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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v přecházejících číslech jsem Vás informovala o „participativním
rozpočtu“. Je to nástroj,
prostřednictvím kterého
mohou občané přispět
ke zlepšení veřejného
prostranství, sami rozhodnout, jak které místo
využívat a co v něm vylepšit. Jaké návrhy můžete podávat? V podstatě
jakékoliv, všechny Vaše záměry, návrhy a nápady
budou posouzeny. Je třeba Váš záměr včas a nejlépe předem konzultovat s koordinátorem participativního rozpočtu, kterým je místostarosta
Marek Vávra. Nebojte se návrhy podávat, každý
nápad budeme s Vámi konzultovat. V případě,
že nebude možné ho zařadit do „participativního rozpočtu“, může to být námět do „běžného“
rozpočtu města na další období. V jiných městech, kde už s „participativním rozpočtem“ mají
více zkušeností, občané podávali náměty např.
na vybudování dětského hřiště, osazení herních
či fitness prvků, nebo zřízení grilovacího místa,
letního kina, relaxačního místa, umístění laviček, může to být např. jen úprava menšího plácku, který najde využití pro občany, ale celá řada
jiných nápadů. Když si nebudete vědět rady,
přijďte, rádi Vám s Vaším záměrem pomůžeme.
Schůzku si můžete domluvit na tel. 770 197 837
nebo 602 107 779. Více informací na webových
stránkách města: https://www.staryplzenec.cz/
verejna-sprava/dokumenty-mesta/participativni-rozpocet/. Konečným termínem pro podání
námětů je 31. květen 2019.
Byly zahájeny další investiční akce. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel
na opravu havárie východního štítu hradu
Radyně. Celkové náklady na opravu budou
činit 1,8 mil. Kč. Na realizaci této akce získalo město dotaci ve výši 900 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR, programu záchrany
architektonického dědictví, zbývající částku
uhradí město z vlastního rozpočtu. Nejprve
bude upraven přístup přes lávku pro dopravu
materiálu. Návštěvníky této lokality žádám
o zvýšenou opatrnost, práce budou prováděny za provozu hradu. V případě dotazů se
obracejte na místostarostu Václava Vajshajtla,
tel. 602 657 312.
Město již čtvrtým rokem boduje v soutěži Plzeňského kraje „Zlatý erb“ o nejlepší webové
stránky měst a obcí. V tomto roce jsme získali hned tři ceny – více informací na https://

www.staryplzenec.cz/aktualne/info/prvni-misto-pro-web-mesta-1036cs.html. Poděkování za to patří tajemníkovi městského úřadu
Ing. Radku Hrochovi, místostarostovi Marku
Vávrovi a také Karlu Krupičkovi ml., který
přispěl cennými radami. Samozřejmě je stále co vylepšovat, budeme se snažit, abychom
Vám předkládali stále aktuální a přehledné
informace. Uvítáme Vaše podněty, co Vám
na webu chybí, či co byste chtěli vylepšit.
Kontaktní osobou je místostarosta Marek Vávra.
Na závěr bych ještě zmínila projekt „nejlepší
sportovec“. Cílem tohoto mimořádného projektu je ocenění sportovců a nejlepších sportovních výsledků dosažených v jednotlivých
okresech a krajích České republiky za předchozí
rok. Ocenění mládeže, dospělých, jednotlivců
i kolektivů, handicapovaných sportovců, kategorie masters, poděkování trenérům cvičitelům,
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ale také připomenutí činů fair play či uvedení
sportovních legend do síně slávy. I naše město
v rámci okresu mělo zastoupení v tomto projektu. Dne 18.3. 2019 přebral v Přešticích ocenění
„Nejlepší sportovec jižního Plzeňska za r. 2018“
v kategorii žactva Jakub Niebauer, člen oddílu
kanoistiky Spartaku Sedlec. Jakube gratulujeme!
Naše město se opět jako v předešlých letech zapojilo do akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Jedná se o dobrovolnickou úklidovou
akci, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Je to akce, kdy
se aktivní lidé (děti, studenti, pracující, senioři, …) spojí, aby společně udělali něco pro své
okolí. Sraz účastníků bude v sobotu 6. dubna
2019 v 9 h na náměstí ve Starém Plzenci (před
radnicí). Zde obdržíte drobné občerstvení
Pokračování na str. 2

MĚSTO STARÝ PLZENEC ZÍSKALO OCENĚNÍ
V SOUTĚŽI PLZEŇSKÉHO KRAJE ZLATÝ ERB 2019

Dne 14.03.2019 byly na Krajském úřadě Plzeňského kraje vyhlášeny výsledky krajského kola
soutěže Zlatý erb 2019 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí, kde město Starý Plzenec v kategorii „Nejlepší webová stránka města“ získalo 1. místo a v kategorii „Smart city
a nejlepší elektronické služby“ rovněž 1. místo se službou Pasport hřbitova města a dále 3. místo
s aplikací Virtuální prohlídka Centra služeb pro turisty a hradu Radyně. Zároveň jako vítězové
jednotlivých kategorií postupuje do celostátního kola soutěže. Je to nepřetržitě již čtvrtým rokem,
kdy město Starý Plzenec bylo oceněno v obou kategoriích. Za vítězství v jednotlivých kategoriích
získalo naše město šeky od Plzeňského kraje v celkové hodnotě 60 tisíc korun.
Radek Hroch, tajemník
Foto zleva - vedoucí odboru IT Plzeňského kraje Ing. Eliška Pečenková, tajemník MěÚ Starý Plzenec
Ing. Radek Hroch, hejtman Plzeňského kraje Bc. Josef Bernard, místostarosta města Starý Plzenec
Marek Vávra a náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU
a informatiky Ivo Grüner.
Foto: z archivu Plzeňského kraje
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Pokračování ze str. 1
a pytle na úklid. Nezapomeňte s sebou vzít dobrou náladu, pevnou obuv a pracovní rukavice.
Po akci si společně opečeme špekáčky. Kontaktní osobou je tajemník MěÚ Ing. Radek Hroch,
tel. 725 046 572, se kterým můžete koordinovat
místo úklidu a místo svozu odpadu.
V sobotu 6.4. od 14 h město společně s Občanským spolkem Hůrka a Radyně zahajuje
turistickou sezónu na hradu Radyně. Můžete

se těšit na oživené prohlídky hradu společně
s Karlem IV. a jeho družinou. Duben bude bohatý i na další akce. V Centru služeb pro turisty si můžete 18.4. vytvořit společně s dětmi
velikonoční dekorace. Spolek Sedlec v akci pořádá 21.4. od 14 h tradiční velikonoční jarmark
v Sedlci. Rozhodně si nenechte ujít 27.4. od 13
h Radyňské slavnosti vína v podhradí hradu
Radyně, kde jsou pro Vás připraveny ochutnávky tuzemských vín, občerstvení a ochutnávky

specialit nejen k vínu, ale i bohatý kulturní program. A 28.4. od 13 h se bude konat v Centru
služeb pro turisty čarodějnický rej. Od 18 h
v kostele Narození Panny Marie pořádá spolek Staroplzenecké varhany benefiční koncert
Touch of Gospel. Sedlečtí hasiči Vás zvou 30.4.
od 17 h na tradiční posezení u májky.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné velikonoční svátky.
Vlasta Doláková

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
4. zasedání – 18. února 2019

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ souhlasilo s rovnocennou směnou celých
pozemků města parc. č. 2041 a 2043 a části
pozemku parc. č. 2044, která bude geometricky oddělena podle odhadu obvyklé ceny
směňovaných nemovitostí, za celé pozemky parc. č. 1309/1, 1309/5, 1342/36, 1308/1,
1309/2, 1309/7, 1312/4, 1312/5 ve vlastnictví
XXXXX, vše v k. ú. Starý Plzenec;
■ souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 551/24 v k. ú. Starý Plzenec pod
komunikací od Ministerstva obrany České
republiky;
■ vzalo na vědomí došlou žádost subjektu
o dotaci, schválilo na základě podepsaného
Memoranda o spolupráci, poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Starý Plzenec
ve výši 250.000 Kč a schválilo uzavření Ve-

řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s Římskokatolickou farností Starý Plzenec,
IČ: 49182374, se sídlem: Třebízského náměstí
1, 332 02 Starý Plzenec, v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 23.01.2019 a zápis
o provedené kontrole č. 1/2019 a uložilo tajemníkovi zajistit návrh nápravných opatření
k zajištění údržby místních komunikací;

■

vzalo na vědomí informaci určeného zastupitele o stavu procesu schvalování nového
územního plánu města Starý Plzenec;
■ vzalo na vědomí informaci Marka Vávry
o podání žádosti o dotaci na MMR Podpora
obnovy sportovní infrastruktury – Obnova
školního hřiště Základní škola a mateřská
škola Starý Plzenec, Sedlec 81 schválené ZM
Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2
číslem usnesení 02.25/2018, vzalo na vědomí informaci Marka Vávry o podání žádosti
o dotaci „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ z rozpočtu Plzeňského kraje na opravu povrchu a nákup vybavení multifunkčního hřiště na pozemku parc.
č. 249/1 v katastrálním území Starý Plzenec,
bývalé DTJ, vzalo na vědomí informaci Marka Vávry o podání žádosti o dotaci „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“
z rozpočtu Plzeňského kraje na výměnu prvků pro Skatepark a výstavbu parkourového
hřiště na pozemku parc. č. 249/1 v katastrálním území Starý Plzenec, bývalé DTJ a souhlasilo s užíváním pojmenování sportovního areálu „Areál sportu pro neorganizované
děti“ na pozemcích parc. č. 349/1, 371/1,
349/2, 371/2, 370/1, 371/3 v katastrálním
území Starý Plzenec;
■ vzalo na vědomí informace starostky města z jednání Mikroregionu Radyně;
■ vzalo na vědomí informace starostky města o postupu projektu „Přístavba základní
školy a novostavba sportovní haly ve Starém
Plzenci“;
■ schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace mezi městem a Plzeňským
krajem, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 227.250 Kč na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2019
v předloženém znění;
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MĚSTO STARÝ PLZENEC
IČ: 002 57 257
sídlo městského úřadu: Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
Na základě usnesení Rady města Starého Plzence ze dne 06.03.2019
vyhlašuje
město Starý Plzenec jako zřizovatel

KONKURZ
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
1. Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace, IČ: 750 06 014,
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky je 01.08.2019.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky
Odpovídající pedagogické vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Písemné přihlášky do konkurzu zašlete nejpozději do 23.04.2019:
v obálkách označených „KONKURZ MŠ Starý Plzenec – NEOTVÍRAT“ na adresu:
Městský úřad Starý Plzenec,Smetanova 932,
332 02 Starý Plzenec
K přihlášce doložte:
Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání, potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe nebo čestné prohlášení
osvědčující délku a časové období vykonávané pedagogické praxe, životopis (psaný vlastní rukou), koncepci rozvoje pro školu: Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace, (maximální rozsah 5 stran strojopisu), výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho
vyžádání, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucí funkce.
Ve Starém Plzenci 18.03.2019
Ing. Vlasta Doláková, starostka města Starého Plzence

SERIÁL
OSVOBOZENÍ STARÉHO
PLZENCE AMERICKOU
ARMÁDOU
(1. část)
motto: „Drazí přátelé, já i moji vojáci jsme
šťastni, že jsme přišli do vašeho města. Vaše
vlast je v srdci každého Američana. Bojovali jsme na různých frontách a jsme rádi, že
jsme dojeli až k vám.
Děkuji vám za vaše milé přivítání a pohoštění, kterým nás uctíváte. Nazdar!“
z projevu plukovníka Gindera
před staroplzeneckou radnicí 7. května 1945)
Po pohnutých událostech 5. května, kdy
naším městečkem projížděla velká kolona německých tanků Schörnerovy armády
(pancéřová
skupina
zhruba 16 tanků), prchající do amerického
zajetí do Dobřan a byla
z několika míst ostřelována.malými ozbrojenými skupinkami (např.
od Cheníčkova lomu při
koterovské silnici, od Kocand a od hřbitova),
načež reagovala na zastřelení svého důstojníka střelbou do oken domů na náměstíčku
na Malé Straně a vraždou nočního hnídače

Václava Kratochvíla... a kdy jen díky intenzívnímu vyjednávání vedení města a hlavně
přímluvy německých uprchníků, ubytovaných ve školách, nedošlo k masakru1), se 6.
května situace ve Starém Plzenci zásadně
a radostně změnila. Městská kronika říká
toto:
„Po celý den očekávalo obyvatelstvo naší
obce dychtivě příjezd americké armády také
k nám a jeho čekání přece nebylo marné. K večeru ozval se z dálky ohromný rachot, který
lépe než místní rozhlas ohlásil, že se blíží americké tanky. Ze všech částí města shromáždili
se okamžitě na náměstí dospělí i mládež, aby
nadšeně přivítali osvoboditelskou armádu.
Lidé jásali a slzeli
pohnutím.
S obdivem prohlíželi si statné hochy
ze zámoří s osmahlými i tmavými
tvářemi,
kteří
snad ani nechápali, jak jsme jim
vděčni za svoje
životy, za naši
obec, za celý kraj
i za naši drahou,
opět svobodnou
republiku.
Se všech stran sbíhali se noví a noví

nadšenci a široce lemovali cestu, kudy vojsko
projíždělo. Jásot a pozdravy zněly v ulicích
i z oken domů. Květiny sypaly se na tanky
i auta. Každý snažil se aspoň jednomu z bojovníků stsknouti ruku na znamení radosti
a díků.
Město se třáslo rachotem mohutných tanků,
ale obyvatelé se již netřásli. Příjezd každého
tanku jakoby snímal z každého část nejisto-

ty a tísně a zůstala jen tadost, šťastný úsměv
a vděčnost.“ 2)
Do Starého Plzence dorazilo vpodvečer
6. května několik tanků 9. pěšího pluku 2.
pěší divize (zvané Indianenhead čili „Indiáni“ podle nášivky s indiánskou hlavou) V.
sboru generála Huebnera pod vedením plukovníka P. D. Gindera 3). Následujícího dne
dopoledne dorazila další část oddílu 9.pluku
s tanky, džípy a další vojenskou technikou.
Protože Američané požádali o ubytování,
Pokračování na str. 4
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Pokračování ze str. 3
bylo třeba vystěhovat z obou škol (na náměstí i na Malé straně) tzv. „národní hosty“, tj.
německé uprchlíky ze Slezska a východního
Pruska, kteří tam přebývali již od dubna.
(Uprchlíků bylo několik set, protože jen část
z nich předchozího dne na naléhání velitele
německé kolony, plukovníka SS a válečného
zločince Joachima Peipera, odjela na selských

povozech vypůjčených od staroplzeneckých
sedláků a na nákladních autech do Dobřan
do amerického zajetí.) Zbylí „národní hosté“
byli tedy vystěhováni na zahradu školy na náměstí a odtud postupně odváženi nákladními
auty do Dobřan. Místní ženy - dobrovolnice
pak obě školy uklidily, umyly a do tříd podestlaly novou čistou slámu na spaní. Obecní
rozhlas vyzval staroplzenecké občany, aby se
ve tři odpoledne dostavili na náměstí k oficiálnímu slavnostnímu uvítání americké armády. Doporučeno bylo přijít v národních
krojích či ve spolkových uniformách.
Anna Velichová
Poznámky:
1
) Události 5. května jsou podrobně popsány
jednak v městské kronice, jednak v článku: Velichová, A.: 5. května 1945 - „národní hosté“ zasahují“ - in: Radyňské listy , květen 2019, str.5-6

2

) viz Pamětní kniha Starého Plzence 1942 –
1945, str.11
3
) Tento usměvavý a srdečný muž byl původně
farmářem.
Literatura:
• Lang, M.: Pobyt americké armády na Plzeňsku 1945 (diplomová práce), FF ZČU, Plzeň
2015
• Pamětní kniha Starého Plzence 1942 -1945,
kronikář R. Straka
• Velichová, A.: 5. května 1945 - „národní hosté“ zasahují“ - in: Radyňské listy , květen 2019,
str.5-6
• rozhovor s Jaroslavem Hrubým 1. 3. 2019
Fotografie :
• sbírka Jaroslava Hrubého, fotoportrét P. D.
Gindera sbírka Ludmily Zachariášové

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ DUBEN 2019
K-Centrum a Staroplzenecká galerie

Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno

Oslavy osvobození

na Radyni
14:00 h – 18:00 h
Předhradí hradu Radyně
Program:
• 14:00 – 18:00 k poslechu hraje Orchestr Miroslava Novotného
• 17:00

příjezd konvoje historických vojenských vozidel
Convoy of Victory 1945

Doprovodný program:
• 14:00 – 18:00 zábavný program pro děti v Centru služeb pro turisty

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
- Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE a svátky od 10:00 h do
18:00 h
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
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou
první sobotu v měsíci od května do září od
13:00 h do 16:00 h. Skupinové prohlídky
Pokračování na str. 7

Kyvadlová doprava zdarma minibusem zajištěna ze zast. MHD u nádraží „u závor“ ve Starém
Plzenci od 13:00 do 19:30 hodin (poslední odjezd z Radyně směr St. Plzenec).
Zastávka na znamení u autobusové točny MHD v Radyňské ul.
Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.
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Město Starý Plzenec
K - Centrum, městská knihovna
Vás srdečně zvou na výstavu

Pravěká moře
na Staroplzenecku
paleontologické nálezy ve Starém Plzenci a okolí
Autorem výstavy je prof. RNDr. Michal Mergl, CSc., vedoucí centra biologie,
geověd a envigogiky Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

vernisáž 10. dubna 2019
od 17:00 hodin
Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
Otevřeno:
Po
St
Út a Čt
Pá
So, Ne

09:00 – 12:00
13:00 – 17:00
09:00 – 12:00
13:00 – 18:00
09:00 – 12:00
13:00 – 14:30
09:00 – 12:00
09:00 – 15:00 (od května)

Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
pořádá ve spolupráci

s Občanským spolkem Hůrka a Radyně

zahájení turistické sezóny
na hradu Radyni
06.04. 2019 od 14:00 h do 16:00 h
x Oživené prohlídky hradu Radyně
s králem Karlem IV. a jeho družinou
x Středověká kapela RAAVA

Výstava potrvá do 12. června 2019
Více informací na tel.: 377 183 662, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

Vstupné: plné 40 |Kč, snížené 30 Kč

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

od 13:00 h
do 16:00 h
zdobení kraslic

VELIKONOČNÍ
TVOŘENÍ
čtvrtek 18.4.2019
Hledáte inspiraci na velikonoční výzdobu?
Přijďte k nám! Budeme zdobit kraslice a
vyrábět další zajímavé dekorace.

Kde nás najdete?
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
v předhradí hradu Radyně
Výrovna 197, 332 02 Starýý Plzenec
V průběhu akce budou
pořizovány fotografie,
které budou využity
k propagačním účelům
města Starého Plzence.

výroba
dekorací
zapůjčíme
Vám pomůcky
poskytneme
materiál

50 Kč / osoba
CENTRUM SLUŽEB
PRO TURISTY
POD RADYNÍ
+420 725 500 060
+4
info@ic-radyne.cz
in
www.ic-radyne-cz
w
www.staryplzenec.c
ww
z
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Více informací: info@ic-radyne.cz,
@ -radyne.cz, tel.+
tel.+4200 725 5500 060
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.

CYKLUS KONCERTŮ

PRO PLZENECKÉ VARHANY
kostel Narození Panny Marie na Malé Straně

n e d ě l e 2 8 . d u bn a 20 19 v 1 8 ho di n

TOUCH OF GOSPEL

umělecký vedoucí Michal Beránek
Staroplzenecké varhany, z. s. spolu s Římskokatolickou farností ve Starém Plzenci vás zvou
na benefiční koncert. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na dostavbu varhan.
Tento koncert se koná za finanční podpory
Plzeňského kraje a Statutárního města Plzeň.

Radyňské listy - duben 2019
Pokračování ze str. 4
(min. 6 osob) mimo otevírací dobu po objednání na tel.: 377 183 662, 377 183 659.
www.rotunda-hurka.cz
Staroplzenecká galerie
Hana Fialová – obrazy
Výstava potrvá do 3. dubna 2019.
6. dubna 2019
Zahájení sezóny na hradě Radyni
Místo: hrad Radyně
Čas: 14:00 – 16:00 h
10. dubna 2019 - vernisáž
Pravěká moře na Staroplzenecku
výstava paleontologických nálezů
ve St.Plzenci a okolí
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 12. června 2019.
13. dubna 2019
Velikonoční jarmark
Místo: dvůr ZŠ St. Plzenec
Čas: 10:00 h - 13:00 h
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16. dubna 2019
V. koncert 34. sezóny Kruhu přátel hudby
ve Starém Plzenci
Luboš Dudek – housle
Václav Mácha – klavír
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo
nám. 121, St. Plzenec
Čas: 18:00 h
18. dubna 2019
Velikonoční tvoření
Místo: Centrum služeb pro turisty v předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h
21. dubna 2019
Velikonoční jarmark
Místo: náves v Sedlci
Čas: od 14:00 h
27. dubna 2019
Radyňské slavnosti vína
Místo: předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 19:00 h

28. dubna 2019
Čarodějnice na Radyni
Místo: Centrum služeb pro turisty v předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h
28. dubna 2019
Touch of gospel
koncert pro plzenecké varhany
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: 18:00 h
30. dubna 2019
Posezení pod Májkou
Místo: areál hasičárny Sedlec
Čas: 17:00 – 24:00 h
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187

LIDOVÝ DŮM STARÝ PLZENEC
14.4 Malá muzika Nauše Pepíka
27.4. Kabát revival west
30.4. Zpívaná u májky a otevření venkovní
zahrádky
6.5. One-man show Zdenka Izera

KULTURNÍ AKCE NA ZAČÁTKU
KVĚTNA
2. května 2019
Uctění památky obětí světových válek
Pietní akty u pomníků ve St. Plzenci a Sedlci
Masarykovo náměstí
- památník obětem I. a II. světové války a památník Americké armádě
16:45 h
Malá Strana
- pamětní deska Václavu Kratochvílovi
17:00 h
Sedlecký park (u rybníka)
- památník obětem I. světové války 17:15 h
Sedlecký park (blízkosti mostu přes řeku)
- památník obětem II. světové války 17:25 h
Sedlec (v blízkosti mostu přes řeku – naproti
památníku obětem II.SV)
- památník Americké armádě
17:30 h
4. května 2019
Oslavy osvobození na Radyni
Doprovodný program pro děti v CST
Místo: předhradí hradu Radyně
Čas: 14:00 – 18:00 h

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oznamujeme, že dne 11. dubna 2019
by oslavil 95. narozeniny
pan Václav Basl.
Zemřel 24.12.2016.
Prosíme o tichou vzpomínku.
Za rodinu Baslových syn Václav
a snacha Jitka.

Dne 5. dubna 2019 uplyne pátý rok
smutného výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička
paní Olga Chrastilová.
Na její velkou lásku stále vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 16. dubna 2019 vzpomeneme
nedožitých 90 let
paní Slávky Nové.
Dne 31. března 2019 jsme vzpomněli
4. výročí úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Petr s rodinou.

Dne 24. března 2019 uplynulo
šest smutných let, co nás navždy opustila
paní Jana Divišová.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou
s námi. Syn s rodinou.

Dne 21. dubna 2019 uplyne 15 let
smutného výročí, co nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a bratr
pan František Pelíšek.
Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi.
Rodina.

Dne 21. dubna 2019 uplyne 20 let,
kdy nás náhle opustil
pan Jiří Šedivec.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Ludmila a děti Jiří a Martina s rodinami.

NAŠE ŠKOLY
ÚNOR V MŠ SEDLEC
Již se stalo tradicí, že únorové dny v naší
mateřské škole trávíme ve sportovním duchu. Stejně tomu bylo i letos. Konal se třetí
ročník zimní školkové olympiády. Ve třídě
jsme se patřičně připravili na jednotlivé disciplíny. Vyrobili jsme si vlajku, olympijskou
pochodeň, sjezdové lyže a skibob. Letos nám
přálo i počasí a tak jsme si mohly zazávodit
i i v přírodě. K tomu nám posloužil „závodní
svah“ na naší školní zahradě, který se proměnil v sáňkařskou dráhu a zamrzlý sedlecký
rybník posloužil jako tréninkové kluziště.
Tělocvična se proměnila v olympijský stadion, kde se děti pod olympijskou vlajkou
a pochodní rozdělily do týmů a pustily se
do sportování. Hlavní disciplínou bylo alpské
lyžování a závod v běhu na lyžích. S nadšením se malí sportovci vrhli do další disciplíny a tou byl závod dvojbobu. Následovaly
„skoky na lyžích“. Na závěsných lavičkách si
sportovci mohly okusit největší náklon skokanského můstku. Závěr naší olympiády patřil hokeji. Uprostřed tělocvičny vznikla ledová plocha, kde se postupně rozehrálo několik
hokejových zápasů. Malí sportovci se do hry

pustili s velkým nadšením a elánem. Kdo
zrovna nehrál, radostně fandil.
Závěr naší olympiády patřil slavnostnímu
ceremoniálu. Zazněla školková olympijská
hymna i česká hymna, která byla pro některé

Olympiáda v sedlecké školce

děti premiérou. Všichni zúčastnění sportovci
byli odměněni za své úsilí, snahu a nadšení.
Ivana Michálková,
vedoucí učitelka MŠ Sedlec

Foto: Ivana Michálková
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BŘEZEN V ZŠ SEDLEC
Koncem měsíce února jsme měli možnost
navštívit v tělocvičně školy mobilní planetárium z Plzně. Byli jsme rozděleni do čtyř
skupin a společně jsme se dozvěděli spoustu
informací. Pan průvodce z planetária nám
zajímavě povídal o fázích Měsíce, o zimní
a letní obloze, o souhvězdích a hlavně o planetách. Také nám zodpověděl všechny naše
zvídavé dotazy a bylo vidět, že nás téma vesmíru nesmírně zajímá.
V pátek před jarními prázdninami jsme
si užili karneval. Někdo si chystal masku již
celý měsíc, někdo dostal nápad až na poslední chvíli, přesto byly masky neskutečně dokonalé a každým rokem se nám zdají kreativnější. Hodnocení prvních třech míst nám
dalo zabrat, všechny převleky se nám moc
líbily. Děti si kromě vyhodnocení užily i soutěže a hlavně tanec. Poté, co odešli prvňáci
a druháci na oběd, tak si ostatní mohli zahrát
slibovanou vybíjenou, již odstrojení a odlíčení. Učitelský sbor se také činil, letos jsme byli
banda popelářů, s kominíkem v čele.
V březnu se žáci 4. a 5. ročníku jeli podívat do divadla Alfa na premiérové představení inscenace Jako knoflík v hlavě. Předlohou
této hororové pohádky byla známá kniha Koralína, autora Neila Gaimana.
Ve středu 13. března nás opět po roce přijeli navštívit přátelé z USA. Z Texasu k nám
přijeli někteří již podruhé, ale poznali jsme
i úplně nové tváře. Nejprve jsme si vyslechli
krátkou prezentaci o Texasu, škole, zajímavostech a důvodech k návštěvě ČR. Poté se
žáci dotazovali na to, co je zajímá, hlavně
na koníčky, oblíbená jídla, zvířata a hodinka konverzace uběhla jako nic. Překvapením
na závěr byla módní přehlídka našich žáků
v lidových krojích. Poté se nám američtí
studenti rozdělili do dvojic a další hodinu

již probíhala konverzace přímo ve 3., 4. a 5.
ročníku. V každé třídě probíhala komunikace trochu jinak. Někde se pokračovalo ve zvídavém vyptávání, někdo hrál pexeso, stavěl,
sledoval video, v tělocvičně se pak hrály hry.
Nemohlo chybět ani společné foto a sbírání autogramů do deníčků. Návštěva to byla
krátká, ale moc milá.
V pátek 14. 3. jsme si ve škole uspořádali
školní kolo recitační soutěže „Básnička pod

Zima pomalu odchází a venku nám příroda
ožívá. Ve školce jsme se už nemohli dočkat. 5.
3. nás navštívil kouzelník. Předvedl nám neuvěřitelné kouzelnické kousky a pro každého z nás
si připravil balónkový dárek. 14. 3. se 4. a 5. třída vydala na 2. kovbojskou výpravu. Tentokrát
jsme se vydali divokou prérií na ranč za zvířátky. Cesta byla velice náročná. Prérií se proháněl
severní vítr, létaly nám klobouky a cestou nás
přepadl i déšť. Naši malí kovbojové ale dokázali,
že nejsou z cukru. Nasadili jsme pláštěnky a plnili jsme jeden úkol za druhým. Po desáté jsme
konečně dorazili na statek pí. Jany Hanzlíkové.
Provedla nás po statku, vyprávěla nám o životě
s tolika zvířátky a o tom, jak o ně správně pečovat. Proháněli jsme husy, ovce, kozy, kočky a psy.
Hladili jsme si králíky, koně, slepice a podívat
se na nás přišlo i prasátko. Děkujeme rodičům
za dobroty pro zvířátka a paní Janě Hanzlíkové
za pozvání. Všechny třídy se vydávají na vycházky do přírody, aby pozorovaly změny v přírodě. A že je co pozorovat. Vyražte taky. Krásné
jarní dny vám všem.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka
rotundou“. Vždy po ročnících se nám představili všichni recitátoři, ať už ti více, či méně
nadějní a úspěšní, ale snažili se všichni. Vítězové jednotlivých tříd si ještě v následujících
dnech dali rozstřel a ti o chlup úspěšnější nás
budou reprezentovat v oblastním kole v ZŠ
Starý Plzenec. Gratulujeme jim a budeme držet palce!
Emanuela Vávrová,
zástupkyně ředitelky

Naši prvňáčci s návštěvou z Texasu

Foto: Emanuela Vávrová

SKAUT
STAROPLZENEČTÍ
SKAUTI NA VÝLETĚ
VE STŘÍBŘE
V druhém březnovém víkendu jsme se
vydali objevovat krásy Stříbra. V sobotu ráno
jsme měli sraz na nádraží ve Starém Plzen-

ci. Cesta vlakem byla příjemná jako všechny
cesty se skautem. Vlakem jsme dojeli do Pňovan, odkud jsme šli směrem na Stříbro. První
zastávka byla ve Vranově, kde jsme se občerstvili a načerpali síly. Poté jsme pokračovali v cestě. Další přestávku jsme si udělali
kousek od Stříbra, kde jsme rozdělali oheň,
Pokračování na str. 10
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Pokračování ze str. 9
na kterém jsme si opekli, co si kdo donesl
(například buřty). Jako správní skauti jsme
poté oheň uhasili a vydali se na poslední etapu našeho výletu, který jsme završili ve Stříbře. Celkem jsme ušli cca 15 kilometrů. Ze
Stříbrského nádraží jsme se vydali zpátky
domů do Starého Plzence. Celou cestu jsme
hráli různé hry. Sobotu jsme si všichni i přes
nepřízeň počasí báječně užili a již se těšíme
na další výlet za krásami Plzeňského kraje.
Štěpán Mádr

Na výletě ve Stříbře

Foto: Štěpán Mádr

V RYTMU SKAUTA
Dne 15.3.2019 se vedoucí oddílu oblékli
do gala a vydali se na Opravdu skautský ples,
který se konal v Sokolovně Bolevec a jehož
pořadatelem byla Okresní rada Junáka Plzeň - město. Součástí bohatého programu
bylo již tradiční a nutno říci, že velmi zdařilé
předtančení v podání členů našeho střediska
Střela. O choreografii a nácviky se postarala
naše členka Áda. Po většinu večera se tančilo
a koho už bolely nohy, mohl si u stolu zahrát
piškvorky nebo využít fotokoutek.
Jája - Jaroslava Lencová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci

Akademie Staré Plzně
přednášku

Poustevny a poustevníci v Plzni a okolí
Mgr. Luděk Krčmář
vedoucí oddělení novějších dějin Západočeského muzea v Plzni

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu, Masaryk.
nám. 121, Starý Plzenec ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 18.00 hod.
Přednáška s obrazovou dokumentací seznámí posluchače s dosud
opomíjeným a netradičním tématem. Velkým překvapením bude
nepochybně zjištění, že na území dnešní Plzně a v jeho okolí žilo mnoho
poustevníků, od legendických až po historicky doložené a nacházelo se
zde několik pousteven.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Vyhrazujeme si právo změn v programu. http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/

Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD - neděle 16. 6. 2019
Město Písek prohlídka s průvodcem. Prácheňské muzeum. Hrad Zvíkov.
Odjezd 7:00 hodin – autobusová zastávka u nádraží – předpokládaný příjezd 19:00.
Zájemci o případnou další informaci či účast se mohou přihlásit
na č. mob. 731 958 349 Jitka Sutnarová

V úterý 19. února 2019 proběhla
v rámci cyklu
AKADEMIE STARÉ PLZNĚ
zajímavá přednáška „Voda a my“
p. RNDr. Jindřicha Durase, PhD.,
hydrologa Povodí Vltavy.
Více na videozáznamu z přednášky
https://www.oshr.cz/news/voda-a-my/
Občanský spolek Hůrka a Radyně
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STUDÁNKA S VODNÍKEM A VÍLOU
UŽ OPĚT LÁKÁ K NÁVŠTĚVĚ

Členové OSHR ji vymanili ze záplavy polámaných větví a keřů. A kolem
můžete projít novou lipovou alejí na cyklostezku k řece nebo k Blažeji.

STALO SE
SANTIAGO VYMĚNILI
ZA STAROU PLZEŇ
Do Starého Plzence přijeli poslední víkend
v březnu na jarní putování čeští svatojakubští poutníci, kteří si už prošli legendární pouť
do Santiaga de Compostela. Program dvoudenního putování pro ně připravil Občanský spolek
Hůrka a Radyně, místní farnost a také nadšenci
pro přírodu z blízkých Šťáhlav.
Kromě procházky parkem zámku Kozel,
čekalo poutníky zastavení ve dvou staroplzneckých kostelích, vystoupení na věž hradu Radyně a pouť po stezce „Stará Plzeň a kupci“.
Lidé zde kráčí po nejstarších místech bohaté
historie místa. Poutníky z celých Čech doprovázela předsedkyně spolku Ultrea, který svatojakubské poutníky sdružuje. Olga Jankovcová
k akci řekla: „Nečekejte davy poutníků. Dnes
jdou většinou sami nebo v malých skupinkách.
Ve Španělsku je to jiné. Tam se poutníci z celého světa slijí v jednu řeku. Máme po ruce sta-

tistiku z roku 2012. Do Santiaga de Compostela
došlo v tom roce 192 500 poutníků, z toho 832
Čechů. Až uvidíte člověka, který má na batohu
mušli, vězte, že má před sebou dalekou cestu. Je
to člověk, který měl odvahu zavřít dveře svého
domova a vydat se do neznáma. Jen on ví, proč
chce kráčet Evropou a co hledá. Čím lehčí batoh, tím lehčí srdce i noha poutníka.“ Camino
de Santiago se stalo součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Hana Karnoldová, která
program „ladila“, k tomu říká: „Jsme rádi, že si
svatojakubští poutníci, kteří cítí touhu po očistě
a obnově duchovního života, vybrali jako svůj
cíl předvelikonoční poutě právě nás. S potěšením jsme poutníkům ukázali domov, o který
jako spolek pečujeme. Pouť je cesta k určitému
cíli a letos jsou to historické kořeny západních
Čech a českého státu, stará kulturní krajina
v údolí Úslavy, která lákala naše předky již před
více než tisíci lety. Těšili jsme se na setkání se
stejně naladěnými lidmi. Oni nám pomohli najít
čas na zastavení se na cestě a obdivování drobností, které jinak bez povšimnutí míjíme.“ Jak

uvedl jeden z účastníků „Nejsme turisté, lovící
zážitky plné adrenalínu. Jsme poutníci. V dnešním světě je pouť možností vybočit z běžného,
moderního, stále se zrychlujícího života, je také
velkým impulsem. Nakonec zjistíte, že cesta je
především o vás. Je to velká příležitost, během
pouti totiž máte najednou dost času na přemýšlení, srovnat si hodnoty, zjistit kdo jste. Je čas
na sny.“
Hana Karnoldová,
členka Občanského spolku Hůrka a Radyně

PLES MĚSTA A ZŠ STARÝ
PLZENEC

Praha

Sv. Petr a Pavel
Pannaa
Mariee

Sv. Vavřřinnec

Sv. Kŕŕíź

Sv. Václav

Sv. Martinn

Krabotov
Svv. Blažeej

Svv. Jan
Křtiitel

Řezno

Slavný knížecí hrad
a město Plzeňskéé

„Stará Plzeň a kupci“- mapka, autor Pavel Kilberger, rok 2012

Vystoupení Taneční školy Filip Gregoriades
Foto: Eva Vlachová
V sobotu 9. března 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
bezmála 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 byla barmanská show. K tanci a poslechu
hrála po celý večer hudební kapela Eges.
Město Starý Plzenec děkuje všem společnostem a jedincům, kteří podpořili tuto kulturní akci.
Za rok se těšíme opět na „plesanou“.
Eva Vlachová

Strana 12

Radyňské listy - duben 2019

OSLAVA MDŽ

PLZENEČTÍ MUZIKANTI PRO KRUH
PŘÁTEL HUDBY STARÝ PLZENEC

Foto: Josef Sutnar
Fotografií se vracíme k letošní tradiční oslavě MDŽ. Plný sál
přítomných žen potěšily svým vystoupením děti ze ZUŠ Starý Plzenec – pobočky Spálené Poříčí, děti z MŠ Starý Plzenec. Matyáš Jíra,
rovněž žák ZUŠ Starý Plzenec, zazpíval pro radost všech. V druhé polovině oslavy přišel mezi ženy Standa Kluzák s harmonikou.
Mnohé z přítomných si s ním zazpívaly. Na závěr si všechny ženy
odnesly vylosované dárky, květiny, nebo jarní dekorační věneček.
Ženám z ČSŽ a KSČM patří jistě ode všech poděkování za
mnoho hodin práce spojených se zajištěním a přípravou. Velký dík
patří všem účinkujícím, kteří svým vystoupením vytvořili radostnou atmosféru celé oslavy.
Za pořadatele: Marie Mašková, předsedkyně ČSŽ,
a Jitka Sutnarová, předsedkyně ZO KSČM

Smyčcový soubor L’estro arco přednesl koncert d moll pro dvoje housle a orchestr A. Vivaldiho.
Foto: Jiří Vlach
Dne 19. března 2019 se uskutečnil další z řady abonentních
koncertů 34. koncertní sezóny, na kterém účinkovali učitelé a žáci
Základní umělecké školy Starý Plzenec a jejich hosté. V programu vystoupili jak sóloví interpreti, tak i komorní soubory. Zazněly
skladby známých starých mistrů i současných skladatelů. Město
Starý Plzenec a Kruh přátel hudby velice děkují všem účinkujícím
„plzeneckým muzikantům“, kteří se zcela nezištně podíleli na programu tohoto koncertu.
Eva Vlachová

SPORT
Sportovní klub SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s.

KLUB ýESKÝCH TURISTģ
FAKULTNÍ NEMOCNICE v Plzni

pořádá od dubna do června 2019

TENISOVOU ŠKOLU
pro děti od 7 let

poĜádá ve spolupráci s KýT, oblast PlzeĖského kraje

-$51Ì6(7.É1Ì
785,67ģ3/=(ĕ6.e+2.5$-(
1$5$'<1,
a souþasnČ ve spolupráci s mČstem Starý Plzenec

-$51Ì32&+2'
35. roþník
v sobotu 13. dubna 2019

Výuka bude probíhat ve všedních dnech v odpoledních
hodinách (po ukončení vyučování) i o víkendu – dle zájmu:
jedenkrát i vícekrát týdně. Zahájení 13.4.2019.
Školu podporuje Český svaz rekreačního sportu, město
Starý Plzenec, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
Informace a přihlášky
u pana Doležela do 5.4.2019:
• osobně: Starý Plzenec,
Herejkova 1031, Malá Strana
• telefonicky: 605987754, 606791384
• Email: sportteamdoli@seznam.cz
Informace: www.skdolistaryplzenec.banda.cz



Start:
Cíl:

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

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

6 km
12 km
18 km
30 km

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

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

rotunda na HĤrce 13 až 17 hodin ZDARMA,
Staroplzenecká železnice 9 až 17 hodin, vstupné dobrovolné,
možnost návštČvy hradu RadynČ od 10 hodin,
Hasiþské muzeum v Sedlci 11 až 14 hodin,
IC – centrum služeb pro turisty na Radyni,
nabídka letákĤ tĜí nauþných stezek

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

VČra Melounová,
Stehlíkova 4, 301 00 PlzeĖ,
723 940 104,
e-mail Melounova.V@seznam.cz
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SK STARÝ PLZENEC
POŘÁDAL TURNAJ
STARŠÍCH PŘÍPRAVEK

Nejlepší sportovec okresu v kategorii
žactva je pro rok 2018 Jakub Niebauer
(viz foto) díky vítězství v Českém poháru
jednotlivců v rychlostní kanoistice.
Foto a text Marek Vávra

2 : 0 nad Starým Plzencem „A“. Všechny závěrečné zápasy byly hodně vyrovnané a většinou se rozhodovalo až na penalty. K 7. místu
stačilo mužstvu Skomelna proměnit jednu
penaltu, jejich soupeř z SK Smíchov Plzeň
nedal žádnou (zápas skončil 0 : 0). Také zápas
o 5. místo skončil remízou 0 : 0, v penaltách
byl suverénní tým Starého Plzence „B“, který proměnil 3 penalty, soupeř z Nýřan žádnou. Boj o 3. místo a opět penalty. Blovice vs.
Starý Plzenec „A“ 0 : 0. Penalty ve prospěch
Blovic 2 : 1. Finálový zápas pak vyhrálo Spálené Poříčí nad Černicemi 1 : 0. Při závěrečném vyhlašování výsledků zbyly ceny i pro
nejlepší jednotlivce. Střelcem turnaje se stal
Lukáš Nádraský z Černic (5 gólů), nejlepším
hráčem byl zvolen Matěj Veselý ze Skomelna a nejlepší brankář byl Denis Duchek z SK
Smíchov Plzeň.
Petr Liška

Hala HK Rokycany byla 10.3.2019 dějištěm již osmnáctého ročníku Memoriálu Václava Rejška. Do Rokycan se sjelo 8 mužstev
žákovských starších přípravek z Plzně a okolí. Tato mužstva byla rozlosována do dvou
skupin. Ve skupině „A“ byly nejlepší Blovice
po výsledcích 1 : 0 se Starým Plzencem „A“
a remízách 0 : 0 s Nýřany a Skomelnem. Druhým postupujícím byl Starý Plzenec, který
porazil 2 : 0 Skomelno a remizoval s Nýřany
0 : 0. Nýřany pak remizovaly se Skomelnem
0 : 0. Skupinu „B“ vyhrálo mužstvo Černic,
a to po výsledcích 3 : 0 se Smíchovem Plzeň,
3 : 1 se St. Plzencem „B“ a 0 : 0 se Spáleným
Poříčím. Do druhého semifinále postoupilo i Spálené
Poříčí, když vyhrálo 3 : 1 nad
Smíchovem a 2 : 0 nad St.
Plzencem „B“. Poslední zápas této skupiny vyzněl lépe
pro St. Plzenec „B“ – vyhrál
2 : 0 nad Smíchovem Plzeň.
První semifinále pak vyhrálo
Spálené Poříčí nad Blovicemi 1 : 0. Druhý semifinálový zápas dospěl po remíze
2 : 2 k penaltám. V nich byly
šťastnější Černice a vyhrály Obě mužstva SK Starý Plzenec před turnajem

Foto: Petr Liška

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

■ Pronajmu zařízený malý byt ve St. Plzenci

cena k jednání 2.1 mil. Kč. Tel.: 731 032 210.

■ Prodám dig. zrcadlovku NIKON 3200 obj.
18-105+70-300, nabíj., brašna. PC 14.700 Kč,
nyní 11.200 Kč. Tel.: 735 959 922.
■ Prodám chatu v č. Ostrá Hůrka, poz. 1753
m2, 20 ovoc. stromů, 46 m2, el., voda studna;

■ Hledáme k pronájmu zděnou chatu nebo
byt 2+1 ve St. Plzenci a okolí (tříčlenná rodina). Tel.: 704 745 868.

pro 1 pracující osobu. Tel.: 604 208 544.

■ Prodám smrkové fošny, hraněné a suché,
d. 4 m, š. 7; 5,5 a 4 cm. Cena dohodou. Tel.:
603 151 130.
■ Prodám ocelové nosníky I 16různých délek. Cena dohodou. Tel.: 603 151 130.
■ Hledám zručného pomocníka na údržbu
zahrady a pomocné práce ve St. Plzenci. Tel.
604 208 544.
■ Nabízím k pronájmu malou chatu se zahradou ve Šťáhlavech. Tel.: 723 703 997.
■ Prodám králíky z dom. chovu, 160 Kč/kg.
Tel.: 731 471 124.
■ Prodám loupané vlašské ořechy. Cena 230
Kč/kg. Tel.: 777 021 284.
■ Prodám štěpkovač Patriot 2800 W, do prům.
větví 45 mm, 2× použitý. PC 7.999 Kč, nyní
3.999 Kč. Tel.: 735 959 922 večer.
■ Prodám fotoaparát Panasonic Lumix
DMC-FZ8 vč. přísl.4.650Kč, Hi-FI věž Philips FW-M15 600 Kč. Tel: 721 653 568.
■ Prodám mikrovl. troubu Matsui 250Kč,
fritézu Severin FR-2437 - nová 750Kč, přímotop Ardes - nový 300 Kč, Tel: 721 653 568.










,ůĞĚĄŵĞĚŽŶĂƓĞŚŽƚǉŵƵƓŝŬŽǀŶĠŚŽƉĂƌƛĄŬĂ͕ŶĞũůĠƉĞƐƚƵĚĞŶƚĂ͕
ŶĂǀǉƉŽŵŽĐǀƉƌŽũĞŬƚŽǀĄŶşǀŽĚŽǀŽĚŶşĂŬĂŶĂůŝǌĂēŶşƐşƚĢƉƌŽŽďĐĞǀŽŬŽůşWůǌŶĢ͘


WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂƵĐŚĂǌĞēĞ͗
9 ǌĄŬůĂĚŶşǌŶĂůŽƐƚŝƉƌĄĐĞƐƉƌŽŐƌĂŵĞŵƵƚŽ͖
9 ƵŬŽŶēĞŶĠŵŝŶŝŵĄůŶĢƐƚƎĞĚŽƓŬŽůƐŬĠǀǌĚĢůĄŶş͖
9 ĐŚƵƛƉƎŝƵēŝƚƐĞŶŽǀǉŵǀĢĐĞŵǀŽďůĂƐƚŝƉƌŽũĞŬƚŽǀĄŶş͖
9 ƉƌĂĐŽǀŝƚŽƐƚ͕ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚ͕ƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƚĂĚƽƐůĞĚŶŽƐƚ͘

EĂďşǌşŵĞ͗
9 ĨŝŶĂŶēŶşŽŚŽĚŶŽĐĞŶşϭϬϬʹϭϱϬ<ēͬŚŽĚ͘;ĚůĞǌĂƉƌĂĐŽǀĂŶŽƐƚŝͿ͖
9 ǀŽůŶĄƉƌĂĐŽǀŶşĚŽďĂŽĚϬϲ͘ϭϱĚŽϭϰ͘ϰϱŚŽĚ͖͘
9 ǀůĂƐƚŶşWǀƉƌŽũĞŬƚŽǀĠŬĂŶĐĞůĄƎŝ͖

9 ǌşƐŬĄƚĞŬǀĂůŝƚŶşƉƎşƉƌĂǀƵƉƌŽďƵĚŽƵĐşƉƌĄĐĞǀŽďůĂƐƚŝƉƌŽũĞŬƚŽǀĄŶş͘


WŽŬƵĚsĄƐŶĂƓĞŶĂďşĚŬĂǌĂƵũĂůĂ͕ǌĂƓůĞƚĞƐǀƽũǎŝǀŽƚŽƉŝƐŶĂĞͲŵĂŝůĚŝǀŝƐΛŬĂǀͲƉůǌĞŶĞĐ͘Đǌ͘
WƌŽďůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŵƽǎĞƚĞǌĂǀŽůĂƚŶĂƚĞů͘ē͘ϳϮϴϵϯϯϭϬϴ͘
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PŘIJMEME
BRIGÁDNÍKY
studenty starší 18 let
do pokladny hradu Radyně
na turist. sezónu 2019
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EĂďşǌşŵĞǀŽůŶĠƉƌĂĐŽǀŶşŵşƐƚŽŶĂƉŽǌŝĐŝ/E^d>dZWZKsE<KsE1ZKsKz
ͲE^dhWDKE|/,E͘

WŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂƵĐŚĂǌĞēĞ͗

9 ǀǌĚĢůĄŶşͲǀǇƵēĞŶşǀŽďŽƌƵŝŶƐƚĂůĂƚĠƌ͕ƉŽƉƎ͘ǀũŝŶĠŵƚĞĐŚŶŝĐŬĠŵŽďŽƌƵ;ƚŽƉĞŶĄƎ͕ǌĄŵĞēŶşŬĂƚĚ͘Ϳ͖
9 ƉƌĂǆĞǀĞǀŽĚŽŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĠŵŽďŽƌƵǀǉŚŽĚŽƵ͖
9 \WƐŬƵƉŝŶǇ͖
9 ƉƌĂĐŽǀŶşŶĄƉůŸͲǌŚŽƚŽǀŽǀĄŶşǀŽĚŽǀŽĚŶşĐŚĂŬĂŶĂůŝǌĂēŶşĐŚƎĂĚƽĂƉƎşƉŽũĞŬ͕ǀēĞƚŶĢǀǉŵĢŶǇǀŽĚŽŵĢƌƽ͖
9 ƉƌĂĐŽǀŝƚŽƐƚ͕ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚ͕ƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƚĂĚƽƐůĞĚŶŽƐƚ͘

Požadujeme komunikativní
znalost AJ, NJ, znalost práce s PC


EĂďşǌşŵĞ͗
9 ǌĂũşŵĂǀĠĨŝŶĂŶēŶşŽŚŽĚŶŽĐĞŶşǀēĞƚŶĢƉůĂĐĞŶǉĐŚƉƎĞƐēĂƐŽǀǉĐŚŚŽĚŝŶ͖

Odměna 100 Kč/h

9 ƉƌĂĐŽǀŶşĚŽďĂŽĚϬϲ͘ϭϱĚŽϭϰ͘ϰϱŚŽĚ͖͘
9 ƉƌĂĐŽǀŶşƐŵůŽƵǀĂŶĂĚŽďƵŶĞƵƌēŝƚŽƵ͖

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

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

Prodej 30.4.2019 14,30 Starý Plzenec
/Smetanova ulice/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé
/nesou bílá vejce/,
sussex /vysoká užitkovost, hnědá vejce/
Vlaška koroptví, kohoutci,
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/,
Moularden /kříženec pižmové
a pekingské kachny/
Husy bílé,
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/,
Holokrčky, Kalimera /selské brojlerové
kuře/, Brojlerová kuřata, Perličky

9 ƐůƵǎĞďŶşƚĞůĞĨŽŶĂĂƵƚŽŵŽďŝů͖
9 ƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂƐƚƌĂǀŽǀĄŶşĂƉĞŶǌŝũŶşƉƎŝƉŽũŝƓƚĢŶş͘


WŽŬƵĚsĄƐŶĂƓĞŶĂďşĚŬĂǌĂƵũĂůĂ͕ǌĂƓůĞƚĞƐǀƽũǎŝǀŽƚŽƉŝƐŶĂĞͲŵĂŝůŝŶĨŽΛŬĂǀͲƉůǌĞŶĞĐ͘Đǌ͘
WƌŽďůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞǀŽůĞũƚĞŶĂƚĞů͘ē͘ϲϬϮϮϯϴϵϬϲ͕Ɖş͘WŝŶƚŽǀĄ͘

.%63.)8%(=.)Ï%7
7-43Ě(-87430),0-:

-28)62)8

4SY^I^E

Další termíny prodeje:
31.5., 26.7. a 24.9.2019
Info a objednávky:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20,
588 05 Dušejov, www.prodej-drubeze.cz
tel. 567 212 754, 567 214 502,
mob. 731 701 331, 734 833 158,
po-pá 7-15h!
info@prodej-drubeze.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek
prodává slepičky našeho chovu

typu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell
-typu Araukana
Stáří slepiček: 14-19 týdnů;
cena: 159-209 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
2. května a 3. června 2019 v 15:35 hodin
Starý Plzenec – naproti čerp. stanici Pap Oil
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
wwwdrubezcervenyhradek.cz

Kontaktujte spolek PlzenecNET
QDĤÊVOHKRWOLQH775 785 005,
QHERQDHPDLOX info@plzenec.net

www.plzenec.net

Internet omezený pouze cenou
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ĞŶƚƌĄůŶşŶĄŬƵƉ͕ƉƎşƐƉĢǀŬŽǀĄŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ
ǀǇƉŝƐƵũĞǀǉďĢƌŽǀĠƎşǌĞŶşŶĂƉŽǌŝĐŝ͗

WZsE1<
ƌƵŚƉƌĄĐĞĂũĞũşĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ͗
• ǌƉƌĂĐŽǀĄǀĄ ƉƌĄǀŶş ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ Ă ǀǉŬůĂĚǇ ĚůĞ ĄŬŽŶĂ ē͘ ϭϯϰͬϮϬϭϲ ^ď͕͘ Ž ǌĂĚĄǀĄŶş ǀĞƎĞũŶǉĐŚ
ǌĂŬĄǌĞŬ;sͿĂƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽ
• ƉƌŽǀĄĚşŬŽŶƚƌŽůƵĂƚǀŽƌďƵǌĂĚĄǀĂĐşĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐşĂƐŵůƵǀǀƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝƐĞs
• ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ŵĞƚŽĚŝĐŬŽƵ ƉŽŵŽĐ ǀ ƌĄŵĐŝ ƉƎşƉƌĂǀǇ Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐĞ ǌĂĚĄǀĂĐşĐŚ Ă ƉŽƉƚĄǀŬŽǀǉĐŚ
ƎşǌĞŶşǀƐŽƵůĂĚƵƐĞs͕ƉƎşƉĂĚŶĢƐĚĂůƓşŵŝƉƌĄǀŶşŵŝƉƎĞĚƉŝƐǇ͘
ŵşƐƚŽǀǉŬŽŶƵƉƌĄĐĞ͗

WůǌĞŸ

ƉůĂƚŽǀĄƚƎşĚĂ͗

ϭϭͬϭϮ

ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶǉŶĄƐƚƵƉ͗

ŬǀĢƚĞŶϮϬϭϵ͕ƉŽƉƎ͘ĚŽŚŽĚŽƵƉŽƵŬŽŶēĞŶşǀǉďĢƌŽǀĠŚŽƎşǌĞŶş

sŚŽĚŶĠŝƉƌŽĂďƐŽůǀĞŶƚǇ͊
ŽǀǉďĢƌŽǀĠŚŽƎşǌĞŶşďƵĚŽƵǌĂƎĂǌĞŶǇƉƎŝŚůĄƓŬǇĚŽƌƵēĞŶĠŶĂĂĚƌĞƐƵ͗
ĞŶƚƌĄůŶşŶĄŬƵƉ͕ƉƎşƐƉĢǀŬŽǀĄŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ
sĞũƉƌŶŝĐŬĄϲϲϯͬϱϲ
ϯϭϴϬϬWůǌĞŸ
ŶĞũƉŽǌĚĢũŝĚŽϮϯ͘ϰ͘ϮϬϭϵĚŽϭϰ͗ϬϬŚŽĚŝŶ͘
ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂǁǁǁ͘ĐŶƉŬ͘Đǌ

















KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy

S HYDRAULICKOU RUKOU
• doprava materiálů
• likvidace odpadů, apod.
Tomáš Mestek, Sedlec, K Jezu 36
Tel.: 733 586 738 – NONSTOP
E-mail: 4yourstory@seznam.cz

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

více na www.staryplzenec.cz

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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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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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 5/2019
je 18. 4. 2019 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 4. 2019
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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Rychlým internetem to u nás
Jediná op onkurenčně nejrozhodně nekončí! Nabízíme
Bezk
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mimo jiné také:
Plzenci.
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levné telefonování (VOIP
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a navíc 2
ARMA!
D
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z
www.mraknet.com provozu
Všechny vaše dotazy zodpovímee na zákaznické
záákaznické lince 602 370
nebo na internetu mraknet@mraknet.com

766

