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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
tento úvodník píši v době, kdy se situace kolem koronaviru
zhoršuje nejen u nás,
ale i ve světě a všem
nám komplikuje běžný život. Po internetu
se šíří protichůdné názory na pandemii. Vymýšlí se různé teorie,
že žádný COVID neexistuje, že finanční elity
chtějí ovládnout lidstvo, všechny nás kontrolovat, zavírat, izolovat, čipovat či různé
jiné mediální exhibice a někdy mám pocit,
jestli nežijeme někde na Marsu. Bohužel
ani odborníci se v názorech neshodnou
a jedni nás chlácholí, že je to jen rýmička,
jindy slyšíme z médií katastrofické scénáře.
Ani z nejvyšších politických kruhů nepřichází jednoznačné informace, jeden den
platí to, druhý den zas ono, skoro jako legendární výrok pana krále v pohádce Pyšná princezna „Odvolávám, co jsem odvolal,
slibuji, co jsem slíbil“. Můžeme někdy pochybovat o smysluplnosti některých nařízení, nemůžeme dělat tu či onu aktivitu, na
kterou jsme zvyklí. Je tu spousta „nemůžu“.
Ale nedívejme se, prosím, na současnou
situaci jen slůvkem „já“, ale zkusme se na
situaci dívat pohledem „my“. Ať už je koronavirus „přírodní“ či „umělý“, ať už pochází z Číny či z jiného konce světa, tak neoddiskutovatelnou pravdou je, že neexistuje
na světě žádná země, která by proti koronaviru nedělala nic. Každá země na světě
větší či menší restrikce zavádí, dříve nebo

později. A ČR není výjimkou. To, že onemocnění COVID existuje, snad již nikdo
nezpochybňuje. To, že jsou osoby nemocné
COVIDem i v našem městě, je potvrzená
záležitost, nemá smysl situaci zlehčovat či
podceňovat a nošení roušky je v současné
situaci to nejmenší, co můžeme pro své
okolí udělat! Není to o tom, jestli roušku
chci nosit nebo nechci nosit, ale vyjadřuji
tím svoji ohleduplnost vůči svému okolí. To, že u někoho onemocnění COVID
proběhne s minimálními příznaky, nebo
dokonce bez příznaků, ale neznamená, že
stejně tak proběhne u Vašich rodičů, prarodičů, spolupracovníků, kamarádů, kolegů. Nikdo nemá napsáno na čele, jestli má
cukrovku, rakovinu, vysoký tlak, nemocné
plíce, astma, nebo jiné choroby. Vaše nezodpovědnost pak může být pro takového
člověka fatální. A je jedno jestli se zařadí do
statistiky „zemřel na COVID nebo s COVIDem“. To, že někteří občané odmítají dodržovat některá opatření je částečně i vinou
některých známých osobností z umělecké,
zdravotní i politické sféry, kteří nám nejsou
zrovna dobrým příkladem. Nechci Vás

ZDARMA

zahlcovat negativními zprávami, jen Vás
všechny chci požádat o maximální ohleduplnost. Prosím, dívejme se na současnou
situaci každý vlastním úsudkem, nekoukejme jen na své pohodlí, respektujme
své okolí a nesnažme se být za hrdiny, že
jsme to či ono nařízení obešli.
To, jestli byla nebo jsou nařízení správná, asi ukáže následující období a hodnotit
to budeme až s odstupem času. Sčítat budeme i nemalé ekonomické škody. Žádná
krize nebo recese nedokázaly takovým
způsobem ochromit ekonomiku jako koronavir a s ním související nezbytná opatření.
Některá odvětví jsou výrazně paralyzována, například stravování, ubytování, maloobchod, sport, kultura nebo cestovní ruch.
Všechna odvětví pak negativně zasahují
nucené prázdniny pro školáky a studenty.
V Česku je cca jeden milion rodin s dětmi
do 12 let a cca 600 tisíc rodin spoléhá na to,
že děti v tomto věku obvykle chodí do školy. Ve většině případů musí nyní jeden z rodičů zůstat doma. Částečně situaci zachraňují prarodiče a možnost práce z domova.
Pokračování na str. 2

Obnovili jsme pomoc města
se zajištěním nákupů
nebo léků.
V případě potřeby volejte
na telefonní číslo

602 107 779.

Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci

Foto: archiv K-Centra
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Pokračování ze str. 1
Ne každý, ale může situaci řešit takovýmto
způsobem. Co ale můžeme udělat, je např.
podpořit svoji oblíbenou provozovnu
třeba nákupem oběda do krabiček přes
výdejní okénko.
A jak se současná koronavirová situace
projevuje na chodu našeho města? Stejně
jako na jaře jsme připraveni pomoci potřebným občanům se zajištěním nákupů
potravin nebo léků. V případě potřeby
volejte na tel. 602 107 779.
Úřad dále funguje, i přes nastalou situaci
pokračujeme dále v projektech, které jsme
si naplánovali. Některé akce ale možná nebudou dokončeny v plánovaném termínu,
protože i ostatní firmy mají své zaměstnance nemocné nebo v karanténě.
Nyní se obracím s žádostí o pomoc
i na Vás, milí spoluobčané. Aktuálně
máme celé oddělení údržby v karanténě,
a proto nelze zajistit standardní úklid.
S nejnutnějšími činnostmi nám pomáhají pracovníci údržby z obce Šťáhlavy.
Žádám občany, aby nám v tomto nelehkém období pomohli např. tím, že v okolí
svého domu shrabou listí, nebo že odpad
ze své zahrady nebudou ukládat na obecní pozemky. Pokud nemáte možnost listí a větve zkompostovat na své zahradě,

odvezte je do sběrného dvora, ten funguje bez omezení. Dále roste potřeba po
pečovatelských službách od našich seniorů a zvládnout nárůst činností s jednou
pečovatelkou je nadlidský úkol. Jedná se
o pravidelnou, placenou práci na ½ úvazku. Pokud byste měli zájem o práci pečovatelky, volejte na tel. 725 046 572.
Situace s Covid-19 se zhoršila, koronavirus nás sevřel mnohem hůř, než jsme
asi všichni čekali. Ve chvíli psaní tohoto
úvodníku jsou zavedena již velmi přísná
opatření a já bych si Vás dovolila poprosit,
abyste je skutečně dodržovali. Společně
jsme připraveni tomu čelit a opět se o Vás
postarat, pokud se dostanete do tíživé situace. Všechny Vás v této souvislosti vyzývám, abyste v následujících dnech byli velmi pozorní ke všemu, co se ve vašem okolí
děje. Je možné, že někdo z vašich sousedů
nebo známých, kdo dosud nic nepotřeboval a všechno v pohodě zvládal, bude potřebovat náhle něčí pomoc. Nebo jste už
někoho delší dobu neviděli a nevíte, zda je
s ním vše v pořádku. Sledujte nás na webových stránkách města, případně Facebooku
a neváhejte nás kontaktovat po telefonu.
Milí spoluobčané, přeji Vám v této nelehké době hodně sil a zdraví!
Vlasta Doláková, starostka
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KONANÉ 2. A 3. ŘÍJNA 2020
Začátkem října proběhly v naší zemi volby do krajských zastupitelstev. Ve Starém Plzenci přišlo do volebních místností 1779 občanů. Z celkového počtu 4123 zapsaných voličů to představuje 43,15 %.
Jak se volilo v jednotlivých okrscích, si můžete přečíst v přiložených tabulkách.
Milena Benediktová
Obec: Starý Plzenec
Okrsek: 1

Radyňské listy - listopad 2020
Obec: Starý Plzenec
Okrsek: 2

Obec: Starý Plzenec
Okrsek: 3

Obec: Starý Plzenec
Okrsek: 4
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Obec: Starý Plzenec
Okrsek: 5

Okres: Plzeň-město
Obec: Starý Plzenec

OMLUVA
V článku s názvem Čeká nás největší dopravní stavba na straně č. 3 a 4 Radyňských listů 10/2020 byl omylem uveden autor Josef Sutnar
jako předseda finančního výboru. Správný název funkce autora uvedeného článku je člen finančního výboru.
Děkujeme za pochopení.

SERIÁL
STAROPLZENECKÁ
NÁDRAŽÍ
ZA 1. REPUBLIKY
Rozvoji obce napomohla výstavba železnice na trati Plzeň - České Budějovice
v letech 1867 - 68. Na stavbě trati u Plzence

tehdy pracovala velká skupina tzv. barabů:
byli to dělníci, většinou Italové, specializovaní na výstavbu tunelů a viaduktů. O tom
svědčí i společné foto těchto těžce pracujících a často úrazy při svém nebezpečném
povolání trpících „ajznbonských tovaryšů“.
V souvislosti s touto stavbou byla postavena první nádražní budova u Radyňské

ulice (naproti autobusové zastávce, později
pronajímána na byty, zbořena v 80. letech
20. století). Protože již staré nádraží nepostačovalo čilému provozu, bylo v r. 1896
postaveno nádraží nové, dodnes sloužící
svému účelu. Budovy obou nádraží byly
vystavěny v tehdejším Rakousko-Uhersku
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
obvyklém mírně historizujícím slohu, víceméně jako typizované stavby podle jednotného vzoru. V patře byly vždy drážní byty

lejí byl nízký dřevěný plot, aby si občané
nezkracovali cestu do vilové čtvrti. Dodnes
ti nejstarší z nás vzpomínají, že to ale moc
nefungovalo.

pro přednostu stanice, popřípadě pro další
personál. Malé nádražíčko bylo určeno obsluze závor, která také přehazovala ručně
výhybky. Velké nádraží sloužilo cestujícím
jako dnes: byla tam také úschovna zavazadel, ale nikoliv restaurace: ta totiž stála
hned naproti .
Za první republiky se povolání železničáře cenilo: byli pod penzí (měli tzv. definitivu), dostávali slušný a pevný plat, příděly

Samozřejmě nemůžeme zapomínat ani
na parní lokomotivy, které se tu proháněly
ještě i po r. 1960, kdy byla trať do Českých
Budějovic postupně elektrifikována.
A teď z jiného soudku. Povolání železničáře se často dědilo, ale byly i výjimky. Někteří změnili zaměstnání poté, co se vrátili
z bojišť první světové války. Poslechněme
si nyní zajímavý příběh výhybkáře Václava
Kvídery (1887 - 1978). Tento velmi skromný a šetrný člověk, původním povoláním
košíkář, byl povolán na frontu ve 27 letech
a poslán na východní frontu ke Kyjevu.
Brzy se dostal do ruského zajetí a byl odvezen do zajateckého pracovního tábora až
k dalekému Taškentu. Tam pracoval léta na
polích s melouny a tykvemi. Byla to tvrdá
práce, většinou dostávali k jídlu jen chleba
a meloun. Také vzpomínal na silné zimy,
kdy si zajatci museli dávat pozor na svou
obuv a ovinovačky, aby jim neomrzly prsty.
Když válka skončila, byl propuštěn a složitě
se pak dostával domů, nejel však transsibiřskou magistrálou. Domů si přivezl jediné

uhlí, režijní jízdenku pro sebe i pro rodinu.
Strojvůdce (tzv. mašinfíra), to byl pán: po
odježděném určitém množství kilometrů
mohl jít do penze, většinou kolem padesáti
let. Kromě nádražních budov se u větších
nádraží stavěly i dřevěné sklady, které patřily dráze. (V Plzenci již o existenci skladu
svědčí jen vyvýšené vyasfaltované místo).
Železniční sklady se používaly pro tzv.
mrtvé zboží: bylo to zboží, které si objednavatel hned nevyložil z vagónu a za určitý poplatek si jej tam uskladnil. Živé zboží
– dobytek – si objednavatel musel vyložit
ihned z vagónu sám. Kolem nádraží a ko-

– kulku na památku, co ho málem trefila,
zaryla se vedle něj do stromu. Kromě železnice se stala jeho další vášní zahrádka:
postavil si vlastní dům a pěstoval jablka
a hrušky.

Dnes, když se po téměř 150 letech blíží
začátek další velké železniční stavby, zavzpomínejme při pohledu na vkusně zrekonstruované velké nádraží na doby dávno
minulé, období parních lokomotiv.
Anna Velichová
Prameny:
• rozhovor s H. Hermanovou, červen 2020
• rozhovor s R. Klenovcem, říjen 2020
• www.vikipedie.cz
Fotografie:
• barabové (sbírka J- Hrubého)
• V. Kvídera jako voják, malé nádraží , železničáři u vchodu na velké nádraží (30. léta
20. století) – archiv H. Hermanové (vnučky
V. Kvídery)
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KULTURA

13:00 h – 16:00 h

PROHLÍDKA
HRADU RADYNĚ
────
SETKÁNÍ
MIKULÁŠSKÁ
Á
S MIKULÁŠEM A
NADÍLKA
ANDĚLEM
────
s pekelnou
u scénkou
u
PEKLO A ČERTÍ
a rozdáváníí balíčků
RADOVÁNKY
v 14:00
0 h a 15:30
0h
────
TVOŘENÍ PRO
Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč
DĚTI
──
TEPLÝ ČAJ
ZDARMA
hrad
d Radyně
Centrum
m služeb
b pro
o turisty
y

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

Radyňské listy - listopad 2020
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STAROPLZENECKÉ
INFOCENTRUM BUDE
NABÍZET KVĚTY VLČÍCH
MÁKŮ
Přijďte i Vy vyjádřit úctu válečným veteránům!
Post Bellum opět připomene
Den válečných veteránů
Jedenáctý listopad se už bezmála sto let
slaví jako Den válečných veteránů. Post
Bellum, o.p.s. a jeho regionální pobočky
Paměť národa jej připomínají každoroční
sbírkou, v níž lidé mohou koupí květu vlčího máku přispět na uchovávání vzpomínek válečných veteránů a hrdinů 20. století.
Sbírka se bude konat i letos, a to opět od 1.
do 13. listopadu.
„I v Plzeňském kraji najdou lidé kasičky
na řadě míst, jako jsou kavárny, restaurace,
galerie, knihovny nebo infocentra. Věříme,
že pandemie koronaviru dovolí, aby tato
místa byla veřejnosti přístupná,“ říká ředitelka Paměti národa Plzeňský kraj Markéta
Čekanová. Mimo to v několika městech vy-

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LISTOPAD 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
PRO VEŘEJNOST ZAVŘENO
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
PRO VEŘEJNOST ZAVŘENO
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

Radyňské listy - listopad 2020
razí do ulic skupinky dobrovolníků, které
budou máky také nabízet. „Vše bude pochopitelně probíhat za dodržení aktuálních
hygienických nařízení,“ dodává Markéta
Čekanová.
Den veteránů se ve světě – především
v anglosaských zemích – slaví 11. listopadu. Jeho symbolem je květ vlčího máku,
jenž vetknutý do klopy vyjadřuje úctu
a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky.
Pro Paměť národa vyprávělo své vzpomínky už více než 800 veteránů. V České
republice žĳe ještě asi 500 bývalých vojáků
a odbojářů z období 2. světové války, jejichž
jedinečné osudy zůstávají skryty. Díky sbírce ke Dni válečných veteránů budeme moci
zdokumentovat jejich další vyprávění. Dokud je čas.
„Rádi bychom kampaní všem československým válečným veteránům poděkovali,
vyjádřili úctu a zároveň – s pomocí veřejnosti – přispěli k tomu, abychom mohli pro ar-

chiv Paměť národa zaznamenat vzpomínky
těch, kteří ještě ve sbírce nejsou,“ vysvětluje
záměr sbírky provozní ředitel Post Bellum
Jan Polouček.
Vlčí mák je symbolem válečných veteránů
už od konce první světové války. Červené
květy v té době pokrývaly hroby padlých
na zapadni frontě. Připnutím symbolického květu si lidé připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu. A 11. listopadu se
Den veteránů slaví proto, že 11. 11. 1918
byla podpisem příměří ukončena 1. světová válka.
V loňském roce se do veřejné sbírky po
celé republice zapojilo 620 dobrovolníků.
Květ vlčího máku mohli lidé pořídit na více
než 850 místech ve 233 městech a obcích.
Celkový výtěžek sbírky byl 1 732 638 korun. V Plzeňském kraji bylo loni rozmístěno sto kasiček a vybralo se více než 130
tisíc korun.
Více na denveteranu.cz.

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

Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 19:00 h
Vstupenky jsou již k zakoupení v Lidovém
domě.

Platnost uvedených informací je závislá na
aktuální situaci v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19. Sledujte prosím aktuální
informace na stránkách města a Facebooku.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
vzhledem k současné situaci kolem
šíření koronarivu a vládou nařízenému
rušení kulturních, sportovních a jiných
akcí se akce plánované na listopad
pravděpodobně neuskuteční.
Sledujte prosím aktuální informace na
stránkách města a Facebooku.
Děkujeme za pochopení.

AKADEMIE STARÉ PLZNĚ
Po dohodě s lektory posouváme termíny
všech avizovaných přednášek na příští rok.
Aktuální informace budou k dispozici
na webových stránkách i facebookovém
profilu města a Občanského spolku Hůrka a Radyně.
Za OSHR Hana Karnoldová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PRO VEŘEJNOST ZAVŘENO
HRAD RADYNĚ - uzavřen
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
www.rotunda-hurka.cz
RETRO
výstava ZUŠ Starý Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 20. ledna 2021.
27. listopadu 2020
Samson Lenk – Sólo v Liďáku

S hlubokým zármutkem oznamuje všem známým,
že v neděli 18.10.2020 zemřela
paní Anna Böhmová.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
Dcera Jaroslava a syn Jiří s rodinami.
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NAŠE ŠKOLY
ŘÍJEN V ZŠ SEDLEC
Mise Azeret – záchranná mise našich druháků
Jednoho podzimního dne se na stromě
v rohu školní zahrady objevil záhadný dopis.
Když jsme ho otevřeli, zjistili jsme, že pochází z vesmíru. Mimozemšťan Tuo z neznámé planety Azeret nás prosí o pomoc! Jeho
planeta je zpustošená, skoro bez života. Ve
ztroskotané kosmické lodi našel Tuo obrázky
z planety Země. Byly krásně barevné a plné
života. Rozhodl se, že se pokusí planetu Azeret znovu oživit, ale potřebuje k tomu pomoc
dětí z planety Země.
Čekaly nás 3 záchranné mise. Úkolem 1.
mise bylo nakreslit plánek oblíbeného místa
v přírodě. Zmapovali jsme cíp školní zahrady, kde často pobýváme při vyučování nebo
s družinou. Plánků bylo nakonec 5, protože
jsme se rozdělili do 5 týmů a každý tým vyhotovil svůj plánek.
2. mise byla o něco náročnější. Tua zajímalo počasí, které tu máme. Snažili jsme se
pomocí jednoduše vytvořených meteo - přístrojů zaznamenávat počasí po dobu jednoho týdne a výsledky zaslali na planetu Azeret.
Sledovali jsme sluneční svit, mraky, srážky,
teplotu a vlhkost vzduchu, směr a rychlost
větru. Z přístrojů jsme využili podomácku
vyrobenou větrnou korouhvičku, větrník papírový i z plastových lahví, srážkoměr. Vlhkost vzduchu jsme pozorovali pomocí borové šišky. Světové strany jsme určovali pomocí
vodního kompasu, který si všichni vyzkoušeli
– potřebovali jsme pouze vodu, jehlu, list ze
stromu a magnet. Jeho správnost jsme ověřili
skutečnou buzolou.
Úkolem 3. mise bylo najít na noční obloze
planetu Azeret a pomocí svíček vytvořit obraz noční oblohy se souhvězdími Malé medvědice a Kasiopei, mezi nimiž se planeta Azeret nachází. Do této mise se aktivně zapojili
také rodiče, aby dětem pomohli noční úkol
zrealizovat. Moc jim za pomoc děkujeme!
Teď už jen čekáme na závěrečný dopis od Tua,
abychom se dozvěděli, zda mu naše spolupráce pomohla se záchranou planety Azeret.
Plavecký výcvik
Začátkem září byl zahájen plavecký výcvik
pro žáky 2. a 3. ročníku v plaveckém areálu
v Rokycanech. Proběhlo 5 z 10 lekcí, pak došlo v důsledku vládních opatření k uzavření
bazénu.
Ekovycházka
Ve středu 30.9. jsme se vydali na procházku do blízkého okolí školy. Měli jsme domluveného průvodce, ale bohužel kvůli současné
hygienické situaci jsme si museli poradit i
bez něj. V Sedleckém parku děti vyplňovaly pracovní listy, které pro ně paní učitelky
připravily. Také jsme si spoustu věcí v parku názorně ukázali - rostliny, listy, stromy...
Prvňáčci s druháky šli poté do školy na oběd,

třeťáci, čtvrťáci a páťáci pokračovali do přírodního parku Sutice. Cestou jsme si všímali
přírodních zajímavostí a sledovali život v přírodě. Viděli jsme dokonce i ježečka, sbírali
jsme listy, určovali stromy a spoustu dalších
aktivit. Hlavně děti spolupracovaly ve trojicích - vždy třeťák + čtvrťák + páťák. Šlo jim
to skvěle a dohromady udělaly kus práce.
Sportuj ve škole
Také jsme v tomto školním roce zapojeni
do projektu Sportuj ve škole. Organizátorem
projektu je Asociace školních sportovních
klubů ČR, z.s. Díky trenérce Ireně Holoubkové se zapojené děti učí základy míčových
her, užívají si další zajímavé sportovní aktivity a hlavně se hýbou.
Noc s Andersenem
Pátek 9. října byl náhradním termínem
pro Noc s Andersenem. V naší škole jsme si
ji letos přejmenovali na Den s Andersenem
a hlavním tématem byli čeští ilustrátoři dětských knih. Žáci 4. a 5. ročníku připravovali
ve dvojicích plakáty o jednotlivých ilustrátorech nebo ilustrátorkách. Všichni potom během celého dne plnili různé úkoly: zjišťovali
informace, zhlédli prezentaci a odpovídali na
otázky, plnili večerníčkový kvíz, skládali puzzle, přiřazovali název knihy k autorovi, ilustrátorovi, obrázku a skutečné knize a spoustu
dalších úkolů. Součástí projektu byla i beseda
se skutečným současným ilustrátorem Vhrsti. Díky financím z projektu Šablony II tak

měly děti tuto besedu zdarma. Někoho bavilo
nejvíc skládání puzzle, někdo se zase nejraději věnoval kreslení vlastního komiksu. Po
všech těch aktivitách bylo i mnoho těch, kteří
se uvelebili do čtecího koutku a s knihou v
ruce relaxovali.
Emanuela Vávrová, zástupkyně ředitelky
Helena Malá, učitelka

BAREVNÝ PODZIM
V MŠ STARÝ PLZENEC

V první třídě vyráběly děti zvířátka z podzimních plodů. Mají jich plnou ohradu.
Ve druhé třídě zdramatizovaly pohádku
,,O Řepě“ a zahrály jí ostatním dětem. Třetí
a čtvrtá třída se zaměřila na zdraví v pohybu. Děti z páté třídy vyrazily 23. září na
houby. Našly jich plný košík. Jaké houby
vlastně našly, zjišťovaly z atlasů hub. 7. října do páté třídy zafoukal příznivý vítr na
pouštění draků. A tak jsme vyrazili do Sokolovny na hřiště, kde jsme uspořádali pořádnou drakiádu. Počasí nám přálo a draci létali až do oblak. V dalším týdnu naši
badatelé z páté třídy vyrobili ,,Časostroj“
a přichystali se na cestu do pravěku. Cesta
byla dobrodružná a nebezpečná od samého
začátku. Cestou jsme potkali snad všechny
druhy dinosaurů i pravěké květiny. Po návratu z pravěku nás ještě čekaly vykopávky.
S nadšením jsme štětcem odhalovali dávná
tajemství. Hlavně, že jsme se vrátili všichni
v pořádku a s dalším razítkem v pase. Už se
těšíme na další výlet. Krásný a veselý podzim vám všem.

A zase je tu barevný podzim. Jeho krásy
si každá třída vychutnává v jiné podobě.

Vykopávky 5. třída
Foto: Jaroslava Kaplárová

Mise Azeret – žáci u větrné korouhvičky
Foto: Helena Malá

Za kolektiv MŠ Starý Plzenec
Kateřina Vlachová Khaurová
učitelka
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POZNÁVÁME KOUZLO
PODZIMU
Ještě poslední zářijový den podnikly starší děti podzimní procházku na Rotundu sv.
Petra a Pavla. Cesta byla náročná a plná úkolů pro zvídavé a bádavé hlavičky. Naši nejstarší se pergamene s úkoly parádně zhostili
a vše zvládli splnit. Na menší děti čekala cesta do hasičské zbrojnice, kde se jim povedlo

objevit malého ježka, který se zrovna chystal
na zimu.
V úterý 6. října starší děti zvládly cestu na
Ekofarmu Pod Radyní. Čekal tam na ně připravený program doplněný o krmení zvířátek. Výlet děti zakončily opékáním buřtů na
ohni. Menší děti mezitím ve školce neztrácely čas a povedlo se jim dobýt brambory z
pole a sebrat je do pytlů.
Celý říjen děti pozorovaly přírodu a podzimní plody, se kterými si hrály, tvořily a dováděly. Poznali jsme plody, které sklízíme na

našich zahradách a plody, které jsou důležité
pro zvířátka na zimu. Pomáháme zvířatům
se na období zimy připravit, pozorujeme
je v přírodě a zpíváme jim i písničky. Také
jsme neváhali s úklidem zahrady, kde na nás
čekala velká spousta spadaného listí, které
jsme zvládli společnými silami shrabat.
Už se chystáme na listopad a čekáme, zda
nám letos sv. Martin přiveze bílou peřinu
včas, abychom si ji mohli pořádně užít.
Za kolektiv MŠ Sedlec
Kristýna Procházková, učitelka

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
50. ROČNÍK ZÁVODU
POD RADYNÍ
V roce 1971, šestnáct let od založení kynologického klubu ve Starém Plzenci, se
tehdejší členové odhodlali uspořádat Závod
pod Radyní o putovní pohár věnovaný městem. Počínaje tímto rokem probíhá každý
rok a letos, kdy si Základní kynologická organizace Starý Plzenec připomíná 65. let od
svého založení, uspořádala jubilejní 50. ročník.
I přes nepříliš příznivé počasí mohl ředitel závodu pan Ivo Hruška za účasti předsedy
sportovní komise města pana Tomáše Děka-

Vítěz putovního poháru Miroslav Bíro
Foto: archiv ZKO Starý Plzenec

POSLEDNÍ BRIGÁDY
OSHR V TOMTO ROCE
I v této složité situaci, těsně před vyhlášením nouzového stavu, se podařilo deseti

novského přivítat 28. září na kynologickém
cvičišti ve Starém Plzenci 20 účastníků z kynologických organizací Plzeňského a Středočeského kraje, kteří se svými psy soutěžili ve
čtyřech kategoriích včetně té nejnáročnější,
podle které probíhá Mistrovství ČR a následně i Mistrovství světa.
Ve všech kategoriích předvedli soutěžící
skvělé výkony svých psů, které hodnotili rozhodčí Českého kynologického svazu slečna
Věra Sedláková z Brna a domácí pan Josef
Zábranský.
Nejúspěšnější v každé kategorii, umístění na 1. – 3. místě, obdrželi kromě pohárů i
hodnotné věcné ceny pořízené díky sponzorům závodu, kterými byli - B.H.K.V. Plzeň
prodej krmiv, DAIKIN Plzeň, bezpečnostní
agentura SANY GUARD a Bistro a občerstvení Starý Plzenec. Všichni účastníci obdrželi
drobné dárky a upomínkové předměty pořízené k jubileu ZKO Starý Plzenec.
Vítězem nejnáročnější kategorie, kterému
byl předán současně putovní pohár, se stal

Nástup před vyhlášením vítězů…
členům OSHR udělat ještě kus práce. Jedna skupina prováděla pravidelnou údržbu
základů kostela sv. Vavřince. Uvolněných
kamenů ze základů je v průběhu roku stále dost. Jednotlivé kameny je nutné očistit
a znovu usadit do zdící malty na místo.

Miroslav Bíro s fenou belgického ovčáka GINOU ze ZKO Přeštice, druzí skončili Martin
Kružliak s fenou belgického ovčáka ANY ze
ZKO Komárov a třetí Kamila Veselá s fenou
německého ovčáka GENESIS ze ZKO Starý
Plzenec.
Nejlepší výkon na stopě předvedla fena
německého ovčáka HINDY Vlastimila Štorka ze Starého Plzence, nejlepší poslušnost
fena briarda NICKY Kristýny Zajícové z Klabavy a nejlepší obranu GINA Miroslava Bíra.
Nejmladší účastnicí soutěže byla třináctiletá Eliška Benetková s fenou německého ovčáka BÁROU ze ZKO Blovice, jejíž výkon byl
taktéž oceněn.
Po ukončení závodu odjížděli soutěžící
s příjemnými pocity z účasti na zdařilé kynologické akci, za což zaslouží veliké poděkování sponzoři, ale také všichni členové plzenecké organizace, kteří se zasloužili o přípravu
a průběh soutěže.
Josef Zábranský
předseda ZKO Starý Plzenec

Foto: archiv ZKO Starý Plzene
S dopravou potřebného materiálu nám
jako vždy pomohla pracovní četa města.
Také na viničce Karla IV. bylo třeba přiložit ruku k dílu. Zbavili jsme se starého keře
vína a náletové škumpy. Ještě snad zvládneme
Pokračování na str. 11
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zabudovat vodící konstrukci pro novou
řadu vína. Věříme, že v příštím roce se bu-

deme scházet už bez koronaviru, díky jemuž zřejmě rušíme zbývající akce do konce
roku.

Brigáda na viničce Karla IV.

Foto: Šárka Hájková

Všem členům a příznivcům přejeme
nyní hlavně zdraví.
Za výbor OSHR Jitka Sutnarová

Oprava základů kostela sv. Vavřince

Foto: Šárka Hájková

SPORT
NA MORAVĚ DRUZÍ
V pátek ráno 28.8.2020 vyrazila parta
dříve narozených fotbalistů SK Starý Plzenec směr Morava. Cesta po dálnici proběhla
bez problémů, a tak nás již po poledni vítají vinice. Velké Bílovice byly pro tento den
naše „vesnička středisková“. Ochutnávali
jsme bílé, červené i růžové a ladili formu
na sobotní fotbalový turnaj. Sobota ráno
a přesun do nedalekých Čejkovic, kde od
9 hodin začíná turnaj fotbalových mužstev
nad 35 let. Náš tým (8 hráčů) podporovaný
7 plzeneckými fanoušky se v turnaji rozjíždí
pomalu (se Sokolem Letkov 0 : 1 a se Sokolem Hodonín 1 : 3). Další dva zápasy již hrajeme jako z partesu a přesvědčivé výhry nad
Roma Hodonín 2 : 0 a Sokolem Čejkovice
3 : 0 nás katapultují na krásné druhé místo.
Tento náš finiš pomáhá i k individuálnímu
ocenění našeho hráče Pavla Rejška, který
získává cenu pro nejlepšího hráče turnaje.
Nutno podotknout, že se mu daří i střelecky,
když našim soupeřům nastřílel 3 góly. Slavnostní vyhlašování, přebírání cen a pohárů
a potom zasloužená odměna - všude tolik
dobrého moravského vína. Nedělní dopole-

SOUTĚŽ TENISOVÝCH
DRUŽSTEV DAVIS CUP
PLZEŇ – MĚSTO,
KRAJSKÉ FINÁLE
Také tenisovým soutěžím družstev koronavirová pandemie nepřála. Hráči SK
SPORTteam DOLI Starý Plzenec se pravidelně účastní dvou těchto soutěží. Davis

dne, „stříbro“ se musí ještě jednou pořádně
zapít, vždyť náš tým s věkovým průměrem
49 let byl určitě nejstarším týmem turnaje.

Na Moravě je krásně! Tak zase za rok.
Za SK Starý Plzenec
Petr Liška

Parta dříve narozených fotbalistů SK Starý Plzenec byla na Moravě stříbrná.
Foto: Archiv SK Starý Plzenec
cup Plzeň – jih, přebor pro neregistrované
hráče tenisu, se letos vůbec neuskutečnil.
Pořadatelé v okresu Plzeň – město byli
pružnější a hned, jak to situace dovolila,
začali soutěž organizovat. Stejně jako v loňském roce byly vytvořeny tři ligy po osmi
týmech. Náš klub přihlásil tři družstva, přičemž každé hrálo jinou ligu. Naše družstva
většinu svých zápasů vyhrávala, k úplné
spokojenosti však chyběl ještě malý krůček.
Jelikož se náš první tým umístil v první

lize, těsně za stupni vítězů, na čtvrtém místě se shodným počtem bodů jako třetí tým
v pořadí. V konečném součtu měl čtyři výhry a tři porážky. Naše „áčko“ nastupovalo
ve složení Martin Fořt, Michal Brožík pod
vedením kapitána Vládi Váchala. V některých zápasech vypomáhali také hráči
druhého týmu Libor Červený a Standa
Havlíček. Libor Červený měl jako kapitán
„béčka“ k dispozici ještě Marcela Havlíčka
Pokračování na str. 12
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a Honzu Knappa a dovedl své družstvo na
nevyšší stupeň v druhé lize, když neokusilo
hořkost porážky. Družstvo „C“ si udržovalo
až do posledního zápasu šanci na postup do
II. ligy. Ten ovšem prohrálo a ve zcela vyrovnané soutěži obsadilo až 5. místo se čtyřmi výhrami a třemi prohrami. Kapitánem
„céčka“ byl Milan Doležel, v týmu k zápasům nastupovali ještě Míra Fořt, Karel Palka
a Ladislav Kinzl. Vítězství v nejvyšší soutěži
obhájili hráči Pohody Letkov, na druhém
místě se umístil Baník Líně a třetí příčku
obsadil TK Radobyčice.
V červnu zasáhla náš tým velmi smutná
událost, když nás po dlouhé těžké nemoci

navždy opustil náš kamarád a spoluhráč
Luboš Dolák. Luboš patřil k našim předním
oporám, byl také dvojnásobným vítězem tenisového turnaje Rotunda cup ve dvouhře.
Čest jeho památce.
Krajské finále soutěže družstev západočeské oblasti se uskutečnilo stejně jako
v loňském roce v Plzni – Doudlevcích 19.
září. Družstvo SK SPORTteam DOLI Starý
Plzenec získalo právo účasti v této soutěži
jako druhý tým okresního tenisového svazu
Plzeň – jih, když hráči Letkova reprezentovali Plzeň – město. Termín finále nám příliš
nevyhovoval a tak jsme se jej zúčastnili pouze s dvěma hráči, což je pro takovou soutěž
málo. Libor Červený a Vláďa Váchal před-

vedli ovšem zejména v úvodních zápasech
vynikající výkony a obsadili celkově čtvrté
místo. Ve čtvrtfinále nám los přisoudil Baník Stříbro, s kterým jsme zvítězili 2 : 1,
v semifinálovém zápase jsme podlehli tenistům TK Nýrsko 1 : 2. V souboji poražených
semifinalistů jsme se střetli, stejně jako vloni, s TK Kynšperk. V tomto zápase o třetí
místo se týmy dohodly, že bude rozhodovat
pouze čtyřhra. Náš unavený tým již ovšem
nenašel dostatek sil a soupeři dokázal vzdorovat pouze začátkem utkání. Vítězem krajského finále se stali hráči TK Nýrsko, kteří
ve finále zvítězili nad Letkovem 2 : 1.

TENISOVÁ ŠKOLA SK
SPORTTEAM DOLI STARÝ
PLZENEC, ZÁVĚREČNÉ
TURNAJE VE ČTYŘHŘE

tak opět o malý kousek mohli zdokonalit své
údery. Na podzim jsme přece jen odvolali
jednu naši pravidelnou akci „Zábavný tenisový den pro děti“. Z důvodu bezpečnosti
jsme nechtěli, aby se větší počet dětí zbytečně
shromažďoval na jednom místě. Již nakoupené cukrovinky a oplatky jsme tak dětem rozdali jako ceny při soutěžích v rámci tréninků.
Další naši pravidelnou akci jsme již uspořádali, pokračovaly tenisové přebory mládeže
Starého Plzence turnajem ve čtyřhře. V neděli 20. září se sešlo na kurtech v Koterově
celkem třináct párů, které jsme rozdělili do
třech kategorií. Za krásného zářijového dne
nám a rodičům děti předvedly hodně hezkých výměn. Vyhrát ovšem mohli pouze někteří.
Výsledky turnajů ve čtyřhře:
Nejmladší kategorie
1. Barbora Křížovská – Viola Váchalová
2. Gabriela Holubová – Magdaléna Krátká
3. Lucie Posavádová – Lada Pavlovičová
Mladší kategorie

1. Vojtěch Pokorný – Jan Levora
2. Miroslav Veselý – Josef Veselý
3. Jiří Posavád – Martin Hostek
Starší kategorie
1. Anna Václavovičová – Vanesa Mollerová
2. Tomáš Košta – Miroslav Veselý
3. Adéla Pokorná – Vanesa Váchalová
V současné době je již letní tenisová sezóna minulostí a budeme se přesouvat do hal.
Tenisová škola by měla pokračovat v nafukovací hale TK Pohoda Letkov, kde bychom
měli hrát, pokud to situace dovolí, téměř do
konce dubna příštího roku.
Všechny tenisové akce pro mládež byly
podporovány městem Starý Plzenec, Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy
a Českým svazem rekreačního sportu. Zahájení dalšího ročníku tenisové školy připravujeme na duben roku 2021, informace
se dozvíte v Radyňských listech a na našich
webových stránkách http://www.skdolistaryplzenec.banda.cz/.
Za SK DOLI Milan Doležel

Také po prázdninách pokračovala tenisová škola SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec.
Vzhledem k zhoršující se situaci s koronavirem jsme se rozhodovali, jestli necháme
tréninkový plán stejný jako v předchozích
letech nebo jej upravíme. Když jsme zjistili,
že děti mají i v této době o tenis zájem, bylo
jasno. Trénovali jsme opět šest dnů v týdnu
pod bedlivým dohledem pěti trenérů, kteří
se pravidelně střídali. Některé hodiny byly
obsazeny tak, že na nich museli být přítomni dva trenéři. V průběhu podzimní části
tenisové školy nás letos častěji překvapovalo
nepříznivé počasí, které se střídalo s babím
létem, takže jsme museli dost hodin nahrazovat. Vše se podařilo a naši mladí tenisti,

Společné foto z vyhlášení vítězů dětské čtyřhry

Milan Doležel

Foto: Milan Doležel
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU

UNIKÁTNÍ ZÁVĚSNÝ KALENDÁŘ NA ROK 2021

■ Hledáme

dlouhodobý, příp. krátkodobý
(na nadcház. zimu) pronájem garáže ve St.
Plzenci či okolí. Na vel. nezáleží. Tel:: 724
163 092.
■ Koupím historické pohledy Starého Plzence, publikace o Starém Plzenci, obrázky a obrazy Starého Plzence, Rotundy a Radyně. Tel.:
723 957 632.
■ Prodáme použité travnice (60x40x10)
cm, celkem 30 ks, cena 25 Kč/kus. Tel.: 728
996 134.
■ Doučím přes Skype ČJ, AJ, M, Bi, Ch,…;
ZŠ i SŠ od 150,-/60 min. Více info na berankova.ka@email.cz nebo na tel. 733 511 959.

STARÝ PLZENEC
– HISTORICKÉ
POHLEDNICE
v prodeji v K-Centru, Smetanova 932, St. Plzenec za cenu 120 Kč/ks.
Vhodné jako vánoční dárek.

OZE SERVIS s.r.o.
Pavel Šťovíček

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

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Táborská 602, 332 03 Šťáhlavy
IČ/DIČ CZ 25229940
www.tepelnacerpadlaplzensko.cz
telefon: 608 431 355



 



    

 






"#$    
 








Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
tel: +420 606 601 453, +420 606 632 860
e-mail: info@mijapjidelna.cz
IČ: 08051135

Nabízí volné pracovní místo:

ŘIDIČ PRO ROZVOZ JÍDEL
• Náplň práce: rozvoz jídel do ﬁrem i jednotlivcům dle předem stanovených
tras ﬁremními vozy (dodávky typu FIAT DUCATO) – řidičský průkaz sk. B
• Pracovní doba: pouze ranní směna 8 – 12,30 hod PO – PÁ,
předem stanovené směny – 14 dní práce, týden volna
• Vhodné i pro důchodce nebo jako přivýdělek
• Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, zdravotní průkaz, spolehlivost a ochotu
pracovat
VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE PŘI OSOBNÍM POHOVORU

Domluvte si osobní pohovor – tel: +420 606 632 860
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DORUČOVÁNÍ
RADYŇSKÝCH LISTŮ
OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou zpravidla doručovány prostřednictvím České pošty do
všech domácností a škol ve Starém
Plzenci a Sedlci. 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

VŠUDE BLÁTO,
LISTÍ, ZIMA?
NEJEN
S INTERNETEM
JE NÁM PRIMA!
ÐPIRWOÀTě°WTÞZIO

pouze

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

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy

www.plzenec.net

více na www.staryplzenec.cz

NOVINKA

ROZVOZ OBĚDŮ
OBĚDŮ
od 79 Kč

S VAT E B N Í H O S T I N Y | P R

L AV Y N
OMOCE | OS

AROZ

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

www.staroplzenecka-restaurace.com

ENIN |

INGO
C AT E R

V É S LU Ž B Y |

P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

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

Í
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B U D E M E S VÁ M I O D S A M É H O Z A Č ÁT K U

CO MMU N I C AT I O N FI RS T

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 12/2020
je 20. 11. 2020 ve 12:00 hodin.
Vychází: 2. 11. 2020
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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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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