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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
přehoupli jsme se do měsíce června, který začíná
Dnem dětí a končí rozdáváním vysvědčení. Děti
se již nemohou dočkat
prázdnin, pro město je
to období zahájení další
etapy prací na opravách
našich škol. Připravuje se
podpis smlouvy se zhotovitelem prací na přístavbu a rekonstrukci ZŠ a MŠ Sedlec, aby co
nejvíce „hrubých“ prací bylo provedeno přes
prázdniny. Stejně tak v ZŠ ve Starém Plzenci
bude o prázdninách rušno – bude zahájena
další etapa výměny oken a rekonstrukce chlapeckých toalet. Probíhají opravy i v dalších
veřejných budovách – sanace omítek v přízemí radnice a opravy v hasičské zbrojnici
JSDH ve Starém Plzenci.
Nyní se dokončují práce na opravě ulic
Kollárova, Malostranská, kde součástí prací
bylo vybudování i nového vodovodního řadu.
Bude zahájena další etapa oprav místních
komunikací - v Sedlci v ulicích Zahradní,
Spojovací, včetně křižovatkového napojení
ulic Tymákovská a Sutická, ve Starém Plzenci
zbývající části ulic Habrmanova, Erbenova,
Brožíkova, Ke Skalce, Náprstkova a Podhradní. Další etapa by měla ještě pokračovat na
podzim. Opravy místních komunikací Modřínová a Smrková byly odloženy do doby vyřešení projektu nového veřejného osvětlení
(VO) v těchto ulicích, kde někteří vlastníci
nemovitostí nesouhlasí s navrženým projektem VO.
Během prázdnin bude dokončena projektová dokumentace na revitalizaci sedleckého
parku, abychom mohli část prací zahájit v letošním roce. Dokončují se práce na rekonstrukci restaurace u hradu Radyně. Pokračují
práce na projektové přípravě vodovodu a kanalizace v Bezručově ulici a dále přechodu
u zdravotního střediska.
Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 15. 5. 2017 schválilo uzavření Partnerské
smlouvy s městem Plzní na realizaci cyklostezky Starý Plzenec – Koterov. V měsíci
červnu by měla být podána žádost o dotaci
do IROP - 50. výzva řídícího orgánu IROP,
specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy, aktivita Cyklodoprava. V pří-
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padě poskytnutí dotace by měly být práce
zahájeny v březnu 2018 a dokončeny v říjnu
2018.
Diskutovaným tématem na zastupitelstvu byly výsledky architektonické soutěže.
V lednu 2017 zastupitelstvo schválilo soutěžní podmínky pro vyhlášení architektonické
soutěže o návrh na řešení přístavby školy
a novostavby sportovní haly v areálu ZŠ Starý
Plzenec, Masarykovo náměstí 54. Tato soutěž
byla připravena ve spolupráci s Českou komorou architektů a o průběhu soutěže hovořil na zastupitelstvu předseda odborné poroty
doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka. Uvedl, že návrhy hodnotila porota ze 3 kritérii-1.funkční

propojení se stávající školou, 2.maximální
zachování zeleně a zahrady u školy, 3.architektonické ztvárnění. Všichni zastupitelé se
shodli, že byl vybrán skutečně kvalitní návrh.
Diskuse se točila zejména okolo financování
tohoto návrhu a po dlouhé diskusi výběr odborné poroty potvrdilo 14 ze 16 přítomných
zastupitelů.
Nejen investice, ale i zajímavé kulturní
akce jsou pro Vás připraveny na měsíc červen. Dne 9.6. pořádá Římskokatolická farnost další ročník Noci kostelů. Hned další
den 10.6. budete mít na výběr 2 akce, od 14
do cca 15 h se koná u hradu Radyně divadelní
Pokračování na str. 2

SLAVNOSTI SVOBODY
NA RADYNI

bohatý kulturní program. Ze Starého Plzence
až na Radyni byla pro návštěvníky zajištěna
bezplatná autobusová kyvadlová doprava.
K poslechu hrál po celou dobu nejen swingové melodie orchestr Miroslava Novotného
a Taneční škola Filip Gregoriades předvedla
zajímavá taneční vystoupení. Návštěvníky
velice zaujala mimořádně připravená výstava

Sedmdesáté druhé výročí osvobození oslavilo letos poprvé město Starý Plzenec také na
Radyni. V sobotu 5. května 2017 byl v předhradí hradu Radyně pro veřejnost připraven

Slavnosti svobody na Radyni

Slavnosti svobody na Radyni
Foto: archiv K-Centra

Foto: archiv K-Centra
dobových fotografií z období osvobození Starého Plzence a dobových fotografií restaurace
a bývalé hájovny pod Radyní. Rodiny s dětmi hojně využívaly zahrady s herními prvky
u Centra služeb pro turisty. Na závěr dorazil
na Radyni konvoj historických vojenských
vozidel, které pro město Starý Plzenec uskutečnil Klub 3. armády Plzeň, za což mu patří
veliké poděkování.
Eva Vlachová
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a soutěže pro děti. A v následující den 18.6.
se uskuteční v rámci Léta pod rotundou
další benefiční koncert, který pořádá od 18
h spolek Staroplzenecké varhany v kostele
Narození Panny Marie. Kdo byste raději trochu sportu, Český klub turistů připravil na
den 18.6. od 9 h již 7. ročník pochodu kolem Starého Plzence s délkou tras 5 – 30 km.
Ve dnech 24.6. a 25.6. jsou připraveny od
10 h u Radyně horolezecké dny. Současně se
můžete zúčastnit 24.6. od 15 hodin festivalu
Bluegrassových kapel v předhradí hradu Radyně. A s předstihem avizuji další zajímavou
akci, kterou pořádá Spartak Sedlec 2.7. - Sedlecká 500 – závody rychlostní kanoistiky na

Sedleckém rybníku. Podrobnější informace
o akcích jsou zveřejněny uvnitř RL.
V této souvislosti bych chtěla pogratulovat sedleckým vodákům. Za účasti 10 oddílů a více než 160 závodníků se v sobotu 13.
5. 2017 konal na řece Labi přímo v centru
Hradce Králové 81. ročník Hradeckého kilometru. Výběr 15 kajakářů a kajakářek ze Sedlce získal na závodech v Hradci za jediný
den 36 medailí. GRATULUJI!
Závěrem mi dovolte popřát dětem úspěšné zakončení školního roku a s ostatními se
těším na setkání během červnových sportovních a kulturních akcí.
Vlasta Doláková, starostka
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Pokračování ze str. 1
představení Tři mušketýři a hned poté můžete navázat návštěvou Bohemia Sektu, kde pro
Vás společnost připravila další ročník zábavného odpoledne „Den Bohemia Sektu aneb
Rodinné letní odpoledne pro dospělé i špunty“. Dále se můžete zúčastnit akcí v rámci
Léta pod rotundou, kdy 14.6. bude zahájena
výstava žákovských prací ZUŠ ve Staroplzenecké galerii v K-Centru, 15.6. se uskuteční
od 18 h muzikál Rebelové v Lidovém domě,
17.6. si nenechte ujít od 14 h zábavnou stezku okolo rotundy, kde jsou připraveny hry

81. ročník Hradeckého kilometru 13.5.2017-Výběr 15 kajakářů a kajakářek ze Sedlce získal na
závodech v Hradci za jediný den 36 medailí.
Foto Vlasta Doláková

ZE ŽIVOTA MĚSTA
PŘÍSTAVBA ŠKOLY
A NOVOSTAVBA
SPORTOVNÍ HALY
OČIMA JEDNOHO
ZASTUPITELE
Dne 15. 5. 2017 se konalo mimořádné
veřejné zastupitelstvo, které mělo na pořadu
mimo jiné i Architektonickou soutěž na
přístavbu školy a výstavbu sportovní haly
(dále jen „soutěž“). Z průběhu jednání bude
samozřejmě učiněn zápis a nově bude všem
k dispozici audio nahrávka na webu města.
Přesto všechno jsem se rozhodl napsat
tento článek, abych se s Vámi podělil o průběh z tohoto bodu jednání zastupitelstva.
Je třeba předem zdůraznit, že celá soutěž
byla pečlivě připravována, byla vybrána erudovaná porota a zájem byl značný, přihlásilo
se 30 účastníků, dokonce i ze zahraničí. Po

jistě nelehkém rozhodování porota vybrala
vítěze, jehož návrh by mohl být v budoucnu
realizován a naše město by mohlo přistavět
školu ve Starém Plzenci a postavit novou
sportovní halu na školní zahradě.
Jednání začalo a všichni jsme se zájmem
poslouchali úvodní slova a krátkou prezentaci vítězného návrhu. „Po architektonické
stránce se nepochybně jedná o podařené dílo,
žádná škatule a parkoviště v centru města,“
říkal jsem si a znělo to ostatně i sálem radnice. „Porota, stavební komise i komise strategického rozvoje a prezentace památek návrh
jednoznačně doporučují a to jsou odborníci,“
přemítal jsem v duchu. „Byla už někde taková hala postavena? Abychom měli srovnání,
referenci? Zeptám se odborníků na sportovní
haly,“ napadlo mne. Odpovědí mně však byla
přednáška o nutnosti nízkých provozních nákladů. Nedal jsem se odbýt, protože ne všichni jezdíme v autech na hybridní pohon nebo
v elektromobilech, i když mají nižší spotřebu
než běžná auta a zeptal jsem se znovu. Odpo-

vědí mně bylo konstatování, že každá stavba
je unikát. „Aha, tak asi bychom byli první na
okrese, možná i v kraji! A je to dobře?“ Přemítal jsem dál. „Byla by to ale drahá záležitost,
kde by na to město sehnalo prostředky, a co
jiné investiční akce? 120 milionů Kč je hodně peněz, a ač město mělo na účtu k 31. 12.
2016 asi 55 milionů, pro letošní rok 2017 byl
schválen schodkový rozpočet s deficitem asi 32
milionů Kč, na účtech zbyde jen nějakých 23
milionů Kč,“ počítal jsem si.
Vystoupil jeden z pánů radních a na úvod
sdělil, že je stavař a že by se to mohlo postavit
levněji. „Konečně se někdo na věc dívá z pohledu financí, já jsem zase ekonom a tahle
stránka je neméně důležitá,“ pomyslel jsem
si. Sálem však zaznívaly další a další proslovy o nutnosti haly ať už z pohledu školáků,
sportovců i široké veřejnosti. „Chápu je, mají
pravdu, ale kde na to město vezme?“ Hala se
postavit musí a mělo by se to schválit a začít stavět šup, šup, šup, říkala dokonce jedna
Pokračování na str. 3
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paní architektka z komise. „No já nevím, jak
si to ta dáma představuje, vždyť chybí finanční
zdroje, z čeho se uhradí ty faktury?“ honilo se
mně hlavou. „Vždyť všichni zde v sále snad nějak řídí svoje rodinné rozpočty, všude se mluví
o finanční gramotnosti,“ ovšem v sále se dále
hovořilo o nutnosti a dokonce o odkazu pro
příští generace! „Tak pozor, i obec může zkrachovat, to už tu bylo a to by se nám příští generace poděkovala,“ napadlo mne. „Dotace, ur-
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čitě nás zachrání dotace, to je jediná možnost,
když je dotace na cyklostezku, měla by být i na
něco mnohem potřebnějšího,“ pomyslel jsem
si, s dotacemi moc počítat nemůžeme, znělo sálem. Ale možná dojde ke změnám, je
k tomu politická vůle. „Co úvěr? Ale zadlužit
město a ručit radnicí, to ne!! Zbývá tedy něco
za něco, prodat pozemky nad Traťovkou, průmyslovou zónu…, Pronap – ten ne, tam se má
přece také jednou stavět, říkali nám to přece
vloni, snad nenapadne někoho prodávat Rady-

Město Starý Plzenec

OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce 2017
tradiční pravidelnou přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a. s.
Autobus bude jezdit od 2. června do 20. října 2017 vždy v pátek v následujících termínech:
2. června
16. června
30. června

14. července
28. července

11. srpna
25. srpna

8. září
22. září

6. října
20. října

Jízdní řád:
zastávky autobusů ČSAD a MHD
Sedlec - náves
- rozcestí
St.Plzenec - Nádražní
- Kollárova (točna)
- Radyňská (Máchova)
- Masarykovo náměstí
- Havlíčkova (za mostem)

hod.
16:00
16:02
16:05
16:08
16:10
16:12
16:15

Odjezd zpět ze hřbitova v 17:10 hod. Jednotné jízdné činí 10,- Kč.
Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka města Starého Plzence

ni? Moc variant nemáme! Ale ani jedno řešení není pro mne přijatelné! Jak to, že se tady
plánuje takováto akce a nikdo neřeší pořád ty
peníze? Jak by se asi všichni chovali, kdyby šlo
o jejich peníze? Zastupitelé disponují s veřejnými prostředky, ale nesou velkou odpovědnost,
a proto by měli mít kvalitní informace a rozhodně nerozhodovat pod nátlakem...“
Koho zajímá celý průběh jednání, má možnost nahlédnout do zápisu nebo si poslechnout audio záznam z webu města. Po architektonické stránce šlo nepochybně o dobrý
počin, a když už jednou zastupitelstvo soutěž
schválilo, tak vítězům zcela po právu patří
přiznané finanční odměny. Zastupitelé však
budou muset získat zcela kvalifikované informace, jak by bylo možné celou akci financovat, jinak jsou další kroky b o h u ž e l
bezpředmětné a nezodpovědné. Tyto informace a další vývoj bude nepochybně důležitý i pro Vás občany, sledujte tedy s námi jeho
Mgr. Ing. Dušan Kopřiva
další dění.
zastupitel

POTRAVINÁŘSKÉ
TRHY
v roce 2017
10.6., 8.7., 5.8., 2.9.,
14.10., 11.11.
vždy od 08:00 h do 12:00 h
Masarykovo náměstí,
Starý Plzenec

SERIÁL
OPRAVA V ČLÁNKU 5. KVĚTNA 1945 –
„NÁRODNÍ HOSTÉ“ ZASAHUJÍ V RADYŇSKÝCH LISTECH 05/2017:
V článku bylo chybně uvedeno, že v bývalém chudobinci je dnes domov důchodců, ten se nachází v Havlíčkově ulici, čp. 194. Všem čtenářům
RL se omlouvám. A. Velichová

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVEN 2017
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
So, Ne a svátky
09:00-15:00 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
Pá - zavřeno

13:00-14:00 h

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
- Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno 09:00 – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
Pokračování na str. 6
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ZUŠ Starý Plzenec vás zve na výstavu CESTY.
Vernisáž 14. 6. 2017 v 17. hod. ve Staroplzenecké galerii.
Výstava potrvá do 7. 9. 2017.

Po: 8 – 12, 13 – 17h
St: 8 – 12, 13 – 18h
Út, Čt: 8 – 12, 13 – 14:30h

Radyňské listy - červen 2017

18:00–18:10 Zahájení Noci kostelů zvoněním staroplzeneckých zvonů
18:10–18:30 Velká soutěž pro děti, malování křídami na
chodník před kostelem, komentovaná/volná
prohlídka kostela
18:30–19:00 Příběh staroplzeneckých fresek
19:00–19:30 ZůziZů – vystoupení smíšeného pěveckého
sboru
19:30–20:00 KONIVADLO – „Pohádka o kostelní myši“
20:00–20:45 Hudební vystoupení malých a velkých
muzikantů ZUŠ Starý Plzenec
20:45–21:15 Povídání o čtvrtém pádu a učednické
zpívání při svíčkách
21:15–21:30 Modlitba za město
18:00–22:00 Výstava „25 let živého Betlému“ a fotografií
Daniela Stacha

Pá: 9 – 12
So, Ne: 9 – 15h

CYKLUS KONCE RTŮ

WWW.NOCKOSTELU.CZ

POUŤ NA ROTUNDU
SVATÉHO PETRA A PAVLA
v sobotu 1. července 2017 od 15.00

PRO PLZENECKÉ VARHANY

BAROKNÍ OSLAVA
Skladby vrcholného baroka provede
soubor L’estro arco a hosté
a pěvecký sbor Ad laetitiam a sólisté
pod vedením Miloslava Esterleho
k o s t e l N a r o z e n í P a n n y M a r ie n a M a lé St r a n ě

neděle 18. června 2017 v 18 hodin
Zapsaný spolek Staroplzenecké varhany spolu
s Římskokatolickou farností ve Starém Plzenci
vás srdečně zvou na další z benefičních koncertů za podpory Plzeňského
kraje. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na dostavbu varhan.

14:30 průvod od kostela Panny Marie na Malé Straně
15:00 poutní mše svatá v rotundě
V případě příznivého počasí bude po mši následovat
setkání u táboráku na farní zahradě.

zve Římskokatolická farnost Starý Plzenec

Radyňské listy - červen 2017
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ZUŠ Starý Plzenec
uvádí muzikál

LÉTO POD ROTUNDOU

15.06.2017 od 18:00 h do 20:00 h

REBELOVÉ
- muzikál ZUŠ St. Plzenec
Lidový dům Starý Plzenec
17.06.2017 od 14:00 h do 18:00 h

ZÁBAVNÁ STEZKA
KOLEM ROTUNDY
18.06.2017 od 18:00 h do 19:30 h

BAROKNÍ OSLAVA
Lidový dům Starý Plzenec
čtvrtek 15. června 2017 od 18 hod.

– benefiční koncert pro staroplzenecké
varhany
kostel Narození Panny Marie na Malé Straně

LÉTO POD ROTUNDOU
M Ě S TO S TA R Ý P L Z E N EC
zve všechny děti i dospěláky na

Zábavnou středověkou stezkou
okolo rotundy (2. ročník)
sobota 17. června 2016 od 14:00 do 18:00 hodin
rotunda na Hůrce ve Starém Plzenci
• střelba z kuše
• střelba z luku
• hod kostkou
• malování
• hlavolamy
• základy archeologického průzkumu
• seznámení se starými jednotkami pro měření délky
• a další…
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
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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
Otevřeno: 03.06.2017 od 13:00 h do 16:00 h.
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou
první sobotu v měsíci od května do září od
13:00 h do 16:00 h. Skupinové prohlídky (min.
6 osob) mimo otevírací dobu po objednání na
tel.: 377 183 662, 377 183 659.
www.rotunda-hurka.cz
9. června 2017
Noc kostelů
kostel Narození Panny Marie
18:00 h – 22:00 h
Pořadatel.: Římskokatolická farnost St. Plzenec
www.nockostelu.cz
10. června 2017
Tři mušketýři - divadelní představení
Místo: předhradí hradu Radyně
Čas: 14:00 – 15:00 h
doprovodný program
Korunovační dílna – workshop
Místo: předhradí hradu Radyně
Čas: 10:00 – 14:00 h
14. června 2017 – vernisáž výstavy
CESTY
výstava žákovských prací ZUŠ Starý Plzenec
-Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 7. září 2017.
15. června 2017
Léto pod rotundou
Rebelové – muzikál
Místo: Lidový dům Starý Plzenec
Čas: 18:00 – 20:00 h
Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec
17. června 2017
Léto pod rotundou
Zábavná stezka kolem rotundy
Místo: Hůrka Starý Plzenec – okolí rotundy sv.
Petra a Pavla
Čas: 14:00 h – 18:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec
18. června 2017
Léto pod rotundou
Barokní oslava
benefiční koncert pro staroplzenecké varhany
Místo: kostel Narození P. Marie
Čas: 18:00 h – 19:30 h
Pořadatel: Staroplzenecké varhany, z.s.
24. června 2017
Bluegrassový den na Radyní
Místo: Předhradí hradu Radyně
Čas: 15:00 – 21:00 h
1. července 2017
Pouť na Hůrku
tradiční bohoslužba v rotundě sv. Petra a Pavla
Čas: 15:00 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
www.sdh-sedlec.wz.cz

bohemia_sekt_den_otevrenych_dveri_inz_128x89_01_vystup.indd 1

24/05/17 10:59
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KORUNOVAČNÍ DÍLNA
10. června 2017 od 10:00 do 14:00 hodin
podhradí hradu Radyně
V rámci doprovodného programu budou návštěvníci moci
navštívit Korunovační dílnu – workshop, kde si děti budou
moci za symbolickou částku zakoupit materiál na výrobu královské koruny a pod odborným vedením lektora si ji vyrobit.
Výtěžek z prodeje bude věnován ve prospěch veřejné sbírky
Karlova koruna, jejímž cílem je vybrat finanční prostředky na
vytvoření repliky korunovační koruny Karla IV., která bude
trvale vystavena v expozici hradu Radyně.
Pro všechny zájemce bude možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek hradu Radyně.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 3. června 2017 uplynulo 10 let,
co nás opustil
pan Stanislav Šteiner.
Za tichou vzpomínku děkují synové
a dcera s rodinami

Dne 29. června 2017 uplyne 29 let od
úmrtí paní Libuše Vávrové,
rozené Kovářové,
která by se 26. května 2017 dožila 90 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkuje dcera
Jaroslava Schafferová.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Dne 20. června uplynou dva roky,
co nás navždy opustila
paní Alena Nobilisová.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

NAŠE ŠKOLY
MŠ STARÝ PLZENEC

JEDEME NA PLNÝ PLYN
Sluníčko hřeje, stromy se zelenají, prázdniny se blíží a my jedeme na plný plyn. Na

narozeniny naší planety se všechny třídy sešly
před školkou. Byli jsme vybaveni štětci a barvami. Každá třída namalovala obraz naší planety svýma očima a obrazy zdobí naši hradbu
ještě dnes. A protože naše planeta je tak krásná a my chceme, aby i zůstala, odstartovali

jsme ekologický týden. Všechny děti nosily
do školky odpadky, které jsme se učili třídit.
A šlo nám to opravdu dobře. 27. 4. jsme od
rána slyšeli houkání, to proto, že kolem naší
školky projela ekologická mašinka ,,Tomáš“.
Pokračování na str. 8
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Měla barevné vagónky a my do nich roztřídili
spoustu odpadků. Naposledy nám zahoukala
a odjela. A to právě včas, protože z dálky už
bylo slyšet praskání ohně a potutelný smích
čarodějnice Justýnky. Ta nám připravila na
28. 4. den plný her a úkolů. Všechny děti se
proměnily v malé čarodějnice a malé čaroděje
druhé kategorie. Úkoly hravě zvládly a užily si
spoustu legrace pod vedením zkušených čarodějnic. A paní kuchařky nám přiletěly servírovat žabí stehýnka přímo z ,,Nymbusu 2017“.
Ještě že se Justýnka vrátila do své chaloupky na kuří nožce, protože 5.5. k nám zavítala
opička Žofie. Bylo jí zrovna 5 let a patří do
rodu šimpanzů. Předvedla nám krásné vystoupení se svými čtyřnohými kamarády. Za
odměnu jsme si ji mohli opravdu všichni pohladit. A aby našim maminkám nebylo líto,
že o vystoupení přišly, připravili jsme jim
k jejich svátku velkolepé překvapení. Děkujeme všem maminkám za dobroty, kterými
naše besídky zpestřily. Bylo to prostě mňam.
A vám všem přejeme příjemné, krásné a slunečné dny.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

SOUSTŘEDĚNÍ
LIDOVÉHO SOUBORU
ÚSLAVÁČEK
Prodloužený víkend 5.– 8. května 2017
jsme s lidovým souborem Úslaváček strávili
v rekreačním středisku Butov na Hracholuskách. Bezprostředně po příjezdu a ubytování
jsme všech 30 dětských a mladistvých účastníků rozdělili do pěti skupin a celý pobyt se
v mezičase mezi hudebně tanečním nacvičo-

Účastníci soustředění lidového souboru Úslaváček
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Eko mašinka Tomáš

váním proměnil v pohádkový svět plný rozličných pohádkových bytostí. Měli jsme tak
příležitost nahlédnout do světa panovačného
krále země Lukyland, promluvit s překrásnou
a chytrou královnou Elžírska, ospalý Peřinov
nám dodal odpočinku, tajemný Temný les
byl tak tajemný, že jsme ani jeho řeči nerozuměli, a také jsme se vypravili ke spravedlivým
a ekologickým skřítkům X-menům. Každá
země měla za úkol složit hymnu a oslavný
tanec, vytvořit čarovný lektvar ze speciálních
i místních ingrediencí a nakonec i přenést
své erby na posvátná roucha. Celé soustředě-

Foto: Drahoslava Krupařová

ní bylo velmi plodné, krásně jsme si všechno
užili, společně se dobře sžili a hned následující víkend jsme zúročili úsilí naší společné
práce při vystoupení na slavnostech osvobození Nezvěstic. Nejbližší další akce, které nás
do prázdnin čekají, budou v pondělí 5. června 2017 v Lidovém domě ve Starém Plzenci od 17 hod a pak ještě v sobotu 17. června
2017 v plzeňské ZOO na statku Lüftnerka od
11 a 14 hodin. Těšíme se, že se na nás přijdete
podívat.
Petra Koňaříková

Foto: archiv ZUŠ St. Plzenec
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KVĚTEN V ZŠ SEDLEC
Koncem dubna se vybraní žáci ze ZŠ Sedlec zúčastnili fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Počasí jim sice nepřálo, ale naštěstí si
mohli zahrát alespoň v sokolovně.
Poslední dubnový den jsme se sešli u hasičárny na tradičním pálení čarodějnic. Děti si
zasoutěžily, vyzkoušely čarodějné lektvary, znalost bylinek, hádání i uzlování, barevné hraní
a malování ... Nakonec jsme poslali všechny čarodějnice na jejich poslední let do ohně. Ten sice
zprvu moc nehořel, ale čarodějnická sukénka
mu nakonec pomohla a samotné čarodějnice ze
zprvu malého ohýnku udělaly řádnou vatru. Na
závěr zbytky ohýnku zlikvidovali svým zásahem
mladí hasiči.
10. květen byl pro školkáčky a prvňáčky důležitým dnem. Společně vystoupili na besídce
pro maminky k jejich svátku. Třídu Berušek
provázel celým vystoupením Večerníček, Včeličky tančily a zpívaly a naší nejmenší žáčci zahráli divadélko o mravenečkovi a pokračovali

Vítězové ze ZŠ Sedlec
country tanečkem a přednesem básniček.
V polovině května jsme se zúčastnili sportovního dne, akce pořádané ZŠ Starý Plzenec. Vybraní žáci soutěžili ve skoku dalekém
a v běhu, smíšené družstvo dívek a chlapců pak
hrálo vybíjenou. Děti výborně reprezentovaly
naši školu a získaly několik diplomů. Pro ostatní

Foto: Emanuela Vávrová
byly opět připraveny hry a soutěže se sportovní
tematikou.
Koncem května nás ještě čekala premiéra
představení O třech silácích. Divadlo Alfa je
námi i dětmi velmi oblíbené, a proto se snažíme
jim jeho návštěvu umožnit alespoň dvakrát do
roka.
Emanuela Vávrová a Anna Císařová

ATLETIKA
Dne 14. 5. se děti ze sportovních kroužků
ZŠ Starý Plzenec zúčastnily závodů v atletice.
Akci pořádala ASPV - asociace sportu pro
všechny. Odvahu pustit se do boje s ostatními
závodníky, kterých se sešlo kolem stovky, mělo
23 našich dětí. Po rozdělení do příslušných kategorií na všechny čekaly tyto disciplíny: běh
na 50, 60 či 100 metrů, hod, skok daleký a běh
vytrvalostní na 400, 800, 1000 a 1500 metrů.
Naše děti se soupeřů nezalekly, podaly velmi
pěkné výkony a vybojovaly 5 medailí. Tři zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou.
Výsledky:
žáci I. 3. místo Pavel Soukup
žáci III. 1. místo Vojtěch Děkanovský
žáci IV. 1. místo Filip Hrabě
2. místo Pavel Šesták
dorost 1. místo Daniel Diviš
I ostatní děti si vedly velmi dobře. Všem
zúčastněním patří velké uznání za skvělé reprezentování sportovních kroužků.
Jana Hermanová

Účastníci atletických závodů

Foto: Soňa Tichá

ZŠ STARÝ PLZENEC

KRAJSKÉ FINÁLE
V BRÄNNBALLU
V neděli 23. dubna se uskutečnil v Břasech
brännball. Této soutěže se zúčastnily čtyři týmy
– Rokycany 1, Rokycany 2, Nýřany a Starý Plzenec. První zápas hrál Plzenec proti Rokycanům
2 výborně. Skončilo to pro nás velice vysokým
skóre 76, zatímco soupeř měl pouhých 27 bodů.
V dalším utkání jsme bojovali proti týmu z města Nýřan. Tento zápas jsme také vyhráli, ale už
nižším poměrem. Nejtěžší souboj nás čekal ve
finále proti Rokycanům 1. Tento zápas byl velmi vyrovnaný, všichni jsme vydali co nejvíce
sil a nakonec zvítězili o 13 bodů. Na 1. místě
skončil tedy Starý Plzenec, další příčky obsadila družstva Rokycan a poslední zůstaly Nýřany.
Všem se brännball moc líbil a už se těšíme na
příští rok.
Aneta Mertlová 4. B

Reprezentační tým brännballu Starý Plzenec

Foto: Tomáš Děkanovský
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ZŠ STARÝ PLZENEC

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Dne 10. dubna se na ZŠ Starý Plzenec uskutečnil zápis do 1. tříd.

Foto: M. Soušková

V pondělí 10. dubna jsme přivítali v naší
škole 52 budoucích prvňáčků. Všichni přišli napjati v očekávání, co se bude dít. Když
opadly první rozpaky, každý se pochlubil, jak
umí rozeznat barvy, geometrické tvary, jak
si poradí a nakreslí lidskou postavu. Po třídě byla různá stanoviště, kde děti poznávaly
zvířata, vyprávěly pohádku podle obrázků,
stavěly věž z kostek a počítaly je. Došlo i na
básničku nebo písničku, kterou se naučily ve
školce. Ti nejzručnější ukázali, jak zvládnou
uvázat mašličku.
Na zápis se připravili i starší spolužáci
a vyrobili pro budoucí prvňáčky dárky. Každý si mohl vybrat na památku to, co ho zaujalo.
Na shledanou 1. září 2017!
M. Soušková
ZŠ STARÝ PLZENEC

PRVNÍ POMOC
Abychom se nebáli ošetřit nejčastější poranění, pozvali jsme 27. dubna do školy studentky zdravotnické školy z Plzně.
Ukázaly nám, jak ošetřit zlomeniny, popáleniny, krvácení a drobná poranění. Dokonce jsme
si vyzkoušeli umělé dýchání. Není to legrace!
Budeme raději opatrní, abychom předcházeli úrazům.
Žáci 1. B

Velikonoční dílnička

Foto: archiv

VELIKONOČNÍ JARMARK
NA ZŠ STARÝ PLZENEC
V sobotu 8. 4. 2017 se na dvoře naší školy ve Starém Plzenci uskutečnil velikonoční
jarmark, kde bylo možné si koupit spoustu
krásných výrobků s velikonoční tématikou.
Všechny vý-robky vytvořili žáci naší školy.

Naše třída 3. A také přispěla pomlázkami
a hezkými ptáčky. K dispozici byly i stánky
s výborným občerstvením a malá velikonoční
dílnička. Dvůr byl hezky vyzdobený a z plakátů jsme se mohli dozvědět něco o velikonočních zvycích. Počasí nám přálo a všichni
jsme si to užili. Teď nezbývá než se těšit na
příští jarmark v roce 2018.
Kryštof Kerner a Petra Hořanová (oba 3. A)

Foto: Mgr. Alena Morgensternová

SKAUT
SVOJSÍKŮV ZÁVOD
V sobotu 22. dubna, vyrazila naše družina Tygřic vlakem směrem na Chrást. Cesta
rychle uběhla a za chviličku jsme už vystupovaly a vydávaly se do nedalekého Dolanského
kempu.
Hned po příchodu jsme postavily stany a netrpělivě vyčkávaly, než závod začne.
Během zahájení v odpoledních hodinách se
však spustil déšť, který nás bohužel provázel
celou sobotu.
Začátek závodu pro nás byl hodně zmatkový, naštěstí jsme se ale brzy zorientovaly

v mapě a vydaly se plnit úkoly na jednotlivá
stanoviště. V průběhu závodu jsme si také
vyzkoušely mnoho nových aktivit jak sportovních, logických, tak i zdravovědných.
Při hledání některých stanovišť jsme se také
několikrát ztratily, což nás vůbec nevyvedlo
z míry a svou ztrátu jsme vždy rychle dohnaly.
Nakonec jsme si vybojovaly krásné čtvrté
místo. Všechny jsme si ze Svojsíkova závodu
odvezly obrovské množství skvělých zkušeností, ale také zážitků a už se těšíme na příští
ročník.

ODDÍLOVKA
Celá schůzka se nesla v duchu našeho skautského patrona, sv. Jiří, a konala se 26. dubna.
Oddílovku jsme zahájili v hojném počtu a rozděleni do několika skupinek, jsme vyrazili na
náměstí. Cestou jsme měli splnit několik nelehkých úkolů, jedním z nich bylo například udělat
si fotku, tzv. „selfie“ s co nejvíce Jiřími.
Po úspěšném splnění všech úkolů jsme si ještě stihly zahrát v klubovně pár krátkých her a po
závěrečném nástupu jsme se již všichni museli
Katy – Kateřina Tuháčková
rozloučit.
Pokračování na str. 11
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POSTŘELINY
Ve dnech 5. až 8. května jsme se vydali
na střediskovou akci – Postřeliny. Akce byla
určena pro všechny střelené obyvatele obce
Postřelín, kterých letos dorazilo kolem 150.
V průběhu celé akce jsme byli rozděleni
do pěti skupin, v nichž jsme pomáhali mimozemšťanům objevovat nové planety a získávat
z nich informace.
Každý večer byl připraven krásný Večerníček v podobě stínohry. Starší z nás se
poté mohli zúčastnit dobrodružné noční hry
v lese. Také jsme si vyzkoušeli malé lanové
centrum, zhlédli jsme ohnivou show, či soupeřili v mezioddílovém klání.
Víkend jsme zakončili odesláním získaných informací do vesmíru. Poté už zbývalo
jen si dobalit poslední věci, rozloučit se všemi
účastníky Postřelin a cesta zpět domů.
Kýťa – Kristýna Vrbová
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Společně s námi se vydali i skauti z plzeňského oddílu Jednapadesátka.
V sobotu 13.5. jsme se v pozdních večerních hodinách sešli na místním nádraží
a před námi byla trasa dlouhá 18 km. Vybaveni reflexními prvky a natěšeni, jak to vše
dopadne, jsme se vydali podél Úslavy na koterovskou náves. Odtud jsme pokračovali na

Božkovský ostrov, kde jsme si udělali malou
pauzu na doplnění sil. Naším cílem byla vyhlídka Na Mikulce u Lochotína.
Východ slunce jsme bohužel neviděli,
kvůli mlze, ale i tak stál noční pochod za to.
Rok od roku nás chodí více a více a doufáme,
že příští rok se k nám přidají i další zdatní
skauti nejen z našeho oddílu.

NOČNÍ POCHOD
Jako každý rok se i letos konal tradiční
noční pochod. Tentokráte už čtvrtý ročník.

Náš oddíl na Postřelinách

Foto: Jája – Jaroslava Lencová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
OKÉNKO DO ČINNOSTI
MYSLIVECKÉHO SPOLKU
STARÝ PLZENEC
Záměrem tohoto článku je seznámit veřejnost s činností jedné z našich společenských
organizací města, mysliveckého spolku.
Zimní měsíce byly ve znamení přikrmování
zvěře. Do krmelců jsme nosili seno, obilí, krmnou sůl, jablka, kukuřici, mrkve, žaludy, kaštany aj. U krmných zařízení jsme zaznamenali
i pomoc od veřejnosti, třeba od dětí, které byly
se školou nebo školkou na vycházce. Všichni
jsme tak pomohli zvěři přečkat krušné období
zimy. Se zimním přikrmováním nám velkou
měrou pomáhá již několik let místní mateřská školka. Organizuje sběr kaštanů, žaludů
a myslivci dětem za odměnu provádějí besedy
o přírodě, zvířátkách a předávají jako odměnu
dárky.
Únor byl spojen s volební výroční členskou
schůzí. Hlavním úkolem bylo zhodnotit činnost spolku za uplynulý rok a zvolit nové vedení na dalších pět let. Výsledkem voleb bylo, že
náš spolek má od této schůze nového předsedu
a místopředsedu. Nelehký úkol vést naši organizaci má nově zvolený předseda Mgr. Vobruba Zdeněk a také místopředseda Matas Roman.
Nové vedení MS ihned po volbách poděkovalo
starému výboru za práci pro spolek za uplynulé období. Schůze byla zakončena hudbou
a pohoštěním pro členy a hosty.
V měsíci dubnu členové uklidili krmná zařízení po zimním přikrmování a pustili se do
oprav krmelců a posedů. V pondělí 10.4. jsme
v areálu sedlecké střelnice provedli cvičnou

střelbu z kulových zbraní. Byl kladen důraz na
bezpečné zacházení se zbraněmi, zkontrolován
stav zbraní a seznámení s novinkami zbrojního zákona.
Akcí Okresního mysliveckého spolku Plzeň, které se naši členové zúčastnili, byla 22.4.
přehlídka trofejí mnoha druhů ulovené zvěře
a svod mladých psů v areálu statku Gigant
v Záluží u Stoda. O týden později se předseda
našeho spolku zúčastnil okresního mysliveckého sněmu ve Stodě.
Zástupci myslivců byli 4.5. při kladení věnců u památníků padlých a 6.5. při oslavě osvobození u hradu Radyně. Tato akce se organizátorům povedla a je jim třeba za odvedenou
práci poděkovat.
Také musíme sdělit, co myslivce trápí a s čím
nám mohou občané pomoci. Každý rok uhyne
na silnicích v naší honitbě velké množství zvěře
po střetu s dopravními prostředky. Myslivci při
brigádách instalují v blízkosti těchto komunikací pachové ohradníky. Tyto jsou napuštěny
chemickou látkou, která má zabránit průniku
zvěře na vozovku. Stojí to nemálo času a peněz,
a přesto nacházíme ohradníky u silnic vytrhané
a pohozené. Nechte proto prosím instalované
tyče s látkou na svém místě a neničte je.
Každodenním problémem v honitbě je
velké množství volně pobíhajících psů, které
majitelé protáhnou každou skrytou lokalitou.
Zvěř tak pobíhá v neustálém stresu z místa na
místo.
Většinou má pobíhající pes nad štvanou
zvěří výhodu až do okamžiku, kdy domácí miláček narazí v houštině na divočáky. V tomto
případě se stává štvancem pes. Nyní nastává
období, kdy přicházejí na svět nová mláďata

a je třeba se v přírodě na procházce chovat tak,
abychom zvěři neškodili.
Omezte proto volný pohyb psů v lese, louce
nebo na poli na minimum. Problém jízd terénních motorek nebo čtyřkolek v lesích, loukách
nebo polích by vydal na samostatný článek do
RL a není věcí jen nás myslivců, ale i majitelů
dotčených pozemků, města nebo Policie ČR.
Věříme, že čtenáři pochopili důležitost uvedených argumentů a pomůžou nám zachovat
v dobrém stavu přírodu a zvěř i pro další generace.
Mastný Karel – jednatel Mysliveckého spolku

NOVÁ LESNÍ ŠKOLKA
VE STARÉM PLZENCI

Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Dne 16. června 2017 od 16 do 19 hodin
Stejně jako odjakživa pomáhal maják hledat lodím cestu na moři,
tak i náš Majáček pomáhá dětem hledat cestu zpět k přírodě
a pobytu venku za téměř každého počasí. Místo moře máme
řeku s vlastním ostrovem, mlýnem a zahradou, kde můžeme
podnikat cesty po celém světě.

Těšíme se na Vás a Vaše děti
Více informací na:
www.lesniskolkamajacek.cz nebo 602 960 937
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JARO V SEDLECKÉ
TŘEŠŇOVCE
Na začátku tohoto roku obdržel náš spolek
Sedlec žije malý grant od Nadace Via v rámci projektu Živá komunita na obnovu sedlec-

Nová výsadba v sedlecké třešňovce
ČSŽ ZO Starý Plzenec
k 50. výročí ČSŽ
P O Ř Á DÁ II. ROČNÍK

ZÁBAVNÉHO TURNAJE V ŠIPKÁCH
Turnaj se koná v sokolovně ve Starém
Plzenci 21.6.2017 v 18.00 h
Soutěžit budou 3členná družstva
i jednotlivci všech věkových kategorií.
POHLAVÍ NEROZHODUJE.
K účasti zveme zástupce spolků a institucí
města St. Plzence.
Přihlášky k účasti je třeba oznámit předem
do soboty 17.6.2017
u pí Vackové č.t. 605 986 734
a pí Sutnarové č.t. 731 958 349.
Jako loni bude sladká odměna
pro účastníky. Pro nejlepší jsou připraveny ceny.
Přijďte se pobavit a strávit s námi hezký
podvečer.
Členky ČSŽ ZO Starý Plzenec

ké třešňovky na vršku. Tento projekt mohl být
realizován díky štědré podpoře manželů Hany
a Dalimila Dvořákových, manželů Silke a Jaroslava Horákových a dalších dárců a v jeho rámci
bylo zatím podpořeno několik desítek projektů,
které mají zlepšit život v sousedských komunitách.
Během jara jsme začali s odstraňováním náletů a srovnali jsme povrch v části sadu tak, aby
bylo možné pravidelně sekat trávu. V dubnu
jsme se zúčastnili akce Ukliďme Česko a uklidili jsme nejen třešňovku, ale i blízký lomeček.
Ve spolupráci s profesionální zahradnicí jsme
prosvětlili několik starých jabloní. Vysadili jsme
také několik keřů a za pár se proto budeme moci
potěšit pohledem na kvetoucí dříny nebo ochutnat plody aronie nebo mišpule. Stromořadí podél cesty doplnily dvě nové lípy. Pokud půjdete
kolem sadu na procházku, můžete se pokusit

INFORMACE
RODINNÉHO CENTRA
DRÁČEK
Ke dni 30.6.2017 končí
po deseti letech ve vedení
Rodinného centra Dráček
Adéla Vorlíčková.
Nyní hledáme někoho
nového, kdo by převzal dobře zavedené a fungující centrum. Náplň
činnosti si stanovuje vedení centra samo,
takže je jen na nové koordinátorce, jak
si centrum povede. Samozřejmě předáme všechny podklady a zkušenosti, které
máme, aby došlo k co nejhladšímu navázání činnosti od září 2017.

najít některou z nových budek pro ptáky, které
jsme rozvěsili. Ve spolupráci se sedleckou základní školou dokončujeme dva hotely pro užitečný hmyz. Ta největší porce práce nás ale stále
čeká. Brzy najdete v třešňovce nové lavičky nebo
si budete moci prohlédnout malou zahrádku
s medonosnými a léčivými rostlinami. Na podzim nás také čeká výsadba nových třešní.
Pokud byste nás v naší činnosti chtěli podpořit, můžete se zúčastnit některé z našich brigád,
uvítáme také, pokud byste se s námi chtěli podělit o sazenice léčivých a medonosných rostlin,
případně o zbylý materiál, hlavně různá prkna.
Více o naší činnosti najdete na http://tresnovka.weebly.com/ nebo na facebookové stránce
https://www.facebook.com/sedleckatresnovka/?fref=ts.
Lucie Burianová, Sedlec žije z.s.

Se zástupci města Starý Plzenec bylo
domluveno, že k poslednímu červnu se
uzavře herna, která je nyní stále v provozu.
Zůstane plně vybavená a připravená kdykoliv k otevření.
Věříme, že se mezi vámi najde někdo,
kdo štafetu převezme a Dráček poběží dál.
V současné době nejsou v provozu webové
stránky a emailová adresa, již běží jen facebooková stránka, která je přístupná i bez
registrace.
S Dráčkem se můžete letos ještě těšit na
listopadový Svatomartinský průvod světel,
který pro vás rádi na rotundu opět vypravíme.
Pro jakékoliv informace volejte tel. č.
722 920 800 nebo pište na FB.
Krásné léto vám přeje
celý tým RC Dráček

STALO SE
PŘEDNÁŠKA O HISTORII
PROJEKTŮ NA ZÁCHRANU
HRADU RADYNĚ
V úterý 16. května se v obřadní síni od 18.00
h konala přednáška, kterou pořádalo OSHR
v rámci tzv. Akademie Staré Plzně. Pod názvem
„Královský hrad Radyně – projekty na záchranu
architektonického dědictví“ se vlastně skrývaly
přednášky dvě. Tu první měl přednést projektant ing. Jan Woletz, ale pro jeho zdravotní indispozici jej zastoupila jeho kolegyně ing. Hana

Hanzlíková. Hovořilo se v ní o historii památkové péče na území naší republiky, kterou se ve
20. století zabýval Státní památkový ústav. Již v r.
1973 vypracoval arch. Josef Hyzler studii o řešení
torzální architektury hradu Radyně. Spolu s Geoindustrií připravil tehdy program stabilizace

Radyně, kde věnoval pozornost hlavně problematice poškozování objektu srážkovou vodou.
Snažil se o optimální rekonstrukci hradu do původního stavu (podle hradu Kašperk), přičemž
navrhl tři varianty zastřešení objektu a vložení
pater. Představoval si daleko velkorysejší využití
hradu včetně ochozů, zastřešením hodlal snížit
náklady na udržování zdiva hradního paláce.
Jednou z variant byla i skrytá střecha (viz kresba). V r. 2016 v rámci konference o historii na
zámku Hradiště v Blovicích představili studenti katedry informatiky Západočeské univerzity
Hyzlerovy návrhy úpravy Radyně v trojrozměrném provedení (i tyto simulace v provedení 3D
měli možnost posluchači shlédnout).
Druhou část přednášky zahájila Mgr. Denisa
Brejchová, předsedkyně komise strategického
rozvoje a prezentace památek. Nejprve hovořila
o Projektu záchrany architektonického dědictví
a o dalších plánech na revitalizaci hradu – tento
Pokračování na str. 13
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Pokračování ze str. 12
projekt bohužel letos s dotacemi neuspěl, neboť
dostaly přednost daleko zchátralejší památky.
Poté přečetla upravený a doplněný text arch.

Foto: Eva Vlachová
Dne 4. května 2017 se u příležitosti 72.
výročí od konce 2. světové války konaly u památníků obětí světových válek pietní akty se
vzpomínkou na občany našeho města, kteří
v období světových válek položili své životy.
Představitelé města starostka Vlasta Doláková s místostarostou Václavem Vajshajtlem
spolu se svými spoluobčany uctili památku
obětí světových válek.
Děkujeme členům Sboru dobrovolných
hasičů Sedlec, kteří i přes nepřízeň počasí
stáli čestnou stráž u památníků obětí světových válek v Sedlci.
Eva Vlachová
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Jana Soukupa o stavební stránce hradu a vývoji
snah o jeho záchranu. Přednáška končila informacemi o využití rekonstruované hájenky jakožto turistického a informačního centra. Město

Starý Plzenec také zakoupilo restauraci u hradu
a hodlá ji otevřít v létě.
Anna Velichová
Obrazovou část poskytla H. Hanzlíková.

Foto: Jiří Vlach
Vrcholným zakončením 32. koncertní sezóny KPH Starý Plzenec 2016/17 bylo jedinečné a nezapomenutelné hudební, jazzově a magicky laděné vystoupení zpěváka Dana Bárty za doprovodu
Robert Balzar Tria, které se uskutečnilo 2. května 2017 v Lidovém domě.
Eva Vlachová

SPORT
REPREZENTACE ANGLIE
VE STARÉM PLZENCI

KLUB ýESKÝCH TURISTģ
ODBOR BOLEVEC PLZEĕ
poĜádá v nedČli

18. þervna 2017

7. roþník turistického pochodu IVV a cykloakce

na trasách: 5 - 30 km
Trasy letošního roþníku jsou orientovány ze Starého Plzence smČrem na hrad RadynČ a
pĜes obec Štáhlavy, zámek Kozel, hrad Lopata, hájovnu Svidná, obec LhĤta zpČt do
Starého Plzence.
Zajímavosti na trase: hrad RadynČ, zámek Kozel, hrad Lopata, pĜíroda Kozelského polesí,
údolí LhĤtského potoka, rotunda sv. Petra a Pavla
Start:

Starý Plzenec, restaurace ýeský dvĤr (Masarykovo nám. 74),
9:00 – 14:00 (trasy nad 15 km jen do 12:00).

Cíl:

Starý Plzenec, restaurace ýeský dvĤr do 17:00

Doprava:

Vlakem, traĢ 190 PlzeĖ – ýeské BudČjovice nebo
MHD þ. 51 z PlznČ – Slovan, námČstí Milady Horákové
ýSAD z PlzeĖ CAN
(Starý Plzenec - Zóna 061).

Startovné:

neþlenové KýT ............................................... 20,- Kþ
þlenové KýT, senioĜi, mládež do 15 let
držitelé karet ISIC, ITIC a ALIVE ................... 15,- Kþ

OdmČna:

PamČtní list, samolepka, razítka pochodu.
Pro zájemce razítko IVV. PlnČní PČtatĜicátníka
OTO PlzeĖsko, TTO Úslava, TTO Jižní PlzeĖsko
OcenČní dostane nejvzdálenČjší a nejstarší úþastník.

Zleva správce areálu SK Starý Plzenec Petr Fuja, manažer anglické reprezentace a předseda SK Starý Plzenec Milan Froněk
http://www.staryplzenec.cz

Ubytování: NezajišĢujeme
Informace: Karel Mastný, Na ýachnČ 816, 332 02 Starý Plzenec, mobil: 721 042 510
Václav Svoboda, Nerudova 766, 332 02 Starý Plzenec,mobil: 777 265 413
svoboda.kctbolevec@seznam.cz

www.dragonprint.cz

www.kctbolevec.cz ; www.facebook.com/kctbolevec
Akce se koná za každého poþasí. Pochodu se úþastní každý na vlastní nebezpeþí, což potvrdí svoji pĜihláškou. Na delší trasy se
mohou vydat úþastníci starší 18 let, mladší jen v jejich doprovodu.

PĜijećte strávit spoleþný turistický víkend na PlzeĖsko. V sobotu 17.6. se koná 30. roþník pochodu našeho odboru
"PĜes Krkavec do PlznČ" se startem v Plzni na koneþné tramvaje þ.1 PlzeĖ - Bolevec od 7:00 do 10:00.

V rámci konání Mistrovství Evropy v České republice kategorie W U 17
se v areálu SK Starý Plzenec připravovali na svá utkání hráčky reprezentačního výběru Anglické reprezentace. Foto: archiv SK St.Plzenec
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Koupím

jakoukoliv tahací harmoniku
- heligonku, chromatiku či akordeon. Tel.:
723 126 011.
■ Koupím Škodu Felicii od roku 99 nebo Fábii i horší stav. Tel.: 728 209 526.
■ Koupím dvourychlostní babetu nebo jiný
moped. Tel.: 722 615 183.
■ Hledám pomoc na sekání trávy. Tel.:
723 130 890.
■ Prodám kovová křesílka, 2 ks + orig.
snímatelné polstrování. Sleva – nové. Tel.:
607 103 768.
■ Prodám starší skládací kolo Eska. Tel.:
604 344 102.

■ Prodám ibišek zahradní, ibišek, koniklec,
levanduli, čimeřici. Tel.: 606 487 544.
■ Koupím LADA, VAZ, ŽIGULI nebo ŠKODA 100, 110, 110 R CUPE nebo MB 10001100. Tel.: 737 942 060.
■ Koupím motocykl JAWA 250, 350, i nepojízdný, i bez dokladů, nebo VELOREX. Tel.:
736 736 059.
■ Koupím tahací harmoniku – heligonku,
zn. Hlaváček, Kalina, Kebrdle. I poškozené.
Tel.: 733 483 583.
■ Hledám dlouhodobý pronájem stodoly,
pozemku ve St. Plzenci, Šťáhlavech, Šťáhlavicích Sedlci. Tel.: 737 942 060.
■ Hledám byt 1+1 k pronájmu, nezařízený,
ve St. Plzenci nebo okolí. Tel.: 721 547 728.

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

PRONAP s.r.o. Starý Plzenec

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOST
SÝKORA KOVO s.r.o. Starý Plzenec
přijme ihned:

ZÁMEČNÍKY, SVÁŘEČE CO2

LAKÝRNÍKA

POŽADUJEME:
- praxe v oboru výroby konstrukcí
- znalost výkresů, samostatnost

POŽADUJEME:
- praxe v oboru stříkání vzduch, tlak
- samostatnost

NABÍZÍME:
-nadprůměrné finanční ohodnocení
- příspěvek na stravování 50 %
- příspěvek na životní pojištění

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

Informace na tel: 777 759 763, 777 88 11 22

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Společnost PRONAP s. r. o.,
Jiráskova 1142, Starý Plzenec
nabízí možnost pronájmu volných
nebytových prostor v administrativní
budově společnosti
Starý Plzenec, Jiráskova 1142
Nabízené prostory se nachází ve II. a III. nadzemním
podlaží a jsou přístupné samostatným vchodem.
Jejich využití je vhodné ke kancelářským
a obchodním účelům,
popř. pro jednoduchou výrobní činnost.
Případní zájemci mohou kontaktovat
jednatelku společnosti
- Ing. Renatu Maškovou
v sídle společnosti
PRONAP s. r. o., Starý Plzenec
Tel.: +420 377 923 312
mobil: +420 606 610 494

E-mail: martina.sykorova@centrum.cz

PRONAP s.r.o. Starý Plzenec

hledá spolehlivého a zodpovědného

Hledáme nové spolupracovníky na pozice:

Frézař
Obsluha a seřizovač automatu
Pracovník ve výrobě uhlíkových výrobků
Technická kontrola
Seřizovač - pracovník ve výrobě uhlíkových výrobků
Kontakt:
CZ CARBON PRODUCT, s. r. o., Sedlec - Starý Plzenec
telefon: 777 619 849, email: vcivisova@cz-carbon.cz

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

BRIGÁDNÍKA

pro příležitostné zajišťování kooperací
materiálu a výrobků
Požadujeme:
 ŘP skupiny B podmínkou
 zodpovědnost, samostatnost
 časovou flexibilitu
 práce vhodná pro poživatele
 starobního důchodu
 nástup možný od 01. 07. 2017
Informace:
PRONAP s. r. o.,
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
personální oddělení – pí Štěchová
tel: 377 923 311, mob.: 720 978 340
www.pronap.eu
e-mail:info@pronap.eu
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FESTIVAL ŠUMIVÝCH VÍN
více informací na webových stránkách
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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

PRONAP s.r.o. Starý Plzenec

hledá zodpovědného a pracovitého
zaměstnance na pozici

UKLÍZEČKA
Požadujeme:
 pracovitost, zodpovědnost
Nabízíme zaměstnanecké bonusy:
 příspěvek na závodní stravování
 příspěvek na penzijní připojištění
 dovolená navíc
 docházkový měsíční bonus

Nástup možný od 01. 07. 2017
Informace:
PRONAP s. r. o.,
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
personální oddělení – pí Štěchová
tel: 377 923 311, mob.: 720 978 340
www.pronap.eu
e-mail:info@pronap.eu

PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
hledá pro svoji výrobu nábytkových polotovarů

DĚLNÍKY/DĚLNICE DO VÝROBY
NÁBYTKOVÝCH POLOTOVARŮ
 dvousměnný provoz
 na plný úvazek
 nástup možný ihned
Požadujeme:
 vyučen, nejlépe v oboru truhlář
 manuální zručnost, zodpovědnost
Požadujeme:
 příspěvek na závodní stravování
 příspěvek na dopravu
 příspěvek na penzijní připojištění
 dovolená navíc
 docházkový měsíční bonus

Informace:
PRONAP s. r. o.,
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
personální oddělení – pí Štěchová
tel: 377 923 311, mob.: 720 978 340
www.pronap.eu
e-mail:info@pronap.eu
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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.
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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 7/2017
je 20. 6. 2017 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 6. 2017
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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