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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
předvánoční shon je
za námi a vracíme se
ke každodenní práci.
Ve čtvrtek 21. prosince vstoupilo Slunce do
Kozoroha, nastal zimní
slunovrat. V tento den
při stmívání naši předci
zapalovali svíčky, jejichž počet byl stejný jako
počet členů rodiny. Vytvořili z nich kruh, aby
světlu pomohli zvítězit nad tmou. Máme za
sebou nejdelší noc roku a dny se již začínají
prodlužovat.
Co nás bude čekat v r. 2018? Nejdůležitější
událostí bude druhá přímá volba prezidenta
České republiky. Volbu vyhlásil předseda Senátu na 12. a 13. ledna 2018. Případné druhé
kolo volby připadá na 26. a 27. ledna 2018. Na
podzim pak proběhnou komunální volby do
zastupitelstva města. V r. 2018 bychom také
mohli pravděpodobně schválit nový územní
plán.
Konec roku 2017 byl náročný nejen na sestavení a schválení rozpočtu na rok 2018, ale
absolvovali jsme úspěšně i řadu kontrol státních orgánů na úseku státní správy a samosprávy. Kromě každoročního auditu hospodaření města z Krajského úřadu Plzeňského
kraje proběhla daňová kontrola Finančního
úřadu na dotovaný projekt „Regenerace parkových úprav v lokalitě Hůrka“, „Revitalizace starého hřbitova“. Dále proběhla kontrola
Ministerstva vnitra na samosprávu, kontrola
Státního zemědělského intervenčního fondu
na dotovaný projekt „Skalní stezky“, kontrola
Ministerstva pro místní rozvoj na dotovaný
projekt „Centrum služeb pro turisty“, další
kontroly probíhaly na úseku pečovatelské
služby a na úseku lesního hospodářství.
Koncem roku bylo vydáno územní rozhodnutí na chodník v Radyňské ulici (úsek
Kollárova-Výrovna) a očekáváme zhruba
v polovině roku vydání stavebního povolení,
abychom mohli akci zahájit. Budou dokončeny některé projekty z r. 2017, zejména vodovod v ul. Luční a v ul. Ke Hřišti a následně
opravy těchto komunikací, stejně tak vodovod a kanalizace v ulici Na Kolonii v Sedlci. Pokračují práce na sedlecké škole, kde
je zhotovitel v mírném skluzu, ale dle jeho
vyjádření i vyjádření technického dozoru

ZDARMA

termín dokončení prací není nijak ohrožen.
Kolaudaci předpokládáme v době prázdnin
2018. Probíhají jednání s vítězem architektonické soutěže na přístavbu ZŠ a výstavbu
sportovní haly. Budou provedeny průzkumné vrty na pozemku školy, které prověří
možnosti založení stavby a poté autor vítězného návrhu předloží předběžný rozpočet
stavby.

Pro rok 2018 schválili zastupitelé rozpočet, kde jsou plánovány rozpočtové příjmy ve
výši cca 100 mil. Kč, výdaje ve výši cca 140
mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt
z prostředků na účtu města, které ke konci
roku činily cca 60 mil. Kč, z toho cca 40 mil.
Kč rozpouštíme do r. 2018. Rozpočet města
počítá i se snížením poplatku za komunální
Pokračování na str. 2

MIKULÁŠSKÁ RADYNĚ

kteří spolu s čerty všem dětem nakonec rozdali balíčky s dobrotami. Mikulášské nadílky na Radyni se zúčastnilo více jak 700 lidí!
Děkujeme za spolupráci všem, kteří se
podíleli na realizaci této zdařilé akce.
Od letošního prosince se po dlouhém
čase znovu otevřela veřejnosti nově zrekonstruovaná restaurace Pod Radyní, která
bude nyní spolu s výborně fungujícím Centrem služeb pro turisty plně uspokojovat
všechny potřeby návštěvníků této jedinečné
lokality.
Eva Vlachová a Monika Onderková

První prosincovou sobotu se na středověkém hradě Radyni usadila skupinka čertů
v čele se samotným Luciferem a návštěvníci měli možnost zažít skutečně pekelný rej!
Pro odvážné děti byly připraveny pekelné
soutěžní úkoly, za které byly po jejich splnění odměněny. Po dvakrát se hradem Radyní
rozezněl rachot řetězů, objevil se Lucifer se
svými pomocníky a hledali malé hříšníky,
které si odnesou do pekla. Občasný dětský
pláč zachránil příchod Mikuláše s andělem,

Mikulášská Radyně

Foto: Jiří Vlach
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Pokračování ze str. 1
odpad. Rada města navrhla snížení poplatku
pro občany ze 400 Kč na 300 Kč na osobu
s tím, že tento poplatek musí být uhrazen
do 28.2.2018. V případě úhrady po tomto
datu bude činit poplatek 450 Kč na osobu.
Tento návrh byl zastupiteli schválen.
Na výdajové stránce rozpočtu plánujeme na
provoz města cca 55 mil. Kč (zahrnuje výdaje
na dopravní obslužnost, údržbu a provoz majetku města, likvidaci komunálního odpadu,
veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, pečovatelskou
službu, hasiče, činnost místní správy atd.). Na
provozní výdaje školských zařízení vynaložíme
necelých 7 mil. Kč. Ostatní výdaje plánujeme
ve výši cca 14 mil. Kč (daň z nabytí nemovitých
věcí, daň z příjmu za obec, příspěvky Mikroregionu Radyně, dotace na podporu občanským
sdružením, spolkům, sportovním organizacím,
římskokatolické farnosti, dále výdaje na správu bytů v majetku města, věcná břemena atd.).
Na investiční akce plánujeme cca 62 mil. Kč.
Jednou z nejdůležitějších akcí je rekonstrukce
Malostranského náměstí, výstavba cyklostezky, výstavba další části chodníku při Radyňské
ulici, vybudování chodníku a nového přechodu

u zdravotního střediska, vybudování chodníku
ve Školní ulici v Sedlci, revitalizace sedleckého
parku a revitalizace zeleně v prostoru Třebízského náměstí a pod kostelem na Malé Straně,
opravy a investice do vodovodů a kanalizací,
dokončení přístavby ZŠ a MŠ Sedlec, dokončení výměny oken v ZŠ Starý Plzenec, dokončení
opravy hřbitova a další opravy majetku města
včetně opravy hradu Radyně a samozřejmě
prostředky na další opravy místních komunikací. Součástí rozpočtu jsou i částky na zpracování projektové dokumentace na přístavbu ZŠ
a výstavbu sportovní haly.
Jak je vidět z předchozího textu, stanovili
jsme si pro rok 2018 náročné úkoly a věřím,
že se nám je podaří zrealizovat.
Závěrem si Vás dovoluji pozvat na zastupitelstvo města, které se bude konat dne 29.
ledna 2018 v obřadní síni radnice, kde bude
m.j. představen projekt zdvoukolejnění trati zástupcem SŽDC.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového
roku hodně osobních i pracovních úspěchů,
štěstí, lásku, osobní pohodu a především pevné zdraví.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
MĚSTO STARÝ PLZENEC
ZÍSKALO 1. MÍSTO
V PLZEŇSKÉM KRAJI
V PROJEKTU
PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD
Město Starý Plzenec bylo oceněno Ministerstvem vnitra ČR za nadstandardně kvalitní servis služeb v projektu „Přívětivý úřad“
obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II.
typu). Cílem projektu bylo zmapovat přívětivost a otevřenost úřadů a zhodnotit tak kvalitu nabízených služeb. Hodnocení probíhalo
na základě elektronického dotazníkového šetření, v němž bylo sledováno 43 kritérií rozdělených do kategorií: dostupnost úřadu pro
občany, transparentnost úřadu, komunikace
úřadu, řízení kvality a další aktivity úřadu.
Z obcí s pověřeným obecním úřadem
(obce II. typu) se město Starý Plzenec umístilo v rámci Plzeňského kraje na 1. místě
a v rámci celé České republiky na 5. místě.
Zároveň se Starý Plzenec stal „skokanem
roku“, kdy meziročně postoupil z 95. místa
na 5. místo. V České republice je celkem 388
obcí s pověřeným obecním úřadem.
Ing. Radek Hroch,
tajemník MěÚ Starý Plzenec

Foto 1: zleva: Ing. Radek Hroch, tajemník Městského úřadu Starý Plzenec, Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru veřejné zprávy,
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, Bc. Vlasta Doláková, starostka města Starého Plzence
a Ing. Mgr. David Sláma, ředitel Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné zprávy Ministerstva vnitra ČR

Foto 2: ocenění Přívětivý úřad_1. místo v Plzeňském kraji

Foto 3: ocenění Skokan roku
Zdroj fotografií: MVČR
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta republiky
Starostka města Starý Plzenec podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
oznamuje:
Volba prezidenta republiky se uskuteční
dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 13. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání volby prezidenta republiky
ve volebním okrsku č. 1 - „Městečko“
je volební místnost v budově MěÚ ve Smetanově ulici čp. 932
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Akátová
Ke Studánce
Půběžná
Baslova
Kozinova
Rašínova
Bezručova
Krátká
Smetanova
Brožíkova
Lipová
Sv. Čecha
Do Vrchu
Luční
Štěnovická
Haškanova
Mánesova
Švestková
Husova
Masarykovo nám
Topolová
Jabloňová
Nádražní
Vrchlického
Javorová
Na Klínu
Zadní
Jiráskova
Nerudova
Žižkova
K Lesu
Palackého
ve volebním okrsku č. 2 - „Vilová Čtvrť - levá část“
je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
B. Němcové
Karoliny Světlé
Tomáškova
Dobrovského
Kollárova
U Přírodního divadla
Dr. Beneše
Mikoláše Alše (část)
U Šimiců
El. Krásnohorské
Na Smetaníku
Výrovna
Gorkého
Náprstkova
28. října
Hálkova
Nepomucká ul.
Havlenova
Sládkovave
volebním okrsku č. 3 - „Vilová Čtvrť - pravá část“
je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Andrejšky
Jetelová
Ostrá Hůrka
Čachna
Jungmannova
Pionýrů
Čelakovského
K Lomu
Radyňská
Dvořákova
Ke Hřišti
Riegrova
Erbenova
Kpt. Jaroše
Samota
Fričova
Máchova
Sladkovského
Habrmanova
Májová
Smrková
Heydukova
Modřínová
Sportovní
Jedlová
Na Hřišti
Šípková
ve volebním okrsku č. 4 - „Malá Strana“
je volební místnost v budově SOU obchodu a řemesel v Raisově ulici čp. 96
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Havlíčkova
K Vykopávkám
Sudova
Herejkova
Malostranské nám.
Třebízského nám.
Hollmanova
Podhradní
U Mlýna
Hrad. Plzeňského
Pod Hůrkou
V. Kratochvíla
Komenského
Raisova
a ve volebním okrsku č. 5 - „Sedlec“
je volební místnost v budově Základní školy (vchod do tělocvičny) v Sedlci, Školní ulici
čp. 81 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Cihlářská
Na Výsluní
Střední
Hliněná
Nad Roklí
Sutická
K Jezu
Ovocná
Školní
K Loděnici
Pastýřská
Turistická
Ke Skalce
Pod Duby
Tymákovská
Lesní
Podskalí
U Sedlce
M. Alše (část)
Pod Strání
Úslavská
Mechová
Pod Tratí
Úvozová
Mezi Ploty
Polní
V Kolonii
Na Bělidle
Příční
V Mlází
Na Hůrce
Smetanova
Spojovací
Na Potocích
Stará cihelna
Za Dvorem
Pokračování na str. 4

Foto: archiv MěÚ St. Plzenec

DÁREK
PRO ZODPOVĚDNÉ
PEJSKAŘE
Každý zodpovědný majitel pejska, který řádně uhradí poplatek ze psů pro rok
2018, obdrží zásobníček se sáčky na psí
exkrementy (viz foto).
Věříme, že tímto dárkem přispějeme
k čistotě veřejného prostranství.
Ing. Radek Hroch, tajemník
MěÚ Starý Plzenec

OMEZENÍ HAZARDU
Ve Starém Plzenci platí od Nového roku vyhláška spočívající v takzvané „nulové toleranci“ vůči automatům v restauracích, případným
pouličním hernám a dalším formám hazardu.
Nově tedy nebudou na území města umístěny žádné nové automaty nebo videoterminály.
V průběhu letošního roku by navíc měly zmizet
z města poslední kusy současných výherních
automatů, kterým ministerstvo financí postupně odebírá licence. Považuji to za velký úspěch
a navíc velmi překvapivý, není totiž obvyklé,
že by poměrně komplikované vyhlášky, a s tím
související materiály pro zastupitele, byly vypracovávány členy opozice a následně se podařilo
vyargumentovat jejich schválení.
Návrh vyhlášky vznikal několik měsíců.
Spočíval ve studiu nového obsáhlého zákona
o hazardních hrách, na který vyhláška navazuje, v konzultacích s pracovníky Úřadu vlády,
účasti na konferencích a mnoho dalších aktivitách. První mojí pohnutkou bylo pomoci lidem
a jejich rodinám, kteří se v minulosti potýkali
se závislostí na hazardních hrách a nyní již roky
úspěšně abstinují. Cílová skupina je ale daleko
širší a týká se téměř každého z nás. Vzhledem
k současné existenci herních zařízení v bezprostřední blízkosti školy a náměstí je krok k téhle
společensky poměrně neznámé závislosti ve Starém Plzenci velmi snadný například i pro mladé.
Mimochodem vážné problémy s hazardem má
v ČR zhruba 5% obyvatel.
Odbornice na závislosti v oblasti hazardních her Lucie Peschiková na novou vyhlášku
ve Starém Plzenci říká: „Proč zakazovat automaty v obci? Jako společnost máme mimo jiné
spoluzodpovědnost za to, jaké prostředí ve své
obci vytváříme. Je rozumné vytvářet vyvážené
prostředí tedy aplikovat regulaci tam, kde to
může pomoci zajistit pro druhé více bezpečí.
Pokračování na str. 4
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Vážení spoluobčané,
po roce se na Vás opět obracím s prosbou
o podporu Tříkrálové sbírky.
Skupinky koledníků s pokladničkami
označenými pečetí Městského úřadu, vedené
dospělou osobou s průkazkou koledníka, budou v našem městě chodit od pátku 5. do neděle 14. ledna 2018. V pondělí pak proběhne
na Městském úřadě počítání výtěžku.
V sobotu 6. ledna dostanou malí i velcí koledníci při mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele
požehnání. V 10 hodin se zde bude také světit
voda, kadidlo a křída.
Výtěžek sbírky bude předán stejně jako
v roce minulém Domovu sv. Zdislavy pro

matky s dětmi v tísni, Čermákova 29, Plzeň.
Záměrem sbírky je pomoc matkám s dětmi
v tísni.
Pokud u Vašich dveří nezazvoníme, pošlete
prosím svůj dar na účet číslo 66008822/0800
(VS 777 a SS vaše RČ nebo IČ pokud chcete
potvrzení o daru) nebo darovací DMS ve tvaru DMS KOLEDA 87 777 (cena jedné DMS je
30,-Kč, na konto TS jde 28,50Kč).
Přeji nám všem otevřená srdce pro potřeby těch, kteří nemají často nic než důvěru
v milosrdenství lidí, kteří mají více, než potřebují.
Srdečné Bůh zaplať,
Ing. Marie Laiblová, koordinátorka TS.

Pokračování ze str. 3
Již existují služby, které nabízení patologickým
hráčům pomoc, ale na obcích je aby zvážily své
možnosti a jednaly tam, kde mohou. A to je
spoluvytvářet bezpečí ve své obci. Častým argumentem proti zákazu hazardních her je, že si
obce zvykly na finanční příjem z jejich provozu.
Měli bychom si ale položit otázku, zda se to nám
i obcím dlouhodobě vyplatí až do té míry, že
budeme překračovat etickou mez nebo vytvářet
slovní obhajoby. Možná, že nám celá věc nebude
jedno, pokud zjistíme, že závislostí na hře trpí
někdo nám blízký? A je to nutné?“
I já jsem při obhajobě návrhu před zastupiteli
i před rétoricky velmi zdatnými lobbisty (kteří si
ukrojili velkou část času na jednání zastupitelstva) zdůrazňoval, že zákaz je jen jedna z mnoha
aktivit a sám o sobě vše mávnutím proutku nevyřeší.
Schválení vyhlášky, kterému dopomohli i někteří členové koalice, mě tedy velmi překvapilo, samozřejmě příjemně. Stejně tak mi udělaly
radost gratulace z řad občanů. Přidal se k nim
i další odborník, který připsal i pár řádek pro
tento článek: „Prevence patologického hráčství
je od roku 2014 součástí Národní strategie protidrogové politiky ČR. Efektivní integrovaná
protidrogová politika je v ČR založena na vyváženém rozložení prevence a represe. Tedy snižování poptávky na straně uživatelů a nabídky
na straně poskytovatelů či provozovatelů. Vyšší
míra zákonné regulace hazardních her by měla
efektivně doplnit rozvíjející se služby prevence
pro osoby ohrožené patologickým hraním,“ doplnil Petr Hrouzek, ředitel centra protidrogové
prevence a terapie, o.p.s.
Věřím, že i pro vás je omezení hazardu dobrou zprávou. Přeji vám všem do nového roku
vše dobré a děkuji za podporu v zastupitelské
činnosti.
Ing. Jan Eret, zastupitel

A PŘÍŠTĚ BUDE PAN
HROUDA VYPRÁVĚT
POHÁDKU O ČERVENÉ
KARKULCE...

poukázala na fakt, že se více než polovina plánovaného rozpočtu na komunikace pro rok
2017 asi nestihne zrealizovat. A na dalším zastupitelstvu (při schvalování rozpočtu na rok
2018) už byly z řad zastupitelů vzneseny i dotazy, kolik z plánovaných rekonstrukcí komunikací se bude zase z roku 2018 přesouvat na rok
2019. Takže slib pana Hroudy z minulých RL, že
poslední nezpevněné komunikace budou opraveny v roce 2018 vyznívá jako lehká utopie...
Co se týká referenda, tak kdo se tehdy zú-

častnil veřejných zastupitelstev, tak si nejspíše
ještě pamatuje plamenné řeči členů rady města
na obhajobu výstavby Penny. Chvílemi to vypadalo, že mají na stavbě větší zájem, než zástupce
investorské firmy... A jak vypadal nátlak na nerozhodné zastupitele...
Je vidět, že se pan Hrouda řídí především
dvěma manažerskými poučkami: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“ a „Slibem nezarmoutíš...“
Ing. Jiří Šimána

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději k
1. březnu 2018. Možnosti platby:
- v hotovosti - odbor životního prostředí MěÚ,
Smetanova 932, Starý Plzenec ve dnech Pondělí
+ Středa od 7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00.
- platební kartou - pokladna MěÚ, Smetanova
932, Starý Plzenec - ve dnech Pondělí + Středa
od 7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00.
- bankovním převodem na účet města číslo:
- 725643329 /0800, Var. symbol - 200, Spec.
symbol - rodné číslo (či datum narození ve
tvaru DDMMRRRR) plátce, do zprávy pro
příjemce uveďte jméno a příjmení.
Po úhradě převodem bude občanům žijícím
v rodinných domech ve Starém Plzenci doručena samolepka na popelnici, případně doklad
o platbě. V případě platby na účet je možno poslat doklad o platbě E-mailem – svůj požadavek

napište na e-mailovou adresu: saskova@staryplzenec.cz .
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas k 1. březnu 2018 nebo ve správné
výši, zvyšuje se poplatek na 1,5 násobek, což je
450 Kč na poplatníka, pokud poplatek nebude
uhrazen do konce kalendářního roku 2018,
zvyšuje se poplatek na trojnásobek, čili 900 Kč
na poplatníka.
Poplatníkem je (zejména):
Fyzická osoba,
a) která má ve městě trvalý pobyt
b) která má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu
Helena Šašková, Odbor ŽP MěÚ

Pokračování ze str. 3
Na Štice
Strmá
Zahradní
Na Vršku
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
vydá městský úřad na jeho žádost voličský průkaz.
O vydání voličského průkazu může volič požádat osobně u městského úřadu (v knihovně
nebo v 1. patře téže budovy, dveře č. 6) do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj.
10.01.2018 do 16.00 h) nebo písemně s úředně ověřeným podpisem nejpozději 7 dní
přede dnem voleb (tj. do 05.01.2018).
Bc. Vlasta Doláková v. r., starostka města

Je zajímavé, jak někteří schválně překrucují
informace... Protože na zastupitelstvu mně přišlo, že byl návrh na snížení koeficientu k dani
z nemovitosti vznesen spíše proto, aby opozice

UPOZORNĚNÍ
- PLATBA ODPADY 2018
Zastupitelstvo města schválilo dne 11.12.2017
vyhlášku č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Celé znění vyhlášky je přístupné na
stránkách města, či je k nahlédnutí na městském
úřadě.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl na rok
2018 snížen na 300 Kč na poplatníka.
Úlevy: žáci a studenti, kteří prokáží, že jsou
ubytovaní po celý školní rok mimo území
města hradí 150 Kč.
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SERIÁL
SERIÁL O 1. REPUBLICE
Slovo úvodem
Den 28. říjen 1918 ve Starém Plzenci
popisuje kronikář Bedřich Moravec (podle poznámek V. Basla) takto: „V měsíci září,
pod dojmem různých zpráv, jichž pramen sice
neznám, ale které byly příčinou, že skleslá
mysl občanstva počala se opět zvedati a duch
poroby počal mizeti, hleděno s odvahou vstříc
věcem příštím. Již v polovině října mluvilo se
o uzavření míru – o kapitulaci Rakouska. Konečně nadešel 28. říjen! Právě v poledne přišla potvrzená zvěst o uzavření míru – v Plzni
konány manifestace – a pod dojmem těchto
zpráv shromáždilo se večer veškeré zdejší obyvatelstvo na náměstí, kde obecní tajemník V.
Basl z Mariánského sloupu promluvil ku shromážděným, sdělil došlé zprávy o utvoření prozatímní vlády státu československého a tvoření

národních Rad, atd. Po skončeném projevu na
náměstí všichni účastníci – aniž by byl dán
k tomu pokyn – hrnuli se do sídla Kroužku
k Hákům, kde dán všeobecné radosti průchod.
Výjevy, které se tu odehrály, jsou nezapomenutelné. Největší političtí nepřátelé padali si
do náruče a líbali se navzájem z radosti nad
náhlým osvobozením a skončením krveprolití.
Radost a nadšení neznaly mezí.“
Od těchto události uplynulo právě sto let.
Rozhodli jsme se, že rok 2018 bude toto výročí v Radyňských listech vzpomenuto seriálem o životě Starého Plzence za 1. republiky.
Dotkneme se různých oblastí života obce,
počínaje staroplzeneckými kronikáři, poté
školami, společenskými organizacemi (např.
Sokol), legionáři, pivovarem, živnostníky
a podnikateli, atd. Protože však je úsek 1. republiky dosti krátký (od vzniku od r. 1918 do
mnichovské dohody 30. října 1938), přidali

KULTURA

jsme ještě období 2. republiky (trvala od 1.
října 1938 do 14. září 1939) a období protektorátu včetně obnovení Československa v letech 1945 – 48. Materiálu je opravdu hodně,
a tak v seriálu budeme pokračovat ještě v r.
2019.
Anna Velichová

Novoroční prvorepubliková pohlednice z archivu J. Rollerové
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ
LEDEN 2018
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
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

9. ledna 2018
II. koncert 33. sezóny Kruhu přátel hudby
KYTAROVÉ DUO SIEMPRE NUEVO
Patrik Vacík & Matěj Freml
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám 121,
Starý Plzenec
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Město Starý Plzenec Starý Plzenec
www.staryplzenec.cz
20. ledna 2018
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE POD RADYNÍ
Místo: Centrum služeb pro turisty pod hradem Radyní
Čas: 13:00 h – 16:00 h
www.ic-radyne.cz
27. ledna 2018
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Místo: Sedlec
Čas: od 13:00 h
Pořadatel: SDH Sedlec

27. ledna 2018
PLES FOTBALISTŮ
Místo: Lidový dům
Čas: od 20:00 h
Pořadatel: SK Starý Plzenec
28. ledna 2018
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ
Místo: sokolovna Starý Plzenec
Čas: od 15:00 h
Pořadatel: farní společenství Starý Plzenec
www.farnoststaryplzenec.cz
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu
celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
- Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno Út – Ne 09:00 – 16:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ - uzavřen
Komentované skupinové prohlídky (min. 10 osob)
je možné objednat na tel.: 725 500 060, e-mail:
info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
www.rotunda-hurka.cz
STAROPLZENECKÁ GALERIE
Jiří Vlach – obrazy, kresby, grafika
Žofie Vlachová - fotografie
Výstava potrvá do 31. ledna 2018.
1. ledna 2018
NOVÝ ROK NA HŮRCE U ROTUNDY
Místo: rotunda sv. Petra a Pavla
Čas: 14:00 h
Pořadatel.: Občanský spolek Hůrka a Radyně
www.oshr.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 14.1.2018 vzpomínám již
Dne 6.1.2018 tomu bude rok,
co nás opustila
paní Miloslava Bláhová.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel Zdeněk
a synové Jan a Zdeněk.

pětileté výročí od úmrtí milovaného
manžela pana Jana Holečka.
S láskou vzpomínají též oba synové
s rodinami a další příbuzní.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka
Jaroslava Holečková
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Začátkem měsíce prosince 2017 zemřel
pan Karel Smetana.
Plzenecká veřejnost ho pamatuje jako tajemníka města,
dlouholetého předsedu sociální komise a zastupitele města.
Odešel obětavý a pracovitý člověk, který byl vždy ochoten
pomoci ostatním.
S úctou na něho budeme vzpomínat.
Členové ZO KSČM Starý Plzenec

Dne 2. 1. 2018 oslaví 96. narozeniny
paní Věra Drahoňovská ze Sedlce.
Vše nejlepší a hodně zdraví
do dalších let jí za
Spolek zdravotně postižených
přeje Jana Valentová.

NAŠE ŠKOLY
VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
V MŠ STARÝ PLZENEC
Sníh padá za okny a Vánoce jsou tady.
Nás 20. 11. navštívili myslivci a přinesli nám
dary za sběr kaštanů a žaludů, který probíhal
v naší MŠ od září. Děkujeme všem rodičům
za pomoc. Celkem jsme předali kolem 150kg.
Myslivci si pro nás připravili nejen dárky, ale
předali nám i cenné informace o životě lesních zvířat v zimě. Děkujeme. 28.11. se na
naší školní zahradě rozzářil vánoční stromek. Každá třída si připravila krátké pásmo

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
V MŠ SEDLEC
Po adventních trzích ve Starém Plzenci, na
kterých měla naše MŠ stánek, jsme si začali
užívat předvánoční čas. K této době neodmyslitelně patří příchod Mikuláše s čertem
a andělem. I tuto českou tradici v naší školce
dodržujeme. Děti přednesly tematické básničky a na závěr společně zazpívaly koledu.

vánočních koled a básní. Paní kuchařky nás
zase odměnily teplým čajem a malou sladkostí. Bylo to krásné přivítání vánočního
času. A abychom na ty vánoční kouzla lépe
viděli, přišli nám 1.12. přeměřit zrak z centra
Lvíček. Všichni jsme to zvládli na jedničku.
Ale to už se školkou linuly zvuky řinčících
řetězů, které nám připomínaly příchod Mikuláše. A skutečně 5.12. k nám zavítal i s čertiskem. Páťáčci ho přivítali v pekelné Bertíkově školce a čerta pustili sednout na pekelný
trůn. Slibovali jsme, slibovali, a tak nás čert
nechal být a my mu za to upekli pekelné hranolky. Mikuláš nám nadělil spoustu dobrot

a vitamínů a my si mohli oddechnout. V následujícím týdnu odstartovaly vánoční besídky pro rodiče. 12. 12. zahájili naši nejmladší
z první a druhé třídy. 13.12. pokračovali třeťáci a čtvrťáci. 19.12. ukončili letošní besídky
páťáci živým betlémem. Děti byly kouzelné
a rodiče výborné publikum. Po besídkách se
otevřely pracovní dílničky a děti si vyrobily se
svými rodiči malé dárečky. A Vánoce mohou
začít. Vám všem přejeme příjemné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do
nového roku 2018.
Kolektiv MŠ
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

Mikuláš děti obdaroval sladkým dárečkem
a pak už pokračoval k našim kamarádům do
ZŠ.
Teď už je čas na přípravu vánoční besídky, kterou každoročně pořádáme pro rodiče.
Děti ze třídy předškoláků nacvičují pásmo na
téma ,,Zvířátka na cestě do vánočního betléma“. Pásmo v podání mladších dětí nese název „Jak to mají kapři v předvánočním čase“.
Na závěr si společně s rodiči zazpíváme koledy, děti rozdají svým rodičům dáreček

a odcházíme spokojeně naladěni příjemnou
vánoční atmosférou do svých domovů. Poslední den před Vánoci máme společné posezení u stromečku. Děti vzájemně ochutnávají
cukroví svých kamarádů, zpíváme koledy,
pouštíme lodičky z ořechových skořápek,
rozkrajujeme jablíčko a nezapomeneme ani
na zvířátka v lese, kterým při dopolední procházce odneseme do krmelce sušený chléb,
mrkev, jablka a tímto jim hezky ozdobíme
stromeček.
Barbora Michalová

PROSINEC V ZŠ SEDLEC
V neděli 26. 11. proběhly v Plzenci adventní trhy a také byl rozsvícen vánoční
strom. Naše ZŠ a MŠ Sedlec měla na trzích
svůj stánek. Výrobky byly dílem zejména dětí
a paní učitelek z MŠ, děkujeme jim a také maminkám, které se na výrobě zboží podílely.
V úterý 28. 11. proběhla ve škole beseda
s chovatelem. Pán nám předvedl sovu pálenou, poštolku obecnou, kanárka, dva papoušky ara, orla skalního a také králíčka. Děti
se dozvěděly spoustu zajímavých informací
o chovu ptáků, mohly si zvířátka pohladit,
vyfotit se s nimi a také si zakouzlit. Na závěr
bylo zodpovězeno mnoho dotazů.
Letošní advent žáci naší školy zahájili
již v sobotu 2. prosince na sedlecké návsi,
kde se konaly vánoční trhy. Zpěvem známých vánočních koled navodili tu správnou
Pokračování na str. 9

Vánoční trhy v ZŠ Sedlec

Foto: Emanuela Vávrová
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Pokračování ze str. 8
předvánoční atmosféru. Ve finále byl slavnostně rozsvícen vánoční strom.
V pondělí 4. prosince se v ZŠ Sedlec uskutečnila beseda s policisty ČR, na kterou se
všichni nesmírně těšili. Policisté nám představili svoje povolání, ukázali výstroj a také
zbraně. Trpělivě odpovídali na všetečné dotazy dětí a za správně zodpovězené otázky
rozdávali praktické odměny. Nedílnou součástí besedy byla také zdravověda a základy
první pomoci. Žáci si zopakovali telefonní
čísla záchranných složek, postup při záchraně lidského života a vyzkoušeli si masáž srdce
a položení do stabilizované polohy. Třešničkou na dortu bylo policejní auto, do kterého
mohly děti nalézt a prozkoumat ho, také se
mohly obléci do neprůstřelné vesty a potěžkat si všechnu výstroj. Beseda se nám moc
líbila a děti byly nadšené.
Ve stejném týdnu nás čekala i mikulášská

SPORTOVNÍ KROUŽEK
ZŠ STARÝ PLZENEC

PLAVÁNÍ
Dne 2.12.2017 uspořádala plzeňská Asociace sportu pro všechny závody v plavání.
Do bazénu na Lochotín, kde se akce konala,
dorazilo okolo 30 dětí. Z našeho sportovního
kroužku našlo odvahu postavit se na start jen
6 dětí, které se nebály změřit své síly s ostatními závodníky. Děti z I. kategorie plavaly
25 m, ostatní 50 m a dorost 100 metrů. Styl
byl libovolný, a tak každý plaval, co umí nejlépe. Po skončení závodů následovalo vyhlášení.
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nadílka. Mezi školáky a školkáčky zavítala
trojice Mikuláš, čert a anděl. Děti zpytovaly
svoje svědomí, někdo více, někdo méně, ale
čert si nakonec nikoho neodnesl, protože Mikuláš s andělem na zlobivého čerta dohlédli.
Děti popřály Mikulášovi k jeho svátku a také
mu přednesly nějakou tu básničku, zazpívaly
písničku a svorně slibovaly, že se určitě polepší.
Dne 12. prosince jsme se již všichni těšili
do divadla Alfa na zbrusu nové představení „Panika v muzeu“. Představení to bylo
vskutku originální, trochu hororové, ale hlavně vtipné a dětem se premiéra moc líbila.
Po celý advent žáci naší školy vyráběli
v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy nejrůznější vánoční výrobky a dekorace, aby měli co nabídnout na tradičních
vánočních trzích v tělocvičně školy.
Tato akce spojená se zpíváním koled a vánočních písní proběhla letos v pondělí 18.

prosince. Největší zájem byl o výrobky „jedlé“ – například veškeré vánočky zmizely po
5 minutách od otevření trhů. Nechybělo ani
vánoční cukroví, pečený čaj, zázvorová limonáda a další dobroty.
Na závěr bylo v jedné ze tříd připraveno
pro zájemce představení stínového divadla –
vánoční pohádka v podání žáků dramatického kroužku při ZŠ Sedlec.
Ve středu před Vánoci proběhly ve třídách
vánoční nadílky spojené s nejrůznějšími
vánočními zvyky, pohádkami a dalšími činnostmi.
Ve čtvrtek se celá škola vypravila do Plzně
na vánoční trhy, kde si každý mohl koupit
nějakou tu maličkost a „ochutnat“ správnou
předvánoční atmosféru.
Jménem ZŠ a MŠ Sedlec přejeme všem
krásný nový rok 2018!
Emanuela Vávrová a Helena Malá

Výsledky:
žáci I.
2. místo - Adam Voldřich
žákyně I.
1. místo - Michaela Roudná
žáci II.
1. místo - Bartoloměj Linda
2. místo - Aleš Hodek
3. místo - Tomáš Roudný
Po vyhlášení měly děti ještě hodinu volného dovádění v bazénu, kterého plně využily.
Všem zúčastněným děkuji za reprezentaci
a věřím, že příště nás pojede více.
Jana Hermanová

Foto: Mgr. Klára Veselá

Účastníci plavání

Foto: Jana Hermanová

Nastal konečně dlouho očekávaný den,
pátek 8. prosince, kdy se v naší škole uskutečnilo „Čertovské rojení.“ Většina z nás přišla
oblečená do masek čerta nebo anděla. Na začátku jsme prolézali tunelem do „pekla“, kde
nás čertík pěkně pošimral po zádech. Na začátku jsme se všichni vyfotili. Celé rojení nás
doprovázela hudba, na kterou jsme tancovali.
Měli jsme připraveny disciplíny, jako házení
míčkem do koše, skládání puzzle, hledání
oříšků a hod na plechovky. No prostě to bylo
moc fajn. Byla to super zábava, škoda jen, že
to rychle uteklo. Již se všichni těšíme na příští
„Čertovské rojení.“
Text: žáci ze 4. oddělení ŠD
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ZŠ STARÝ PLZENEC

HROU PROTI AIDS

Účastníci besedy o boji proti AIDS

Foto: archiv ZŠ

Ve čtvrtek 30.11.2017 byly třídy 9. A a 9.
B ze ZŠ Starý Plzenec na besedě o boji proti
AIDS. Oddělení podpory zdraví Krajské hygienické stanice za pomoci studentů Střední
zdravotnické školy v Plzni si pro nás připravili pět stanovišť s různými aktivitami. Seznámili nás s touto nemocí, kde se s ní setkáme
a jak se proti ní chránit. Vše bylo pojato formou her, diskusí a praktických ukázek. Tento
způsob práce nás všechny zaujal a bavil, pořadatelům velmi děkujeme za skvělý přístup
a nové poznatky.
Lucie Rotenbornová
a Richard Havelka z 9.B

ZŠ STARÝ PLZENEC

NÁVŠTĚVA HASIČŮ
V ZŠ STARÝ PLZENEC
Ve středu 15. listopadu 2017 navštívili naši
školu hasiči. Ukázali nám hasičskou výstroj,
udělali nám přednášku o tom, jak se máme
zachovat, kdyby hořelo. Také nám ukázali
předměty, ze kterých může vzniknout požár, např. zásuvku, prodlužovačku, nabíječky
a další elektrické předměty. Také nám řekli,
v jakém postupu máme sdělovat informace
do telefonu, když hoří - „CO, KDE, KDO“.
Dozvěděli jsme se, že hasič musí být připraven dvě minuty poté, co je vyhlášen výjezd
k místu požáru.
Moc se nám to líbilo!
Lucka Hlavatá a Kryštof Kerner, oba 4.A

Foto: archiv ZŠ

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
SPOLEK ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH
STAROPLZENECKO
Vážení přátelé, milí spoluobčané.
Přivítali jsme Nový rok
2018. Chtěla bych Vám
jménem Josefa Korčáka,
předsedy našeho Spolku popřát v tomto roce
hodně štěstí, zdraví a pohody pro Vás a všechny vaše rodiny a blízké. Tak jako se v uplynulém roce konala pro naše členy spousta akcí,
např. posezení s hudbou v Letinech, divadelní představení v Plutu, zájezd na Svatou horu,
výlet lodí z Prahy do Kralup, zájezd do Čimelic, Jarní, Klobouková a Mikulášská zábava,
jubilejní 10. vařečka a divadelní představení
v Losiné. Bez pomoci sponzorů, bychom nemohli naše akce uskutečňovat, a proto jim
Pokračování na str. 11
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Pokračování ze str. 10
patří velké poděkování. Tímto děkujeme MěÚ
Starý Plzenec, OÚ Štěnovice, OÚ Šťáhlavy,
OÚ Losiná, Autobusová doprava Brůj - Rotenborn, p. Mraček Mraknet, p. Žákovec a A.
Volínová p. Zapletal. Celkem má náš spolek
v současné době 279 členů. Zajistit a připravit

pro tolik lidí akce, které pořádáme, vyžaduje spousty práce, ochoty a trpělivosti celého
výboru. Tímto bych jim všem chtěla poděkovat za práci, kterou vykonávají bezplatně, ve
svém volném čase, i když sami mají zdravotní
problémy. Na letošní rok je opět připravena
spousta akcí. Plán obdrží všichni členové na

členské schůzi spolku, která se bude konat
25.1.2018 v Losiné. Všichni členové obdrží
pozvánku prostřednictvím svého úsekáře.
Přeji ještě jednou Vám všem hlavně hodně
zdraví a štěstí.
Za výbor SZP Staroplzenecko
Jaroslava Patočková

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
A STAROPLZENEČTÍ
MYSLIVCI

přítomnost živého tvora, jezevčíka jménem
Sára. Myslivecký spolek si dovoluje poděkovat personálu mateřské školy, rodičům a dě-

tem za pomoc při sběru kaštanů, žaludů a těší
se na spolupráci i v dalších letech.
Karel Mastný

Dlouholetá spolupráce Mysliveckého spolku Starý Plzenec s místní mateřskou školkou
pokračovala i v loňském roce. Děti nasbíraly
pro myslivce několik tašek kaštanů a žaludů,
aby zvěři zlepšily jídelníček v zimním období
u krmných zařízení. Členové mysliveckého
spolku, pánové Bláha, Kochman a Mastný,
dětem za odměnu uspořádali v pondělí 20.
listopadu 2017 besedu o přírodě, zvířátkách
a myslivosti. Součástí akce v mateřské školce
bylo předání finanční hotovosti od myslivců
na nákup knížek pro děti. Děti také obdržely množství dárků. Zkrátka nepřišly ani paní
učitelky. Beseda obsahovala promítání fotografií zvířátek, které děti mohou potkat na
vycházkách v okolí našeho města. Dětem se
promítání líbilo a samy pojmenovaly zvěř,
kterou již v přírodě viděly. Měly zvídavé otázky, které mnohdy zaskočily i přítomné dospěláky. Velký úspěch mezi dětmi zaznamenala

MS Starý Plzenec

Foto: Karel Mastný
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Masopustní
průvod
v Sedlci
sobota 27. ledna 2018
 Sraz

všech masek u sedlecké „hasičárny“ ve 12:30

 Ve

13:00 h vyrážíme za doprovodu kapely Perla
a Jardy Korbelíka, kteří budou vyhrávat do kroku
a k tanci u domů všech hostitelů

 Po obchůzce, cca v 18:00 h, bude připraveno
pro účastníky masopustního průvodu a hostitelské rodiny
občerstvení v klubovně hasičské zbrojnice

Všechny masky i ostatní účastníky srdečně zvou hasiči Sedlec!

Obec Baráčníků Starý Plzenec
přeje všem spoluobčanům
vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2018.
Obec Baráčníků Starý Plzenec
pořádá
27. ledna 2019 od 14:30 hodin
v hasičské zbrojnici ve Starém Plzenci
u příležitosti 80. výročí založení

VALNÉ HODNOTÍCÍ
ZASEDÁNÍ
Všechny zájemce zvou konšelé obce

úterý
2018
od hodin
18 hodin
úterý9.9.ledna
ledna
od 18
přednáškový
sálsál
ZČG,
Pražská
13 13
přednáškový
ZČG,
Pražská
Doprovodná přednáška k výstavě
»V oplatce jsi všecek tajně«
Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

Christologický cyklus
ve Starém Plzenci
v souvislostech
eucharistického prostoru

Přednáší kurátor výstavy Petr Jindra.
Po roce 1350 byl v chóru kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci
proveden technikou fresco-secco rozsáhlý christologický cyklus o 27 polích,
podrobně ilustrující podstatné momenty Kristova pozemského života.
Jedná se o významný zajímavý doklad obrazového vybavení středověkého
liturgického prostoru, které současně přináší i některé neobvyklé motivy.
Přednáška se bude zabývat nejen koncepcí cyklu a ikonografií jednotlivých
scén, ale poukáže především na významové souvislosti toho narativního
cyklu v liturgickém prostoru v kontextu mešního obřadu.
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STALO SE

Foto: František Chrastil

STUDNA V BUTÁRNĚ
V sobotu 9.12. se sešla skupina lidí, aby
vyčistila 3 m hlubokou studnu v Sedleckém
vršku, kde se podle paní Beyerové říkalo
„V Butárně“. Práce šla rychle od ruky a dílo
se podařilo. Na hrdlo studny byla posazena

stříška, kterou vyrobil pan Mraček dle požadavku správce lesa pana Hrachovce. Na práci
se podíleli sedlečtí hasiči Josef Beyer, Jan Šefl,
František Chrastil, Lubomír Šefl a Václav
Koutský s Janem Šeflem mladším.
Jan Šefl

Foto: Eva Vlachová

Foto: Bc. Václav Vajshajtl
V neděli 26. listopadu 2017 se ve Starém Plzenci u kostela sv. Jana Křtitele
uskutečnil adventní trh. V dřevěných stáncích prezentovaly svoje rozmanité a velmi
zdařilé vánoční výrobky a suvenýry ZŠ
Starý Plzenec a ZŠ a MŠ Sedlec, staroplzenecká základní umělecká škola, Občanský
spolek zdravotně postižených, Český svaz
žen a další místní prodejci. Nechybělo ani
občerstvení a teplé nápoje. Všem, kteří se
podíleli na úspěšném průběhu adventního
trhu, děkujeme za spolupráci
V podvečer se u rozsvíceného vánočního stromu na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci sešly stovky lidí. Příjemnou
vánoční atmosféru vytvořil svými písněmi
dětský pěvecký soubor ZUŠ Starý Plzenec.
Město Starý Plzenec děkuje manželům
Bohumile a Josefu Krásným za darování
vánočního stromu.
Eva Vlachová

Město Starý Plzenec se letos poprvé zapojilo do tradiční celorepublikové akce Česko
zpívá koledy s Deníkem. Ve středu 13. prosince 2017 v 18 hodin se na Masarykové náměstí před radnicí u vánočního stromu sešlo
přes padesát lidí, aby si společně zazpívali
tradiční koledy a vánoční písně.
Děkujeme všem lidem, kteří se zpívání
zúčastnili. Zvláštní poděkování patří řediteli místní ZUŠky panu Miloslavu Esterlemu
a paní učitelce Lence Kočandrlové, kteří naše
zpívání hudebně doprovodili.
Eva Vlachová
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SPORT
SK STARÝ PLZENEC
POŘÁDÁ ZIMNÍ
FOTBALOVÉ TURNAJE

Pronájem
volných prostor
Pronajmu prostory v nově zbudovaném zdravotnickém zařízení
ve Šťáhlavech, Rašínova 757.

Již tradiční halové fotbalové turnaje pořádá SK Starý Plzenec v hale HK Rokycany.
Dne 27.1.2018 proběhne klání starých gard,
které se hraje jako Memoriál Josefa Sutnara.
Tento již 22. ročník je určen hráčům nad 50
let a předpokládá se účast 8 mužstev z okolí
Plzně. Také druhý turnaj je připraven pro 8
mužstev, tentokrát to budou žákovské starší
přípravky. Tento turnaj se hraje jako Memoriál Václava Rejška a proběhne 11.2.2018. Na
oba turnaje zveme příznivce staroplzeneckého fotbalu. První turnaj začíná ve 14:00 hodin, druhý pak od 9:00 hodin.
Petr Liška

Prostory jsou vhodné např. pro nutriční a výživové poradenství,
pedikúru, masáže.

Kontakt:
MUDr. Harnochová Dana,
tel.: 723 533 858,
e-mail: harnochova.dana@seznam.cz

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOST
SÝKORA KOVO s.r.o. Starý Plzenec

INZERCE

přijme ihned:

Pracovník, pracovnice se znalostí AUTO CAD

INZERCE Z KUPONU
■ Prodám dět. postýlku, golfky a oblečení od
půl roku do tří let. Vše po jednom dítěti, zachovalé. Levně. Tel.: 774 058 669.
■ Prodám nový větší peřiňák, barva višeň.
Tel.: 721 855 723.
■ Koupím ledvinový pás z kocoura. Tel.:
728 368 611.
■ Prodám chlapec. brusle, vel. 39-40. Cena
dohodou. Tel.: 728 242 215.

… programování plazmového pálení plechu
… vzdělání středního technického směru (i absolvent SPŠS)

Zámečník – svářeč

Obsluha menší práškové lakovny

… praxe v oboru
… znalost výkresů

… spolehlivost

NABÍZÍME:
- nadprůměrné finanční ohodnocení
- příspěvek na stravování 50 %
- příspěvek na životní pojištění
- mimořádné odměny
Informace na tel: 777 759 763, 777 88 11 22

N O V Ě Z R E KO N S T R U
S VAT E B N Í H O S T I N Y | P R

OV

L AV Y N
OMOCE | OS

www.staroplzenecka-restaurace.com

•N
O
ÁN

AROZ

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

- čisté pracovní prostředí
- příspěvek na Vánoce
- odměny za splnění plánu
- jednosměnný provoz

ENIN |

Ř ÁC
EKU

INGO
C AT E R

E-mail: martina.sykorova@centrum.cz

KÉ PROSTŘEDÍ

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

VELETRH PRÁCE
A VZDĚLÁVÁNÍ
(6. ROČNÍK)
- Klíč k příležitostem®
30.1.2018,
10:00 – 18:00 KD Peklo, Plzeň
Vstup ZDARMA
více na http://praci.najdisi.cz
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Televize

Internet
Volání

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

Možnost zpětného
sledování pořadů
a jejich nahrávání
do paměti.

Internet první 2 měsíce
ZDARMA
Pro stávající členy nyní odměna 900 Kč
za každého nově přivedeného člena!

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

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.

Podrobné informace na www.plzenec.net/pripojdalsiho

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

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

tel.: 775 785 005

email: info@plzenec.net

Internet, který má omezenou pouze cenu...

Hledáme nové spolupracovníky
na pozice:
 Frézař
 Obsluha a seřizovač automatu
 Pracovník ve výrobě uhlíkových výrobků
 Technická kontrola
 Seřizovač - pracovník ve výrobě uhlíkových výrobků

Nabízíme:
 měsíční a roční odměny
 dovolená navíc
 práce v přátelském kolektivu
 stravenky
 příspěvek na praní pracovního oděvu
 a další benefity

Kontakt:
CZ CARBON PRODUCT, s. r. o., Sedlec - Starý Plzenec
telefon: 777 619 849, email: civisova@czcarbon.cz
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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 2/2018
je 19. 1. 2018 ve 12:00 hodin.
Vychází: 3. 1. 2018
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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