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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Radyňských listů jsem Vás
informovala o hlavních
záměrech města pro
rok 2019. Novinkou
pro letošní rok je „participativní rozpočet“.
A jak jsem slíbila v minulém čísle RL, seznámím Vás s úvodními
informacemi
tohoto
záměru. Jak to vlastně funguje?
Participativní rozpočet je proces, v rámci
kterého umožňujeme občanům rozhodovat
o části rozpočtu, konkrétně o částce 1 mil.
Kč. Kdo může podávat návrhy? Každý občan, který dosáhl věku 18 let, má trvalý pobyt
ve Starém Plzenci, každý občan může podat
i více projektů. Navrhovaný projekt musí být
realizován na území města a na majetku města. Projekt musí být veřejně prospěšný, může
se týkat sportu, kultury, životního prostředí,
ale i jiných okruhů, cílovou skupinou mohou
být jak děti, tak senioři, rodiny s dětmi,…
podmínkou je, aby projekt byl prospěšný
široké skupině budoucích uživatelů. Projekt
nesmí propagovat produkty, služby, činnosti
či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.
Během března a dubna proběhnou úvodní
setkání občanů (workshopy). Na těchto setkáních se dozvíte nejen více o participativním rozpočtu, ale především o tom, jak podat
projekt a na co si dát pozor, aby váš projekt
prošel sítem posuzování proveditelnosti. Budete moci společně s ostatními diskutovat
nad nejrůznějšími nápady pro vaše okolí.
Projekty mohou být podávány jak v tištěné podobě, tak elektronicky prostřednictvím
webové stránky staryplzenec.cz/par. Podmínkou je, aby navrhovatel pro svůj projekt
získal podporu minimálně 30 obyvatel. Navržené projekty budou posouzeny městským
úřadem z hlediska proveditelnosti, o proveditelných projektech pak budou občané hlasovat. Hlasovat může pouze „zaregistrovaný
občan“. Realizován bude projekt, který získá
nejvíce hlasů, případně více projektů s největším počtem hlasů, projekty v součtu nepřekročí částku 1 mil. Kč. Je tedy především
na navrhovateli, aby se snažil zjistit náklady

svého projektu. Realizátorem pak bude město Starý Plzenec a je potřeba vzít v úvahu, že
pro realizaci jsou na město kladeny daleko
vyšší nároky než na soukromou osobu, musí
používat certifikované produkty a dodržovat
předepsané normy.
Další informace, jak se zapojit do participativního rozpočtu, pak budete dostávat
průběžně každý měsíc prostřednictvím RL,
webových stránek, facebooku. Dotazy můžete zasílat na mail: dolakova@staryplzenec.cz
nebo vavra@staryplzenec.cz".
Pokračuje projektová příprava i u dalších

ZDARMA

akcí – přístavba základní školy a výstavba
sportovní haly, cyklostezka Starý Plzenec –
Šťáhlavy, přechod na Malé Straně, …chceme
pokračovat i v přípravách architektonické
soutěže na obnovu centra města.
Věnujte prosím pozornost anketě uvnitř
Radyňských listů týkající se rozšíření dopravních spojů Plzeňských městských dopravních
podniků ve směru k Olympii."
Závěrem mi dovolte pozvat Vás na ples
města, který se koná 9. března 2019 od 20 hodin v Lidovém domě.
Vlasta Doláková, starostka města

KALABIS QUINTET ZAZÁŘIL
NA SVÉM KONCERTU VE STARÉM PLZENCI

Foto: Eva Vlachová
Osmého ledna 2019 se uskutečnil v pořadí druhý koncert 34. koncertní sezóny Kruhu
přátel hudby ve Starém Plzenci. Účinkovalo dechové kvinteto mladých umělkyň Kalabis
Quintet, které publikum díky jejich skvělé hudební interpretaci odměnilo dlouhotrvajícím
potleskem.
Koncert se uskutečnil za podpory Nadace Český hudební fond.
Snímek byl pořízen na zkoušce před vlastním koncertem.
Eva Vlachová
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ZE ŽIVOTA MĚSTA

Vážení spoluobčané, vážení dárci,
ve dnech 5. – 13. ledna 2019 některé z Vás
navštívila skupinka tříkrálových koledníků.
V letošním roce jsme shromáždili 46.442 Kč.
Je to o něco méně než vloni, ale koledníčci se
opravdu snažili. Měli z Vašeho milého přivítání a štědrosti radost.

Letošní výtěžek bude použit pro sociálně
slabé lidi přímo ve Starém Plzenci. O konkrétních jménech rozhodne Pastorační rada
farnosti Starý Plzenec.
Srdečné Bůh zaplať,
Ing. Marie Laiblová, koordinátorka TS

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

ně příjmů do fondů města a převodů z fondů
(převody mezi účty),
- s rozpočtovými výdaji ve výši 136.101.000,00 Kč
a celkovými výdaji 146.141.000,00 Kč, tj. včetně převodů do fondů města (převody mezi
účty);
■ schválilo rozpočty sociálního fondu, fondu
rozvoje bydlení, krizového fondu, lesního fondu
a fondu vodohospodářské infrastruktury na rok
2019 ve znění předloženého návrhu;
■ schválilo střednědobý výhled rozpočtu města
na období 2020 – 2024 v předloženém znění;
■ stanovilo ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1
zákona o obcích kompetence v samostatné působnosti zvoleným místostarostům pro volební
období 2018-2022 takto:
Marku Vávrovi, uvolněnému místostarostovi,
který zastupuje starostku města v době její nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává funkci,
dále vykonávání působnosti pro oblast:
• Rozpočet a financování,
• Mikroregion Radyně,
• Investiční a neinvestiční akce města,
• Spolupráce s odbory MěÚ,
• Komise rady města,
• Doprava,
• Dotace,
• Zakázky města,
• JSDH Sedlec a Starý Plzenec,
• Inventarizace,
• Životní prostředí,
• Spolky, mládež, sport a volný čas,
Bc. Václavu Vajshajtlovi, neuvolněnému místostarostovi vykonávání působnosti pro oblast:
• Jednání s Policií ČR,
• Jednání s jednatelkou společnosti PRONAP
s.r.o.,
• Sběrný dvůr odpadů,
• Příspěvkové organizace města – školy,
• Příprava a zpracování podkladů a usnesení
rady města;
■ vzalo na vědomí informace o BD Andrejšky
a delegovalo pro volební období 2018 – 2022
starostku Ing. Vlastu Dolákovou do představenstva, přičemž podepisování dokumentů za představenstvo může delegovat na jinou osobu,
a Václava Háka do kontrolní komise, jako zá-

2. zasedání – 12. prosince 2018

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci starostky města
o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí zápis finančního výboru č.
1/2018 - 2022 ze dne 05.12.2018;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-10/2018;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 7/2018
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2018 ke změně celkových příjmů
o 594.641,85 Kč a ke změně celkových výdajů
o -18.730.000,00 Kč, dále dochází ke změně financování ve výši -19.324.641,85 Kč;
■ schválilo rozpočet města na rok 2019 ve znění předloženého návrhu, tj.
- s rozpočtovými příjmy ve výši 108.413.744,37 Kč
a celkovými příjmy 118.453.744.37 Kč, tj. včet-
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Koledníci Tříkrálové sbírky 2019
Foto: Ing. Marie Laiblová, koordinátorka TS
stupce města v Bytovém družstvu „ANDREJŠKY – družstvo“ se sídlem Masarykovo nám. 121,
332 02 Starý Plzenec, IČ: 26367947;
■ delegovalo starostku Ing. Vlastu Dolákovou
jako zástupce města na valné hromady společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý
Plzenec, a. s., se sídlem Smetanova 195, 332 02
Starý Plzenec, IČ: 61778079, konané v průběhu
volebního období 2018 – 2022;
■ delegovalo starostku Ing. Vlastu Dolákovou
jako zástupce města na valné hromady Mikroregionu Radyně se sídlem Masarykovo náměstí
121, 332 02 Starý Plzenec, IČ: 61778079, konané
v průběhu volebního období 2018 – 2022 a stanovilo náhradníka místostarostu Marka Vávru;
■ vydalo, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, v předloženém znění;
■ schválilo návrh kalkulace ceny vodného
a stočného pro rok 2019, a to pro vodné částku
45,91 Kč/m3 bez DPH, pro stočné částku 34,18
Kč/m3 bez DPH;
■ schválilo částku nájemného pro rok 2019
ve výši 5.300.497 Kč, z toho 2.002.933 Kč nájemné za pitnou vodu a 3.297.564 Kč nájemné
za odpadní vodu;
■ schválilo v souladu s článkem 11.1 Smlouvy
o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací,
uzavřenou mezi městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň, a.s., Plán obnovy a Plán investic vodovodů a kanalizací pro rok 2019;
■ schválilo v souladu s článkem 13.2 b) a d)
Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů
a kanalizací, uzavřenou mezi městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň, a.s. Plán výkonových
Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2
ukazatelů na rok 2019, obsahující Plán čistění akumulačních nádrží, údržby vodojemů
2019, Plán preventivní kontroly úniků na vodovodní síti 2019, Plán revize kanalizace –
stokové sítě 2019, Plánu čistění kanalizace
– stokové sítě 2019, Plán preventivní údržby významných zařízení VDJ a ČS 2019, Plán preventivní údržby významných zařízení ČOV Starý
Plzenec II 2019;
■ schválilo Plán financování a realizace obnovy vodohospodářské infrastruktury města Starý
Plzenec na období 2019-2028;
■ schválilo Plán rozvoje sportu města Starý Plzenec, v předloženém znění;
■ schválilo, v souladu s usnesením ZM č.
05.18/2015 a Smlouvy o smlouvě budoucí
o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o právu
stavby č. 9120047058 „Starý Plzenec, pozemek
parc. č. 341/167“, prodej části pozemku parc.
č. 341/167 oddělenou geometrickým plánem č.

2856-472/2017 označenou novým parc. č. st.
2277 o výměře 5 m2, vše v k. ú. Starý Plzenec,
zastavěný stavbou trafostanice, za stanovenou
kupní cenu 2.940 Kč dle Znaleckého posudku
č. 65/20665/2018 ze dne 02.08.2018, společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. IČO: 24729035;
■ nesouhlasilo s převodem pozemku parc. č.
275/1 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence do doby
schválení nového územního plánu;
■ schválilo poskytnutí finančních odměn členům komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za výkon
funkce členů komise v roce 2018 ve výších podle
návrhu předsedkyně komise pro projednávání
přestupků, v předloženém znění;
■ stanovilo v souladu s nařízením vlády č.
202/2018 Sb., nové výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZM takto:
a) neuvolněný místostarosta
35.535 Kč,
b) člen rady města
7.897 Kč,
c) předseda výboru či komise
3.948 Kč,

d) člen výboru či komise
3.290 Kč,
e) člen zastupitelstva
1.974 Kč.
Odměny v těchto nových výších se neuvolněným členům ZM poskytnou od 01.01.2019;
■ vydalo novou vnitřní směrnici č. 5/2018
„Pravidla pro poskytování příspěvku na úpravu zevnějšku“ v předloženém znění s účinností
od 01.01.2019;
■ vzalo na vědomí informaci určeného zastupitele o stavu procesu schvalování nového územního plánu města Starý Plzenec;
■ souhlasilo s podáním žádosti o dotaci
do programu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, Rozvoj regionů, Podprogram Podpora obcí
s 3 001 až 10 000 obyvateli, na akce
a) „Oprava místní komunikace Vrchlického
ulice Starý Plzenec“,
b) „Obnova víceúčelového školního hřiště
u ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81“;



ANKETA
Hlasovací lístek pro nové autobusové spoje na trase Plzeň – Starý Plzenec (nám. M. Horákové, Světovar, OC Olympia, Starý Plzenec
Vilová čtvrť) a zpět.
Křížkem vyberte dvě ze čtyř navrhovaných linek, případně uveďte Váš vlastní návrh. Vystřižený lístek odevzdejte na podatelně MěÚ-radnice, Masarykovo nám. 121 – paní Potůčkové nebo v K-Centru nebo na mailovou adresu vavra@staryplzenec.cz nejpozději do 20. 2. 2019.

Odjezd
do Starého Plzence
z nám. M. Horákové
směr k Olympii

Odjezd
ze Starého Plzence
z Vilové čtvrti
směr k Olympii

Linka 1

6.23

6.44

Linka 2

9.23

9.44

Linka 3

14.23

14.44

Linka 4

16.23

16.44

Vlastní návrh

Příjmení a jméno:

Bydliště:

Označte křížkem
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KULTURA
od 13:00 h
do 16:00 h

VALENTÝNSKÉ
ÝNSKÉ
T VOŘENÍÍ
sobota 9.2.2019
Chcete někoho potěšit v den svatého
Valentýna vlastnoručně vyrobeným
dárkem? Přijďte k nám!

Kde nás najdete?
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY

výroba
valentýnek
dárků
dekorací
zapůjčíme
Vám pomůcky
poskytneme
materiál

50 Kč / osoba
CENTRUM SLUŽEB
PRO TURISTY
POD RADYNÍ

v předhradí hradu Radyně

+420 725 500 060

Výrovna 197, 332 02 Starý Plzenec

info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne-cz

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

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ÚNOR 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
V týdnu od 25.2. - 28.2. je změněna otevírací
doba – otevřeno po + st – 13:00 h – 17:00 h,
ostatní dny zavřeno.
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 16:00 h

Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ - uzavřen

www.staryplzenec.cz

Komentované skupinové prohlídky (min. 5
osob) je možné objednat na tel.: 725 500 060,
e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 4
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
- uzavřena
www.rotunda-hurka.cz
6. února 2019
vernisáž výstavy
Hana Fialová – obrazy
Místo: Staroplzenecká galerie
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 3. dubna 2019.
9. února 2019
Valentýnské tvoření
Místo: Centrum služeb pro turisty předhradí
hradu Radyně
Čas: 13:00 h – 16:00 h

Duo CD – kytarové duo
Místo: obřadní síň radnice
Čas: 18:00 h

9. února 2019
Valentýnská projížďka mašinkou
s výtvarnou dílničkou
Místo: areál Plzenecké železnice
Čas: od 11:00 h 15:00 h
Pořadatel: Pionýr a PŽ St. Plzenec
9. února 2019
ŠPEJBLS HELPRS
(AC/DC revival)
Místo: Music club, Masaryk. nám. 52, St. Plzenec
Čas: od 21:00 h
12. února 2019
III. koncert 34. sezóny KPH ve Starém Plzenci

23. února 2019
Maškarní plesík
Místo: areál Plzenecké železnice
Čas: od 15:00 h do 17:00 h
Doprovodný program – provoz železnice
Pořadatel: Pionýr a PŽ St. Plzenec
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 28. ledna 2019 se dožila 90 let
paní Božena Zábranská.
Pevné zdraví a pohodu do dalších let
přejí dcera Miluš, syn Josef s Aničkou,
všechna vnoučata, pravnoučata
a prapravnučka Natálka.

Dne 7. února 2019 oslaví 60 let společného života
manželé Jiří a Jaroslava Laštovkovi.
Do dalších let jim přejí hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti dcery a syn s rodinami.

Oznamujeme, že dne 8. ledna 2019 tiše zesnul
pan Oldřich Smolík při nedožitých 87 let.
Dne 17. února uplyne 100 let od narození
našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Stanislava Šedivce

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

a 2. června uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička
paní Božena Šedivcová,
roz. Mudrová ze Sedlce.
Stále vzpomínají dcery Ivana Horáčková
a Marie Švestková s rodinami.

Dne 25. února 2019 uplyne 24 let,
co nás navždy opustila naše milovaná
maminka
paní Marie Bezděková
ze Starého Plzence.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Luděk s rodinou.

NAŠE ŠKOLY
LEDEN
V MŠ STARÝ PLZENEC
Sotva jsme se vrátili po prázdninách
do školky, čekalo nás překvapení. 7. 1. k nám
přijelo ,,Sférické kino“. V páté třídě vyrostlo
obrovské nafukovací iglů, ve kterém se promítala zimní pohádka. Všem se nám pro-

gram moc líbil a doufáme, že k nám opět
přijede. Dalším překvapením byl sníh. Hned
po svačině všechny třídy vyběhly kolem školky a užívaly si bílé peřiny. Prvňáčci stavěli
svého prvního školkového sněhuláka, druháčci soutěžili o největší kouli, třetí a čtvrtá
třída se pustily do stavby iglů a páťácí stavěli
hrad na koulovou bitvu. Od 9. 1. se pátá třída proměnila na ledové království. O zimní

radovánky nebyla nouze. Koulovačka, rybolov, lyžování, jízda v kajaku, výroba polárky,
výroba Olafa, ….prostě zimovánky. Úkoly
dostali i rodiče. A musíme říct, že si všichni
zaslouží jednotku s hvězdičkou. Děkujeme.
Krásné zimní dny vám všem.
Za kolektiv MŠ:
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová
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LEDEN V ZŠ SEDLEC
V pátek 11. ledna jsme využili příznivého
počasí a šli jsme s dětmi bobovat. Jako ob-

Druháci na startu
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vykle jsme došli až na kopec pod Radyní,
směrem na Šťáhlavy. Děti si sněhu moc užívaly, některé děti byly na bobech dokonce
poprvé a tak je překvapilo, že pokud se chtějí

Foto: Emanuela Vávrová, učitelka

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MŠ SEDLEC

vozit, musí nejprve na kopec vyjít pěšky. Jsme
rádi, že jsme sníh nepromeškali a ten jediný
den plný sněhu jsme si mohli užít.
Žáci 4. ročníku a někteří zájemci z 5. ročníku měli 15. ledna domluvenou exkurzi soudu v Rokycanech. Během soudního přelíčení
byli tichými pozorovateli, ale po odchodu
obžalovaného mohli vznést dotazy na pana
soudce, mohli se zamýšlet nad různými variantami rozsudku. Poté se stali účastníky
fiktivního procesu, ve kterém měli hlavní roli
páni učitelé. Žáci se tak seznámili s pojmy
dluh, úrok, nekalé jednání, obžaloba, obhajoba, rozsudek a mnoha dalšími z oblasti finanční gramotnosti a soudnictví. Děkujeme
panu soudci za tuto možnost.
Koncem ledna jsme se vydali do lesa přikrmit zvířátka. Krásnou procházkou lesem
jsme došli až ke krmelci směrem na Tymákov
a tam jsme zvířátkům zanechali jedlé dárky
v podobě jablek, mrkve, semínek a tvrdého
chleba. Děti si potom zbývající čas užily a věnovaly se přírodním stavbám. Vznikly tak
nádherná týpí, bunkry, domečky pro skřítky,
překážkové dráhy a jiné fantastické úkryty.
Emanuela Vávrová, učitelka

ZŠ STARÝ PLZENEC

ČERTÍ ROJENÍ
V ZŠ STARÝ PLZENEC
Nastal opět dlouho očekávaný den, kdy
v tělocvičně naší ZŠ začalo „čertí rojení.“
Slétlo se zde hodně čertíků i několik andílků
ze všech pěti oddělení školní družiny. Nejdříve jsme se každé oddělení společně vyfotili.
Paní vychovatelky pro nás připravily několik úkolů, které jsme měli plnit. Dostali jsme
kartičky, kde byly úkoly vyznačeny. Mezi soutěžemi hrála muzika, na kterou jsme tancovali. Také naše paní vychovatelky se převlékly
za čerty a tancovaly s námi. Když jsme měli
splněné úkoly, dostali jsme za odměnu nafukovací balonky a časopisy. Čertí rojení jsme
zakončili čertovským tancem s balonky. Moc
dobře jsme se pobavili a nyní se již budeme
těšit na nadílku od Ježíška.
Žáci III. odd. ŠD ZŠ Starý Plzenec

Foto: Kristýna Weinerová
Předvánoční čas je pro děti jedním z nejkrásnějších období celého roku. V naší mateřské škole tomu bylo stejně. Adventní období
jsme zahájili zpíváním koled na sedlecké návsi, kde jsme za zvuků tónů vánočních písní
rozsvítili stromeček. Ve školce jsme zdobili
spolu s rodiči vánoční perníčky, navštívil nás
i Mikuláš s čertíkem a andílek děti odměnil
za krásné písničky a básničky. Pilně jsme se
připravovali na vánoční vystoupení, které
proběhlo v krásně nazdobené tělocvičně naší

školy. Děti rozdaly svým rodičům dárečky
a vánoční přání a svým vystoupením navodily rodičům vánoční náladu a nechyběla
ani slzička dojetí. Čekání na Ježíška jsme si
zpestřili českými zvyky a tradicemi, rozkrojili jsme jablíčka, pouštěli lodičky z ořechů,
u společného stolu jsme ochutnali cukroví
a netrpělivě vyčkávali na zacinkání zvonečku,
který nás pozval k nadílce pod stromečkem.
Ivana Michálková, učitelka

Čertí rojení v družině plzenecké školy
Foto: Marie Doleželová
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ZŠ STARÝ PLZENEC
ZŠ STARÝ PLZENEC

VÁNOČNÍ PEČENÍ
Ve středu 19. 12. 2018 jsme ve ŠD pekli srnčí hřbet. Každý dostal lístek, na kterém byla
napsána surovina, co přinese, např. mouka,
vajíčka, cukr, mléko, tuk atd. V kuchyni jsme
vše zamíchali dohromady a nalili do připravených forem. Do jedné jsme přidali hrozinky a ořechy, do druhé kokos a dali do trouby. Během pečení nám paní vychovatelka
přečetla článek o Vánocích ve světě a taky
o tom, jak vznikla vánočka. Také jsme kreslili, co si přejeme pod stromeček, a zpívali koledy. Čas rychle utekl a bylo pečeno. Druhý
den jsme moučník snědli a podělili jsme se
s ostatními.
Děti II. oddělení ŠD

Žáci a žákyně naší školy mají již devátým rokem možnost tvořit v keramické dílně.
I na sklonku loňského roku svými výrobky (viz foto) obohatili vánoční trh a navíc si stihli
vyrobit i něco pěkného pro své nejbližší.
Text a foto: Mgr. Jana Toušová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
SILVESTROVSKÝ VEJŠLAP
Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci

Akademie Staré Plzně
přednášku

VODA A MY
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.,
hydrobiolog Povodí Vltavy, pedagog, člen Komise životního prostředí

Foto: Jan Meduna
Stalo se již tradicí, že Spolek-Sedlec v akci! každým rokem
v poslední den roku pořádá tuto akci. Sešli jsme jako obvykle
v hojném počtu na návsi v Sedlci. Máme radost, že se naše řady
rozrůstají, přibývají rodiny s malými dětmi a některé z nich i v kočárcích.
Cílem cesty byla Tymákovská vyhlídka s odpočinkovým altánem. Prošli jsme Sedlcem směrem na Malou Stranu a tam se
napojili na kupeckou stezku, došli ke sv. Markovi a vystoupali
k altánu, kde nás již přivítalo připravené ohniště.
Den předem naši obětaví kamarádi dopravili na místo dostatek
dřeva. Jakmile jsme dorazili k tábořišti, zahájili jsme tolik očekávané opékání špekáčků (viz foto).
Nikomu ani nevadilo sychravé počasí i mírný déšť. Zúčastnění
se při opékání náramně bavili, hlavně si přáli vše dobré do nastávajícího Nového roku 2019.
Jana Medunová

Přednáška
sekoná
koná
v Obřadní
síni Městského
úřadu, Masarykovo
Přednáška se
v Obřadní
síni Městského
úřadu, Masarykovo
nám.
nám.
121,
Starýv Plzenec
úterý2019
19. února
2019
121,
Starý
Plzenec
úterý 19.vúnora
od 18.00
hod.od 18.00 hod.
Autor
nás vezme
do světa,
světa, který
velmi zajímá.
zajímá.
Autor přednášky
přednášky nás
vezme do
který nás
nás všechny
všechny velmi
Dozvíme
seodpovědi
odpovědinana
otázky
„Jak
jsme
na tom
s kvalitou
Je
Dozvíme se
otázky
“Jak
jsme
na tom
s kvalitou
vody?vody?
Je voda
voda
než dříve?
Budeme
někdy
rybníky
lepší lepší
nebo nebo
horší horší
než dříve?
Budeme
mít mít
někdy
zasezase
čistéčisté
rybníky
ke
ke koupání a zdravou vodu k pití? Prší nám málo vody? A jestli ano,
koupání a zdravou vodu k pití? Prší nám málo vody? A jestli ano, není to
není to tak, že s touto vodou neumíme dobře hospodařit?!“
tak, že s touto vodou neumíme dobře hospodařit?! “
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.

Dotazy
zodpovíme
nazměny
e-mailové
adrese
karnoldovahana@gmail.com.
Vyhrazujeme
si právo
v programu.
http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/
Vyhrazujeme si právo změny v programu.
http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/
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STALO SE
CENTRUM SLUŽEB
PRO TURISTY V ROCE 2018
I v roce 2018 se potvrdilo, že investice vložená do rekonstrukce budovy bývalé hájenky postavené roku 1900 na prostranství pod
hradem Radyně, se vyplatila. Centrum služeb
buď přímo samo organizovalo, nebo se podílelo na celkem 13 kulturních akcích spojených s prostorem středověkého hradu nebo
jeho okolím. Namátkou uveďme například
Radyňské slavnosti vína, Oslavy osvobození
na Radyni nebo Středověký či Keltský den.
Mnoho lidí nalákaly rovněž tradiční Radoušovy hry či příjezd sv. Martina na Radyni.
Poslední velkou akcí pak byla Mikulášská
Radyně, které se zúčastnilo více jak 500 návštěvníků! Bezmála 500 návštěvníků během
roku 2018 využilo možnosti komentovaných
prohlídek hradu. Velký úspěch rovněž sklidil
program pro mateřské a základní školy, kterého se za pouhé 2 měsíce (květen, červen)
zúčastnilo na 800 dětí z 26 různých škol.
Tímto bych chtěl za Centrum služeb pro
turisty poděkovat všem návštěvníkům za přízeň věnovanou v roce 2018 a doufáme, že ji
zachováte i v novém roce 2019, ve kterém pro
Vás chystáme opět mnoho kulturních akcí.

Centrum služeb pro turisty na Radyni je
pro veřejnost otevřeno denně od listopadu
do března od 9:00 h do 16:00 h a od dubna
do října od 9:00 h do 18:00 h. Podrobnosti
o jednotlivých akcích naleznete na webu
www.staryplzenec.cz,
www.ic-radyne.cz,

Centrum služeb pro turisty pod hradem Radyní

VÝSLEDKY VÝTVARNÉ
SOUTĚŽE
RADYNĚ V POHÁDCE
V sobotu 19. ledna 2019 proběhlo
v Centru služeb pro turisty pod Radyní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
„Radyně v pohádce“. Do soutěže, kterou
jsme zahájili v listopadu 2018 zadáním tématu, se přihlásilo 38 šikovných výtvarníků, kteří až do 13. ledna 2019 bojovali
o hlasy veřejnosti.
Výsledky:
I. kategorie (předškoláci - 1. třída)
1. místo: Adéla Krejcarová
2. místo: Anna Myslíková
3. místo: Daník Panák
II. kategorie (2.- 5. třída)
1. místo: František Myslík
2. místo: Antonín Myslík
3. místo: Lucie Posavádová
II. kategorie (6.-9. třída)
1. místo: Adéla Brandnerová
2. místo: Valentýna Bromová
3. místo: Karolína Čechová
Absolutní vítězkou v hlasování na facebooku se stala Adéla Brandnerová s dílem
„Simpsonovi“.
Děkujeme všem účastníkům soutěže!
Monika Onderková,
Centrum služeb pro turisty

(fotografie z vyhlášení výsledků a předání cen)
Foto 1: (zleva) Antonín Myslík, František Myslík, Anna Myslíková, Lucie Posavádová, Adéla
Krejcarová
Foto 2: (zleva) Valentýna Bromová, Karolína
Čechová
Foto: Monika Onderková,

na facebooku www.facebook.com/mestostaryplzenec/ nebo nás přímo: info@ic-radyne.
cz, tel. +420 725 500 060.
Mgr. Jan Benedikt
Centrum služeb pro turisty

Foto: archiv města St. Plzence
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Gymnastika v sokolovně, pondělí 14.3015.00 pro děti 3-16 let. Info: Lenka Šimánová, 777 286 079, www.plzen.ymca.cz/aktivity
■ Nabízím

doučování učiva ze ZŠ/SŠ. Tel.:
774 252 063, St. Plzenec.

■ Koupím Lada, Vaz, Žiguli, možno i bez TP.
Tel.: 736 736 059.

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

■ Prodám lednici Whirpool ARC 104/1/A+,

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389
Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené
Možná i práce na hlavní pracovní poměr

Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění
V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939, e-mail: suchyzd@seznam.cz

málo používaná. Tel.: 728 165 056.

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy

FIRMA TOI TOI,
sanitární systémy, s.r.o.
Pobočka Tymákov

více na www.staryplzenec.cz

HLEDÁME KOLEGU
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

NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR
do pozice :

ŘIDIČ – SERVISNÍ TECHNIK
s ŘP na C a E
Zájemci o místo volejte p. Pejčochové 724 026 192
Nástup dle dohody

Radyňské listy - únor 2019
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Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422, info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com

PŘIJMEME
BRIGÁDNÍKY
studenty starší 18 let
do pokladny hradu Radyně
na turist. sezónu 2019
Požadujeme komunikativní
znalost AJ, NJ, znalost práce s PC
Odměna 100 Kč/h
Informace:
K-Centrum, městská knihovna
tel.: 377 183 662, 721 981 526
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

ZIMA JE TADY!
.)Ï%77-43Ě(-8
7430),0-:

INTERNET!!
ÐPIRWOÀTě°WTÞZIO

4SY^I

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

www.plzenec.net

Stáří slepiček: 14 - 19 týdnů;
cena: 159-205 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
25. února 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
www.drubezcervenyhradek.cz

U Ž B Y | P E N S I O N - U B Y TO VÁ N Í

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.

PRODEJ SLEPIČEK
Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell
- typu Araukana

KÉ PROSTŘEDÍ

Internet omezený pouze cenou

Strana 12

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

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

Radyňské
listy
Periodický tisk územního samosprávního celku
Vydává město Starý Plzenec
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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
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Uzávěrka čísla 3/2019
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Vychází: 1. 2. 2019
ZDARMA v nákladu 2100 kusů



WƌŽǀĄĚşŵĞŬůĞŵƉşƎƐŬĠ͕
ƉŽŬƌǉǀĂēƐŬĠĂƚĞƐĂƎƐŬĠƉƌĄĐĞ
<ŽŶƚĂŬƚ͗ZŽŵĂŶZE|
aƛĄŚůĂǀǇϲϲϮ͕ƚĞů͗͘ϲϬϯϱϭϬϰϮϬ

e Starém
v
ť
í
s
á
k
tic
Rychlým internetem to u nás
Jediná op onkurenčně nejrozhodně nekončí! Nabízíme
Bezk
č
mimo jiné také:
Plzenci.
z a 300 K
í
n
e
j
o
p
i
př
pora pro
chytrou internetovou
r y chlejší
d
o
p
á
v
o
Špičk
televizi (IPTV)
měsíčně.
d enně .
h
4
2
y
ík
zn
zabezpečovací a kamerovéé
naše záka
systémy pro Vaše domy
kušebního
z
E
C
Í
S
Ě
M
levné telefonování (VOIP
P)
a navíc 2
ARMA!
D
Z
a
l
e
c
z
www.mraknet.com provozu
Všechny vaše dotazy zodpovímee na zákaznické
záákaznické lince 602 370
nebo na internetu mraknet@mraknet.com
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