní verze předmětu soutěže. Byl určen
rozsah území, kterého by se měla soutěž týkat,
pracovně bylo toto území rozděleno na blok
A – radniční blok, vymezen ulicemi Radyňská – Nerudova. Na toto území navazuje blok
C – Smetanova jižní, vymezen ulicemi Nerudova – Jiráskova – Smetanova, a dále blok B –

ZDARMA

Smetanova severní, vymezen ulicemi Smetanova – Jiráskova – Vrchlického. Bude následovat
výběr organizátora soutěže, budou doplněny
podklady, dopracovány soutěžní podmínky
a vybrána odborná porota. Soutěžní podmínky pak budou projednány s Českou komorou
architektů, která musí vydat prohlášení o regulérnosti soutěže. Následně po schválení v zastupitelstvu města bude zvolen vhodný termín
pro vyhlášení soutěže, která je navržena jako
jednokolová - urbanistická – ideová, jejíž navazující zakázkou bude vypracování územní
studie. Tato územní studie bude zaregistrována
v územně plánovací dokumentaci jako podklad
pro rozhodování v území. Prezentaci pracovní
verze předmětu soutěže provedl na jednání zastupitelstva města Ing. arch. Martin Stark, člen
stavební komise. S touto prezentací Vás seznámíme prostřednictvím webových stránek města, kde jsou průběžně zveřejňovány dokumenty
k přípravě architektonické soutěže na centrum
města v sekci „Investiční akce – připravované“.
Hlavním smyslem soutěže je stabilizace území,
nastavení podmínek dostavby a vymezení kvalitního veřejného prostoru. Pokračování na str. 2

PLES MĚSTA A ZŠ STARÝ PLZENEC

Vystoupení Taneční školy Filip Gregoriades

Foto: Milena Benediktová

V sobotu 22. února se uskutečnil v Lidovém domě ve Starém Plzenci tradiční Ples města a Základní školy Starý Plzenec. V programu vystoupili členové Taneční školy Filipa
Gregoriadese. V soutěži o ceny byly rozdány čtyři stovky cen a další výherci byli odměněni
některou z hlavních výher tomboly. Z oblíbené dámské volenky si ženy odnášely domů
květiny. Překvapením před půlnocí bylo stepařské vystoupení skupiny Shuffles. K tanci
a poslechu hrála po celý večer hudební kapela Eges.
Město Starý Plzenec děkuje všem společnostem a jedincům, kteří podpořili tuto kulturní akci.
Na setkání s Vámi na tanečním parketu se těšíme opět za rok!
Milena Benediktová, K-Centrum, městská knihovna
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KUPÓN NA HLÁŠENÍ ZÁVAD A SBĚR NÁMĚTŮ

Tento kupón slouží k hlášení závad ve městě Starý Plzenec. Můžete jej využít také k odeslání vzkazu, podnětu či návrhu.
Pro rychlejší vyřízení záležitosti uveďte prosím Vaše telefonní číslo: _____________________
Váš kupón odevzdejte do sběrného boxu v infocentru nebo v podatelně na radnici.
Můžete využít i elektronický způsob hlášení, aplikace „Hlášení závad“ a „Mobilní rozhlas“
naleznete na www.staryplzenec.cz/aplikace



Pokračování ze str. 1
Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané,
pozvat Vás 15.3. na zábavné odpoledne pod
Radyní, kde je v Centru služeb pro turisty připraveno od 13 hodin pro děti plno her a soutěží. Dne 24.3. od 18 h proběhne v obřadní síni
radnice další koncert Kruhu přátel hudby. Nejen pro seniory je připraveno dne 25.3. od 15 h
v Lidovém domě Odpoledne s muzikou, kde
k tanci a poslechu zahraje Plzeňské duo Zapletal – Auterský. A 4.4. si nenechte ujít od 10 h
velikonoční jarmark na dvoře Základní školy
Starý Plzenec a tentýž den od 14 h zahájení turistické sezóny u hradu Radyně. Do 8.4. si pak
můžete prohlédnout v galerii K-Centra výstavu
obrazů Miloslava Hrdličky a Václava Benedikta.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do dalších
dnů klid, pohodu a spokojenost.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA

!

UPOZORNĚNÍ
PRO NÁVŠTĚVNÍKY
HŘBITOVA

V období od 03.02.2020 do
31.03.2020 bude probíhat II.
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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HLEDÁME PAMĚTNÍKY
Město Starý Plzenec ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Post Bellum připravuje k 75. výročí konce druhé světové
války videonahrávky osudů pamětníků pro
portál Paměť národa.

Z tohoto důvodu prosíme všechny občany Starého Plzence a Sedlce o pomoc při hledání pamětníků
žijících v našem městě, kteří zažili
druhou světovou válku a osvobození
a byli by ochotni svoje zážitky sdílet. Vaše tipy (jméno a pokud možno také kontakt) zasílejte prosím
do konce března 2020 na adresu denisa.brejchova@seznam.cz
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Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě.
Veřejnosti je přístupná online od roku 2008
jako databáze pamětníků, kteří byli přímými
svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy: nacismus a komunismus. Příběhy
pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu.
Paměť národa je přístupná pro všechny
zájemce, registrované i neregistrované, pro
studijní účely jako další pramen poznávání
minulosti nebo pro poučení o naší historii.

Sbírku Paměť národa spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum (latinsky
po válce), založená v roce 2001 novináři
a historiky, kteří si uvědomili, jak podstatné
je zaznamenat osobní vzpomínky na druhou světovou válku a komunismus.
Post Bellum sbírku spravuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi – Českým
rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Při dokumentaci a archivaci
svědectví spolupracuje Post Bellum také
s Českou televizí a desítkami partnerů z Evropy, Ruska, USA a dalších zemí.

TERMÍNY VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE NA 1. POLOLETÍ 2020:
27. dubna
22. června

SERIÁL

PILA JOSEFA TOLARA
Josef Tolar (1879 – 1955) původně mistr
tesařský z Koterova, poté majitel parní pily
v Plzenci a později i stavitel, byl člověk velmi zaneprázdněný a velmi otevřený všemu
novému. Tato podnikavá osobnost neváhala
zatížit svůj majetek hypotékou, když se mu
tím otevřely nové
možnosti v podnikání. Pocházel
ze skromných poměrů, ale brzy se
vlastní pílí vypracoval: vyučil se
v Koterově, mistrovskou zkoušku
však dělal ve Vídni. Napřed v Plzenci postavil domek a pilu, poté
pro svou rodinu sám navrhl a přistavěl již v r.
1914 výstavný rodinný dům, který dodnes
jeho potomci obývají. Desetileté manželství
s první ženou
Barborou zůstalo bezdětné: žena trpěla
tuberkulózou
a neustále se
léčila v lázních.
Po její smrti se
po dvou letech
v r. 1925 znovu
oženil. Manželka byla o 26 let
mladší a dala
mu tři děti: Ma-

rii (1926), Josefa (1928) a Františka (1931).
Po čase rozšířil svou činnost i o navrhování
i případnou rekonstrukci staveb
jednak v Plzenci, jednak v blízkém okolí, jednak v Plzni: tam
navrhl i několik
činžovních domů.
Spolupracoval se
stavitelem Kraftou ze starého Plzence. Byl
veselé povahy, rád fotografoval, rád pobýval
v přírodě. V r. 1938 se stal nakrátko staros-

tou města, což mu
bylo později vyčítáno. Po roce kvůli
zdravotním obtížím
(močové kameny)
musel
odstoupit
a dlouho se léčil.
Jeho firma o zhruba šesti zaměstnancích prosperovala
i za 2. světové války.
O své zaměstnance se staral, byl sice
přísným, ale spravedlivým
šéfem.
Snad proto, že byl
nadšeným propagátorem živnostenské strany, za kterou vždy
kandidoval do zastupitelstva, firmu mu zabavili a znárodnil již r. 1948. (Asi mu nemohli
Pokračování na str 4
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Pokračování ze str. 3
zapomenout propagační převolební auto,
které vypravil a vyzdobil před válkou s dal-

ším podnikatelem, Rudolfem Vobořilem.
Správně by mu tehdy firma neměla být znárodněna, protože měl méně než 10 zaměst-

nanců.) Na pile pak pracoval jako řadový
dělník, ale protože na to bylo poukazováno,
musel této práce zanechat. Pila brzy skončila,
na jejím místě postavili v 60. letech první dva
panelové domy v Plzenci.
Podle vzpomínek
rodiny Tolarovy a J. Hrubého
napsala A. Velichová
Vyobrazení:
- plány a historické fotografie – archiv Petra
Tolara
- foto předmětů Petr Tolar ml.
- reklama a reklamní pohlednice – sbírka Fr.
Ulče
- portrét- okresní archiv Plzeň-jih se sídlem
v Blovicích

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ BŘEZEN 2020
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
01.03 - 15.03.2020
ZAVŘENO
Informace a prodej turistických produktů
v Centru služeb pro turisty pod hradem Radyní od 09:00 h do 16:00 h, tel.: 725 500 060.
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
V týdnu od 02.03. - 06.03. je změněna otevírací doba – otevřeno po + st – 13:00 h –
17:00 h, ostatní dny zavřeno.
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
Obrazy
Výstava obrazů Miloslava Hrdličky a Václava Benedikta
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova
932
Výstava potrvá do 8. dubna 2020.
14. března 2020
Oslava Mezinárodního dne žen
Místo: Lidový dům Starý Plzenec, Raisova ul.
Čas: 15:00 h
Pořádá: ČSŽ a KSČM Starý Plzenec
15. března 2020
Zábavné odpoledne
Místo: Centrum služeb pro turisty předhradí
hradu Radyně
Čas: 13:00 h – 16:00 h
24. března 2020
IV. koncert 35. sezóny Kruhu přátel hudby
ve Starém Plzenci
Jana Boušková – harfa
Josef Špaček - housle
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám
121, Starý Plzenec
Čas: 18:00 h
25. března 2020
Odpoledne s muzikou pro seniory
Místo: Lidový dům Starý Plzenec, Raisova ul.
Čas: 15:00 – 18:00 h
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4. dubna 2020
Velikonoční tvoření
Místo: Centrum služeb pro turisty v předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h

4. dubna 2020
Velikonoční jarmark
Místo: nádvoří ZŠ Starý Plzenec
Čas: od 10:00 - 13:00 h

OBRAZY
VÁCLAVA BENEDIKTA
A
MILOSLAVA HRDLIČKY
Ve středu 5. února se ve Staroplzenecké
galerii konala vernisáž obrazů Václava Benedikta a Miloslava Hrdličky. Po úvodním
slově paní starostky Vlasty Dolákové se ujali
slova oba staroplzenečtí malíři a pohovořili o
svých dílech. K nádherné atmosféře přispěla
svou hrou na klávesy také Radka Kreuzmannová. Přátelé a známí obou umělců, z nichž
se někteří potkali po více než 20 letech, zcela
zaplnili výstavní síň.
Milena Benediktová
K-Centrum, městská knihovna

HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
Připravujeme na začátek dubna:
4. dubna 2020
Zahájení sezóny na hradě Radyni
Místo: hrad Radyně
Čas: 14:00 – 16:00 h

OTÁZKY TONDY
PROCHÁZKY
Ve středu 29. ledna 2020 proběhlo v Lidovém
domě ve Starém Plzenci veřejné natáčení dvou
dílů zábavné rozhlasové talkshow s názvem
Otázky Tondy Procházky. Pořad moderoval sám
herec a režisér Antonín Procházka a do pořadu
si pozval své herecké kolegyně Danu Batulkovou
a Libuši Švormovou. Natáčelo se před zcela zaplněným sálem a všichni se dobře bavili.
Monika Onderková
K-Centrum, městská knihovna

Foto: Monika Onderková

Foto: Milena Benediktová

S VÁCLAVEM BENEDIKTEM
NA VÝSTAVĚ
Zúčastnil jsem se vernisáže výstavy Václava Benedikta, kterou pořádalo K-Centrum
ve Starém Plzenci začátkem února. Sám jsem
byl zvědavý na ohlas, který bude mít tvorba
tohoto pozoruhodného umělce, který již dávno přesáhl hranice plzeňského regionu.
Václav Benedikt je příkladem celoživotního úsilí, kde profit je druhořadou veličinou.
Prvořadá je snaha rozdělit se s publikem
o vlastní, specifické vidění světa, přetvořené
barvou a linií do dvourozměrných artefaktů.
Samotná plátna přímo vybízejí k přemýšlení
a úvahám, mají svůj zvláštní emoční náboj,
který podporuje i abstraktní pojetí motivů.
Cesta, kterou malíř urazil, byla nesena indivi-

duálním úsilím, které ale mělo možnost konfrontace na zahraničních stážích a plenérech,
jenž nepochybně ovlivňovaly jeho pojetí.
Zajímavá je i jeho činnost pedagogická.
Malíř pořádá kursy, kde působí jako lektor,
a tyto mají velký ohlas. Výsledkem je nejen
odborná pomoc při tvorbě, ale i přátelská
atmosféra přerůstající v další výtvarnou spolupráci a setkávání, což bylo patrné i u řady
účastníků únorové vernisáže v našem městě.
Václav Benedikt je místní rodák, který
v současné době žije a tvoří v Praze. Vždy
se ale rád vrací do Starého Plzence, kde má
spoustu přátel a příznivců a stále se považuje
za občana Starého Plzence. Jmenovaná vernisáž to jen potvrdila. Výstavu lze navštívit
od 3. března do 8. dubna 2020. Do 29.2. je
galerie z důvodu nemoci zavřena.
Miloslav Hrdlička
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Městská knihovna Starý Plzenec
v rámci Března – měsíce čtenářů připravila
pro své čtenáře i nečtenáře tyto aktivity:
• Čtenářská amnestie 9. 3. – 19. 3. 2020
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 16. 3. – 26. 3. 2020
Pro všechny nové čtenáře, kteří se v těchto dnech
poprvé zaregistrují.
• Otevřené dveře do knihovny 23.3 – 31. 3.2020
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.
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KLAVÍRNÍ KVARTETO V OBŘADNÍ SÍNI

Foto: Milena Benediktová
V úterý 28. ledna 2020 se v obřadní síni rozezněly tóny Klavírního kvarteta Josefa Suka v podání Radima Kresta (housle),
Evy Krestové (viola), Václava Petra (violoncello) a Václava Máchy (klavír). V programu zazněly skladby G. Mahlera, J. Suka a R.
Strausse. Všichni posluchači odcházeli s úsměvem na tváři, neboť
koncert byl skutečným pohlazením po duši.
Milena Benediktová
K-Centrum, městská knihovna
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ZPRÁVY Z CENTRA
SLUŽEB PRO TURISTY

III. koncert 35. sezóny KPH se konal v úterý 18. února 2020. Operní skladby našich
i zahraničních autorů zazněly v podání Terezy Hořejšové a Jana Hnyka za klavírního doprovodu Ahmada Hedara.
Text a foto: Milena Benediktová, K-Centrum, městská knihovna

Na začátku roku 2020 uplynulo 100 lety
od doby, kdy staroplzenecká obec zakoupila rozsáhlé velkostatky od bývalého hraběte
Valdštějna. K této příležitosti jsme v Centru
služeb pro turisty pod hradem Radyní připravili výstavu unikátních fotografií hradu
Radyně nejen z posledních 100 let. Výstavu
mohli turisté navštívit do 2. února. Následující nedělní odpoledne 9. února patřilo všem
zamilovaným a milujícím. Staré fotografie
hradu vystřídaly valentýnky a účastníci valentýnského tvoření si v Centru služeb pod
Radyní mohli vyrobit drobné a sladké dárky
pro své nejbližší.
Centrum služeb pro turisty na Radyni je
pro veřejnost otevřeno denně od listopadu
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 připravovaných 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.
Monika Onderková
K-Centrum, městská knihovna

Valentýnské tvoření Foto:Monika Onderková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 5. března 2020 uplyne 6 let, co nás
navždy opustila maminka a babička
paní Danuše Keslová.
S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Dne 9. března 2020 uplyne 5 smutných let,
co nás opustila
paní Alžběta Tremlová.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana
s rodinou.

Není možné nevzpomenout,
když v očích slzy stojí,
těžké je zapomenout,
když srdce stále bolí…
Dne 24. března 2020 uplyne šestý 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.
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Dne 17. března 2020 vzpomeneme prvé
výročí, kdy nás opustil
pan Václav Hobl.
Stále vzpomínáme na jeho lásku
a předobré srdce.
Kdo vzpomene s námi, děkujeme.
Nikdy nezapomeneme, manželka
a dcery s rodinami.

Dne 25. února 2020 uplynulo 25 let,
co nás navždy opustila
naše milovaná maminka
paní Marie Bezděková ze Starého Plzence.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Luděk s rodinou.

NAŠE ŠKOLY
MŠ STARÝ PLZENEC

ÚNOROVÉ DNY V MŠ
STARÝ PLZENEC
Koncem ledna jsme měli ve školce vzácnou návštěvu. 28. 1. nás navštívili žáci 1.
A s paní učitelkou Mgr. Alenou Morgensternovou a žáci1. B s paní učitelkou Mgr. Janou
Khaurovou. Přišli si pohrát do školky a po-

MŠ SEDLEC

ÚNOR PLNÝ SPORTU
I MASEK
První polovina února byla v naší školce
v duchu zimních olympijských her, třebaže
nám počasí se sněhem nepřálo, nám to vůbec
nevadilo a olympiádu jsme si i tak užili.
Olympijské hry jsme slavnostně zahájili a pomyslně jsme zapálili pochodeň a mohli jsme
poznávat sporty, které na zimní olympiádu
patří. Naučili jsme se, jaké barvy mají olympijské kruhy a jak jsou poskládané. Oblékali
jsme sportovce, třídili jejich oblečení, přiřazovali jim sportovní vybavení a některé sporty jsme si i vyzkoušeli.
Naše třídy a tělocvična se proměnily
na olympijská sportoviště a my se nezalekli
a vrhli se na plnění disciplín. Pilně jsme trénovali a připravovali se na závěrečnou sportovní soutěž. Zkusili jsme si rychlobruslení,
slalom na lyžích, jízdu v bobech, v tělocvičně nám vznikl sjezdařský můstek a hokejová
aréna. Všichni sportovci, kteří se zúčastnili
olympijských her, podávali skvělé výkony
a za to si samozřejmě zasloužili zlaté medaile,
které si převzali na vyhlašovacím ceremoniá-

chlubit 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 sledovali 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. A protože
se rádi bojíme, uspořádali jsme 13. 2. karneval s tématem obludy, bubáci a strašidla.
Samozřejmě nechyběla ani tombola. A tak se
to v MŠ hemžilo draky, kostlivci a pavouky.
Navštívily nás i bludičky, divoženky, upírky
a spoustu dalších strašidel. Děkujeme rodičům za krásné masky a super spolupráci.
Hezké únorové dny vám všem.
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

lu. Každý si stoupl na nejvyšší stupeň vítězů
a převzal si svoji medaili.
Hned po skončení olympiády jsme se
všichni přestrojili do kostýmů a masek a začali jsme masopustní týden. Zpívali jsme, veselili se, tančili a pohostili se a závěrem byl
masopustní rej, který prošel naší školkou.
Masky, kterých bylo v naší školce plno, zdo-

laly připravené úkoly a překážkovou dráhu.
A tak jsme si mohli všichni společně zatančit
a zaskotačit.
Už se nemůžeme dočkat, až vyneseme
Moranu a vyženeme zimu ze Sedlce. I když se
nám letos zima moc neukázala, nemůžeme se
dočkat jara.
Za kolektiv MŠ Sedlec: Kristýna Weinerová

Masopustní rej masek v sedlecké školce

Foto: Kateřina Peroutková

SKAUT
Za chrudimským Kacafírkem
Během posledního lednového víkendu
jsme se rozhodli trochu prozkoumat vzdálenější konce naší republiky, a proto jsme se vydali až do daleké Chrudimi – Města havranů.

Kvůli řádícím nemocem a jiným vytíženostem jsme se sešli v komorním počtu třinácti
lidí, což ale vůbec nebylo na škodu. I v tak
malém počtu děti zvládly společně s lumpem
Kacafírkem pomoci místnímu starostovi

zbavit se neschopných pracovnic na obecním
úřadě, podívat se na roztomilou miniaturu
zvanou Kočičí hrádek a projít si překrásnou
noční Chrudim, včetně místa, kde náš člen
Pokračování na str. 10
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Pokračování ze str. 9
Ušák skládal před šesti lety svůj slib. Cesta
zpět přes Pardubice a Prahu probíhala díky
zajištěným místenkám pohodlně a v klidu.
Áňa – Anna Vačkářová

Na Vlčtejn a zase zpátky
V sobotu 15. února se náš oddíl vydal na zříceninu Vlčtejn blízko města Blovice. Sešli jsme
se v ranních hodinách na nádraží ve Starém
Plzenci a dojeli vlakem do Nezvěstic. Po cestě
jsme hráli různé hry a opekli si špekáčky. Obzvláště oblíbená byla hra Mumie. Protože nám
zbývalo hodně času, rozhodli jsme se vydat
do Šťáhlav, kde se k nám připojil člen našeho
oddílu Ušák, a došli jsme pozdravit další členku
Élu na místní ,,Šťáhlavský masopust“. Poslední
úsek cesty vedl lesem ze Šťáhlav do Starého Plzence, kde jsme výlet úspěšně ukončili.
Vačka – Kateřina Vačkářová

Na Kočičím hrádku

Foto: Áňa – Anna Vačkářová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
STAROPLZENEČTÍ
HASIČI HODNOTILI
UPLYNULÝ ROK 2019
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Na 31. ledna 2020 byla svolána Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Starém
Plzenci, aby se zhodnotilo, co se za uplynulý rok podařilo splnit a naopak, dále nastavit další cíle a jakým směrem se budeme
ubírat, neboť v letošním roce oslavíme 140.
výročí založení sboru. I přes nepříznivou situaci v podobě chřipkového období byla přítomna většina členů sboru, z hostů pozvání
přijal zástupce města místostarosta Bc. Vajshajtl, ředitel územního odboru Plzeň město plk. Ing. Pavel Musil, zástupci okolních
sborů a spolků působících v našem městě.
Byly vyslechnuty obsáhlé zprávy přednesené
Pokračování na str. 11
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Hašení požáru slámy

Foto Michal Kesl
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Pokračování ze str. 10
starostou sboru Petrem Steinerem, velitelem jednotky Lubošem Lencem a materiálně technickým referentem Miroslavem
Štrérem. Většinou bylo konstatováno,
kolik stovek hodin se udělalo pro blaho
obce a občanů jak z hlediska represe, tak
i na údržbě techniky a vybavení. Uplynulý
rok se obešel bez jakéhokoliv úrazu, což se
nemůže říci o zásahové technice. Svou daň
stáří si vybrala stařičká Cas 25 RTHP, které
se porouchal motor, ale šikovné ruce našich
členů vše opravily, aby mohla dále sloužit.
Nedaří se získávat nové členy, kteří by
měli zájem o tuto činnost, a proto stále přetrvává neuspokojivý stav celkové základny,
odkud se vybírá zásahová jednotka. Jedním
z hlavních bodů jednání byly bezesporu
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nové volby do vedení sboru na další 5leté
funkční období. Na některých postech došlo ke generační výměně, a tak před novým
výborem stojí velmi důležitý úkol - tím je
oslavit co nejdůstojněji 140. výročí založení
sboru, které se bude konat na konci června.
Taktéž se pracovalo na přestavbě vnitřků zbrojnice, aby odpovídala požadavkům
dnešní doby – byla vybudovaná nová šatna,
sušárna zásahové výstroje a taktéž zázemí
jako je kuchyňka a kancelář velitele. Konečně se podařilo díky zástupcům města
vybudovat cvičnou dráhu pod lesem, takže
už konečně nebude docházet k událostem,
jako je poškození vybavení nebo úrazu. Co
se týče výcviku, všichni, kteří mají certifikáty na jakoukoliv činnost u jednotky, absolvovali pravidelné školení s určitým počtem

hodin, jak udává bojový řád.
Ještě pár čísel: jednotka provedla celkem likvidaci 34 událostí převážně v katastru Starého Plzence, z toho 17 požárů,
15 technických zásahů a 2× planý poplach.
K dalším událostem zařazeným do ostatní
činnosti patří i dohašování ohnišť, požární
asistence. Mimo tato čísla je další činnost
jako kácení nebezpečných stromů, čištění
komunikace, propustků atd., tyto události
nepodléhají evidenci na KOPIS.
Na konci hodnocení byl předložen
a schválen plán činnosti na letošní rok,
pak už jenom následovaly plodné diskuse hostů, zástupců sborů a spolků a jejich
zdravice.
Za SDH Starý Plzenec
Lenc Luboš

STALO SE
STRUČNÉ INFORMACE
Z KANCELÁŘE MAS
AKTIVIOS, Z.S.
Vážení a milí,
letos již třetím rokem běží náš klíčový projekt
„Příměstské tábory na území MAS Aktivios“ reg. č.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0
009350, který byl podpořen
v rámci v rámci Operačního programu Zaměstnanost
výzvy „Výzva MAS Aktivios – podpora prorodinných
opatření - I .“ Projekt pomáhá především
pracujícím rodičům zajistit v době školních
prázdnin péči o jejich děti. Jednou z možností jsou právě příměstské tábory, které
na rozdíl od pobytových, umožňují každodenní kontakt s dítětem a mnohdy nejsou ani
tak finančně náročné. V loňském roce jsme
uspořádali v devíti lokalitách v osmi obcích
celkem 16 pětidenních běhů, kterých se zúčastnilo celkem 285 dětí ve věku od 4-15 let.
A protože ohlas ze strany rodičů je víc než
pozitivní, připravujeme i pro letošní rok opět
pestrou nabídku po celém našem území, aby
si rodiče mohli zvolit nejen dle svých možností, ale i dle zájmu svého dítěte.
Připravujeme:
Blovice – Týden s koňmi - 13.7. - 17.7. 2020
a 24.8.-28.8. 2020 (pro pokročilé), 3.8. - 7.8.
2020 ( pro začátečníky i pokročilé)
Kornatice – Turistika - 27.7. - 31.7.2020
Mirošov – Turistika - 20.7.- 24.7.2020
Nebílovy, Prusiny – Tajemný svět přírody 13.7. - 17.7. 2020 a 17.8. - 21.8. 2020
Nezdice – Člověk je součástí přírody - 10.8.
-14.8.2020
Přeštice - Cestujeme po filmovém světě 13.7. - 17.7.2020
Přeštice - Pohybem ku zdraví - 3.8.-7.8.2020

Přeštice - Tykejme si s Angličtinou – 10.8.14.8.2020
Přeštice - Animační soustředění -17.8. -21.8.
2020
Přeštice - Letopisy Narnie: Princ Kaspian –
27.7.-31.7.2020
Seč – Z pohádky do pohádky - 3.8 – 7.8.2020
Žákava - Kouzlo keramiky – 27.7. –
31.7.2020
Milí rodiče, těšíme se na vaše ratolesti,
sledujte prosím naše webové stránky https://www.mas-aktivios.cz/primestske-tabory/2020/, nejpozději do konce února
zde naleznete všechny podrobné informace
o jednotlivých táborech včetně kontaktů,
přihlášek a dalších nezbytných potvrzeních.
Do té doby jsou změny termínu vyhrazeny.
Děkujeme za pochopení.

Vyhlašujeme
Jak uvádíme v našem posledním Zpravodaji 2/2019, vyhlašujeme 15.2.2020
a 25.2.2020 další dvě výzvy z Integrovaného
regionálního operačního programu a to na:
Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy s alokací 6 947 368,
50 Kč a na opatření Infrastruktura pro sociální služby s alokací 10 526 316 Kč. Výzva na Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy bude otevřená až
do 31.8.2020, výzva na Infrastruktura pro sociální služby bude otevřená jen do 31.5.2020.
Pozor, schválené projekty musí být dokončeny do 30.6.2023.
Oprávněnými žadateli pro obě výzvy jsou
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými
svazky obcí u výzvy na sociální infrastrukturu mohou být ještě dalšími žadateli nestátní

neziskové organizace, církve a církevní organizace. Všechny další podrobné informace naleznete na našich webových stránkách
https://www.mas-aktivios.cz/dotace-pro-vas/aktualni-vyzvy-mas/.
V průběhu března 2020 budeme dále vyhlašovat v pořadí již třetí výzvu z Programu
rozvoje venkova a to na následující čtyři
opatření:
F2 – Obnova a zachování krajinného rázu –
předpokládaná alokace 2 mil. Kč
F5 - Uvádění zemědělských produktů
na trh – předpokládaná alokace 1,5 mil. Kč
F6 – Podpora nezemědělských podnikatelů
– předpokládaná alokace 2 mil. Kč
F7 – Podpora lesnických podnikatelů předpokládaná alokace 1,7 mil. Kč
Předpokládaná registrace projektů na RO
SZIF je 30.6.2020. Veškeré informace o výzvě na https://www.mas-aktivios.cz/dotace-pro-vas/aktualni-vyzvy-mas/.

Za podpory Plzeňského kraje vyhlašuje
MAS Aktivios,z.s. další ročník na podporu
spolkové činnosti Grant ProSpolky. Podmínky výzvy a další podrobné informace naleznete na https://www.mas-aktivios.cz/dotace-pro-vas/pro-spolky/prospolky-2020/.
Žádost lze podat nejpozději do 31.3.2020
do 14 hod a to buď osobně nebo poštou
na adresu MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46,
334 01 Přeštice nebo i e-mailem na info@
mas-aktivios.cz.
Za celou kancelář MAS Aktivios, z.s.
v Nezdicích se na spolupráci s vámi těší
Ing. Hana Bouchnerová,
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
a koordinátor projektu realizace Příměstských
táborů na území MAS Aktivios
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PLZENECKÉ HRANICE
Ve čtvrtek 13. února se obřadní síň staroplzenecké radnice téměř zaplnila zájemci
o téma přednášky v rámci Akademie Staré
Plzně s poněkud tajemným názvem. Soukromý badatel Ing. Petr Mikota v ní osvětlil
historický vývoj katastrálních hranic Starého
Plzence od středověku do počátku 20. století,
mezni právo (např. kontrolu hranic a způsoby jejich vytyčování) a také evidenci pozemků. Své vyprávění započal obdobím feudalismu, kdy byl Plzenec součástí šťáhlavského
panství, spojeného s Nebílovy. Vlastní hranice Plzence byly tehdy poměrně velké: vznikaly již od 12. století, podstatně do nich zasáhlo
i založení hradu Radyně… a pak samozřejmě i husitské války (kdy zanikla řada vesnic
v nedalekém kozelském polesí). I další dějinné události. V nejstarších dobách se hranice vedly nejen pomocí stromů (do nichž se
dělaly záseky, popřípadě znamení kříže či

se zatloukaly hřeby), ale příkopy
a přírodními překážkami. Ovšem
skály, které původně značily katastr Starého Plzence (např. Sedlecká
skála a Ostrá Hůrka), se zachovaly
jen zčásti. Nejobvyklejším označením katastru obce či hranic panství
byly od 17. století také kamenné
mezníky. Nejen o jejich druzích,
umístění atd. se Ing. Mikota rozhovořil šířeji. Také jsme se dozvěděli, co původně znamenalo
v souvislosti s hranicemi „dostat
na pamětnou“, „pardus“ či „průhon“ atd. a jak probíhal tzv. mezní soud. Po přednášce si účastníci
mohli zakoupit brožurku „Maršály,
rainsteiny a pardusy“ autorů Petra
Mikoty a Petra Rožmberského z r.
2017, kde se daná problematika vysvětlovala podrobněji.
Anna Velichová

Přednášející Petr Mikota

Foto: Josef Sutnar

SPORT
FOTBALOVÁ STARÁ
GARDA BYLA TŘETÍ
Již tradiční fotbalový turnaj starých
gard – Memoriál Josefa Sutnara proběhl
25. ledna 2020 v hale HK Rokycany. Tohoto již 24. ročníku se letos zúčastnilo 7
mužstev, hrálo se systémem každý s každým. Zápasy turnaje byly hodně vyrovnané, vždyť o „zlatu“ rozhodoval jen lepší
vzájemný zápas, o „bronzu“ pak skóre.
Nejšťastnějším mužstvem se stala RH
Strašnice, která získala 9 bodů a díky lepšímu vzájemnému zápasu odsunula Rakovou /též s 9 body/ na druhé místo. Třetí
Starý Plzenec získal 8 bodů, stejně jako
s 8 body čtvrté Blovice, ale s horším skóre.
Páté byly Horažďovice, šestá Horní Bříza
a sedmé Mýto. Korunu „krále střelců“ tohoto turnaje získali dva borci – František

Bůcha z Rakové a Petr Hodina z Blovic,
oba vstřelili 4 góly. Nejlepší brankář turnaje byl ze Starého Plzence - Marek Hodina.
Porci 21 zápasů zvládla na jedničku dvojice rozhodčích ve složení Jirka Opalecký
a Pepa Onderka. Ceny nejlepším předával
Josef Sutnar.
Takto hrálo domácí mužstvo SK Starý
Plzenec: s Blovicemi 2 : 2, s Mýtem 3 : 3,
s Rakovou 0 : 1, se Strašnicemi 2 : 1, s H.
Břízou 2 : 0 a s Horažďovicemi 1 : 0. Sestava týmu: Hodina, Skala, Vaněk, Valta,
Rejšek, Liška, Zenkl, Rádl a Šesták.
Petr Liška



Družstvo SK Starý Plzenec
Foto: archiv SK Starý Plzenec
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TENISOVÁ ŠKOLA
SK SPORTTEAM DOLI
STARÝ PLZENEC, Z.S.
Po zimě, kdy jsme trénovali v nafukovací
hale Pohody Letkov, opět připravujeme venkovní kurty a 14. dubna zahájíme jarní část
naší tenisové školy. Moc rádi mezi nás přivítáme další tenisové zájemce, kteří dosáhli
věku 7 let.
Přihlášky přijímáme nejpozději do 3.
dubna 2020. Jarní část bude v druhé polovině června již tradičně zakončena turnaji
ve dvouhře ve všech kategoriích a soutěžemi
pro začátečníky.
Milan Doležel

   !" $! $!  $!
!  $! % &'( )'  $ *
()*+ ,- - ././
+   '-//& !/ 0(/
12& $03 //"/( 4$!5*
6 7($!"5  840 1 - ././)
9 / )12& $0:';<;031 
9 7 $5)=>?@>A
9B()/( C/& (*$&
6 7($)DDD*/ /5& $*  *$&

Radyňské listy - březen 2020

Strana 13

¾¥¬¶¥¨²Ê¨ĝ©º³·¸¥º¦½

INZERCE

³±¿ä¶¥²¨²©¶

Starý Plzenec

INZERCE Z KUPONU
■ Prodám med. Tel.: 605 592 001.
■ Prodám pánské lyžařské boty

zn. TECNICA č. 9 za 800 Kč. Výborný stav. Tel.:
777 864 490.

navrhneme vám a zhotovíme
²©®º¬³¨²Ć®äÊ¾¥¬¶¥¨²Ê¨ĝ©º³·¸¥º¦¹

■ Koupíme menší RD nebo stavební pozemek od 500 m2. Tel.: 605 808 371.

*´¥¶¯³º¥§Ê´ĝÊ·¸ĝ©ä¯½
*¾¥¬¶¥¨²Ê¨³±¯½
*´©¶«³°½
kontakt: tel.+420 602 120 177
email: ebenisterie@seznam.cz
*¥°¸¿²½

■ Koupím babetu, moped Stadion, i v nepojízdném stavu. Tel.: 737 942 060.

■ Hledám zahradu k prodeji (ev. pronájmu)
ve St. Plzenci a okolí. Tel: 721 634 882.
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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: 169-219 Kč/ks.
Prodej se uskuteční
10.04., 10.05. a 07.06.2020 – 15.35 h
Starý Plzenec – naproti čerp. stanici MOL


 *./.,.
@/3*>,6: RRSO
TTO XO B:/C -5181;
[[[.+/,8:+.1H

+1/*,83-8< ,227-18< ;. B7;0,63
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1WI:@-A *B1;0,6:\+/,8:+.1H

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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VENKU VŠE ZAMRZLO?
INTERNET NAŠICH
Ï0)2İ2-/30-

PRODEJ
CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost//

PRODEJ
Starý Plzenec /Smetanova ulice/
19.3.2020 14,30 hod.
Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří: 12-18 týd.
cena: 140-200,- Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
stáří 12-18 týd.
cena 140-200,- Kč
Kuřice sussex / hnědá vejce, vysoká
užitkovost/
stáří 12-18 týd.
cena 140-200,- Kč
Chovní kohoutci
stáří 12-18 týd.
cena140-200,-Kč
Info a objednávky:

ÐPIRWOÀTě°WTÞZIO

pouze

Gallus Extra s.r.o.,
Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502,
mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7-15h!,
email: info@prodej-drubeze.cz
www.prodej-drubeze.cz
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

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

www.plzenec.net

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

OV

S L AV Y N
| PROMOCE | O

AROZE

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.

Í
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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
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 4/2020
je 20. 3. 2020 ve 12:00 hodin.
Vychází: 2. 3. 2020
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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Rychlým internetem to u nás
Jediná op onkurenčně nejrozhodně nekončí! Nabízíme
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ARMA!
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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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