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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
uběhl další školní rok a děti jsou natěšeny
na prázdniny, stejně tak i rodiče a pedagogové. Vzdělávání je velmi
důležité pro každého
jednotlivce bez rozdílu
věku. Nově připravujeme od září ve spolupráci s Univerzitou třetího
věku při Západočeské
univerzitě Plzeň (dále
jen „ZČU“) otevření
nové pobočky v našem
městě. Cílem je rozšiřování znalostí, zajištění smysluplného trávení
volného času, podpora duševní svěžesti a aktivního stáří. Výuka bude probíhat v prostorách Městského úřadu. Více se dočtete uvnitř
tohoto čísla.
Pedagogická fakulta při ZČU Plzeň si vybrala Základní školu ve Starém Plzenci ke
spolupráci při realizaci konkrétních činností
a aktivit, které jsou součástí plzeňského konceptu fakultní školy. Za tímto účelem uzavřela
ZŠ a PF ZČU Memorandum o spolupráci.
V Základní umělecké škole nastupuje nový
ředitel, v Základní a Mateřské škole v Sedlci
probíhá konkursní řízení na nového ředitele.
Změny v našem městě se netýkají jen
škol. Dochází k dalším úpravám dopravní
obslužnosti. Po dokončení stavebních úprav
na kanalizaci a komunikaci v Koterově budou zahájeny práce na opravě „prostřední“
okružní křižovatky u Olympie v termínu
4.7.-31.8.2022. Autobusové linky PMDP č,
50, 51 a N11 budou jezdit ve stávajících trasách.
Pro zlepšení bezpečnosti dopravy v našem
městě je připravena další projektová dokumentace na výstavbu chodníku ve Smetanově
ulici v úseku ulic Pastýřská-Školní.
Na závěr bych chtěla poděkovat občanům
za účast 16.6.2022 na projednání projektu ArcheoDanube, který si klade za cíl představit
„Archeologický park v městském prostředí
jako nástroj pro místní udržitelný rozvoj“. Tohoto mezinárodního projektu se účastní 11
zemí a z ČR byl vybrán Starý Plzenec. Závěry
z více než roční práce, na které se podíleli zástupci Západočeského institutu památek, Národního památkového ústavu, Západočeského
muzea, Regionální rozvojové agentury PK, Vi-

sit Plzeň, dále zástupci OSHR, zástupci města a další odborníci na marketing, představil
Mgr. Radek Široký, PhDr. Už máme představu, jak lokalitu Hradu Stará Plzeň oživit a zachovat pro další generace. S nadějí očekáváme,
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že se jednotlivé body podaří převést do praxe.
Projekt je financován z fondů Evropské unie.
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemně strávené letní dny.
Vlasta Doláková, starostka

PODĚKOVÁNÍ
MILOSLAVU ESTERLEMU
Pan Esterle, houslista, pedagog, sbormistr, působí v Základní umělecké škole od r.
1982, od r. 1990 pak jako její ředitel. Práci
pana Esterleho ocenila i umělecká rada Základních uměleckých škol ČR a Miloslavu
Esterlemu udělila zvláštní cenu za mimořádný přínos pro rozvoj základního uměleckého
vzdělávání. Poděkování panu Esterlemu patří mj. také za pořádání soutěže nejmenších
houslistů Plzenecké housličky. Pan Esterle je
aktivní také na poli církevním. Vedl přípravu Nového evangelického zpěvníku, kde byl
jednou z klíčových osobností. Zásluhy má
také na pořádání benefičních koncertů pro
dostavbu varhan v kostele Narození Panny
Marie na Malé Straně nebo jako člen kulturní komise při radě města. Výčet zásluh a obětavé mravenčí práce pana Esterleho by byl
skutečně dlouhý. Pana Esterleho znám ale
především jako obětavého, férového a pracovitého člověka. A tak mi dovolte, abych jménem města poděkovala Miloslavu Esterlemu
za dlouholetou práci pro základní umělecké
vzdělávání, které má v našem městě to nejlepší renomé. Přeji Vám, pane Esterle, především pevné zdraví, hodně neutuchajícího elánu do Vaší další práce a spokojenost
v pracovním i osobním životě.
Vlasta Doláková, starostka

U příležitosti 40letého působení Miloslava
Esterleho se konal koncert v kostele sv. Jana
Křtile.
Foto: Vlasta Doláková

STARÝ PLZENEC ZÍSKAL
NÁRODNÍ CENU
KVALITY ČR ZA ROK 2021
Dne 31.05.2022 byly na Ministerstvu
průmyslu a obchodu vyhlášeny Národní
ceny kvality ČR za rok 2021, kde město
Starý Plzenec získalo 3. místo v programu
START. Národní ceny kvality se udělují ve
více než 80 zemích světa podle mezinárodních schémat uznávání modelu excelence
EFQM. Tento model objektivně srovnává
firmy a instituce různých oborů a velikostí
a ukazuje, jak jsou řízeny a jak fungují.

Ocenění převzala starostka města Starého
Plzence Vlasta Doláková společně s tajemníkem Městského úřadu Starý Plzenec Radkem Hrochem.
Foto: archiv Ministerstva průmyslu
a obchodu
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
17. schůze – 11. května 2022

Rada města
■ vzala na vědomí protokol o otevírání obálek
s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Výměna oken v budově ZŠ a
MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace 2. etapa“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání
nabídek se společností NOVATEC Fenster +
Türen s.r.o., Na Perkách 635, 330 21 Líně, IČO:
26328771, která splnila všechny zadávací podmínky;
■ vzala na vědomí žádost Mgr. Marka Koňaříka, XXXXX na pronájem „škvárového hřiště“ části pozemku města parc. č. 343/162 v k.
ú. Starý Plzenec za účelem parkování vozidel při pořádání závodů s názvem „Běhatlon“
dne 14.05.2022 v lokalitě u fotbalového hřiště,
schválila uzavření smlouvy o krátkodobém
pronájmu „škvárového hřiště“ části pozemku
města parc. č. 343/162 v k. ú. Starý Plzenec za
účelem parkování při pořádání akce „Běhatlon“ ve dne 14.05.2022 s Mgr. Markem Koňaříkem, XXXXX, v předloženém znění a uložila
oznámit konání akce odboru ŽP, MMP a místnímu mysliveckému spolku;
■ schválila podání žádosti o dotaci dle výzvy
MŠMT - Adaptační skupiny pro děti cizince
migrující z Ukrajiny 2022 z rozpočtu MŠMT;
■ vzala na vědomí zápis z konkursního řízení
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na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace, konaného dne
28.04.2022, vyhlásila, ve smyslu ustanovení §
102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění a §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, nové konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace, IČO:
75006006 a uložila zabezpečit nezbytné náležitosti k provedení konkursního řízení podle
ustanovení vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2019, včetně veřejného oznámení o vyhlášení konkursního řízení;
■ vzala na vědomí zápis z konkursního řízení
na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Starý Plzenec, příspěvkové
organizace, konaného 28.04.2022, jmenovala,
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm.
b) zákona o obcích a § 166 odst. 2 školského zákona, od 01.07.2022 na dobu neurčitou
Mgr. Petra Víchu do funkce ředitele Základní umělecké školy Starý Plzenec, příspěvkové
organizace a stanovila, v souladu s nařízením
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve
znění pozdějších změn a doplňků, plat řediteli
Základní umělecké školy Starý Plzenec, Raisova 2, příspěvkové organizace, v dohodnuté výši
s účinností od 01.07.2022;
■ vzala na vědomí žádost ředitelky Základní
školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec
81, příspěvkové organizace o navýšení rozpočtu školy pro rok 2022 o 486 000 Kč z důvodu
dohody o pracovní činnosti pro dvě ukrajinské
koordinátorky od 01.04.2022 do 31.12.2022;
■ vzala na vědomí vyúčtování kulturní
akce Radyňské slavnosti vína, která se konala 23.04.2022 v předhradí hradu Radyně se
ziskem z uvedené akce ve výši 76.323,16 Kč
a souhlasila s navýšením rozpočtu K-Centra,
městské knihovny o částku 76.323,16 Kč dle
předloženého návrhu vedoucí K-Centra;
■ souhlasila s uskutečněním akce „Keltský
den na Radyni“, který se uskuteční na hradě Radyni dne 23.07.2022 od 13:00 do 20:45
hodin dle programu předloženého Keltskou
společností Vousův kmen, z.s., Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov, IČ: 27042031,
schválila uzavření dohody o uměleckém vystoupení s Keltskou společností Vousův kmen
Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov, IČ:
27042031, v předloženém znění a stanovila
vstupné na Keltský den na Radyni dle předloženého návrhu;
■ v působnosti Valné hromady ve smyslu §
102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, jako jediný společník společnosti
PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02, Starý Plzenec, vzala na
vědomí řádnou účetní závěrku, výroční zprá-

vu společnosti PRONAP s. r. o., za rok 2021,
Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní
závěrky společnosti k 31.12.2021 a vyhodnocení finančního plánu společnosti za rok 2021
v předloženém znění, schválila
a) rozdělení zisku vytvořeného v roce 2021 ve
výši 514.000 Kč ve prospěch kapitoly „Nerozdělený zisk z minulých let“,
b) v souladu s odstavcem č. 3 přílohy č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce
jednatele ze dne 21.03.2016, na základě výsledku hospodaření společnosti v roce 2021,
výplatu mimořádné pohyblivé částky, v dohodnuté výši,
■ určila v souladu s § 17 odst. 1) zákona č.
93/2009 Sb. pro účetní období 2022 auditorskou společnost a.t.c. auditorská a daňová kancelář s.r.o., číslo licence 172, zastoupenou Ing.
Pavlem Holubem a uložila předložit materiály
k seznámení na jednání ZM dne 20.06.2022;
■ stanovila termíny pro uzavírání občanských
sňatků pro období září – prosinec 2022 na dny:
03. 09., 15. 10., 12. 11. a 10. 12.;
■ opravila písařskou chybu v přijatém usnesení RM č. 151/2022 v části „schvaluje“ číslo
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby je
IV-12-0018931/SOBS VB/01, ostatní ujednání zůstávají v platnosti;
■ vzala na vědomí žádost Anety Kostkové,
XXXXX, IČO: 07255861 o pronájem části pozemku parc. č. 1411/32 o velikosti cca 15 m2
v k. ú. Starý Plzenec, za účelem umístění sezónní zahrádky na letošní rok 2022, souhlasila s požadovaným pronájmem části pozemku o velikosti cca 15 m2 na dobu určitou do
31.12.2022 za účelem umístění předzahrádky
za nájemné ve výši 1.557 Kč a uložila zveřejnit
záměr města, informovat žadatelku o podmínkách pronájmu a po uplynutí zákonné doby
pro zveřejnění, v případě, že se nepřihlásí jiný
zájemce, nebude připomínek uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
■ vzala na vědomí žádost společnosti Lesy
České republiky, s. p. IČO: 42196451 o prodej
pozemku parc. č. 325/18 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence z důvodu plánované úpravy vodního toku – stavební akce „Tymákovský potok ř.
km 0,490-0,800“ IDVT 10273676, doporučila,
z důvodu údržby, zkapacitnění koryta a podélné stabilizace vodního toku z důvodu vybřežování při bleskových povodních, souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc. č. 325/18 v k. ú.
Sedlec u Starého Plzence dotčeným citovanou
stavbou, i v souladu s již dříve uzavřenou
Smlouvou o budoucí smlouvě kupní, týkající
se předmětného pozemku a stavby protipovodňových opatření „ZKT SEDLEC“ (ZM č.
19.09/2013 ze dne 04.03.2013), která neobdržela stavební povolení, za cenu dle znaleckého
posudku, který zajistí žadatel po schválení záměru prodeje a uložila zveřejnit záměr města
a po uplynutí zákonné lhůty předložit záměr
prodeje pozemku k rozhodnutí ZM;
Pokračování na str. 3
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■ vzala na vědomí nabídku XXXXX na prodej podílu ve výši 12/96 k celku pozemku parc.
č. 119/2 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence za
kupní cenu stanovenou pro výkup pozemků
pod místními komunikacemi ve výši 60 Kč za
m2, jelikož se jedná o přístupovou komunikaci,
doporučila, vykoupit spoluvlastnický podíl ve
výši 12/96 k celku pozemku od XXXXX a rozšířit spoluvlastnický podíl města ve výši 2/96
k celku pozemku parc. č. 119/2 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence (účelové komunikace) za
stanovenou cenu pro výkup pozemků v obci
pod komunikacemi ve výši 60 Kč za m2 a uložila zajistit finanční kontrolu a předložit k rozhodnutí ZM;
■ vzala na vědomí na základě schválení nového územního plánu, evidovaných žádostí
zájemců o prodej částí pozemku města parc.
č. 237/110 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence,
sloučení pozemku po revizi operátu a projednání realizace participativních projektů pro
rok 2022, informaci o osobním jednání s žadatelkou XXXXX, nedoporučila prodej částí
pozemku města parc. č. 237/110 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence, především v souladu s evidovaným záměrem participativního projektu
na předmětném pozemku, z důvodu zhuštěné zástavby v dané lokalitě, absence většího
množství veřejně přístupných ploch sloužících
pro potřebnou obslužnost daného území a volnočasové aktivity, umístění v záplavovém území a v ochranném pásmu lesa a uložila předložit evidované žádosti k rozhodnutí ZM;
■ vzala na vědomí vyžádané právní stanovisko JUDr. Tesaře, doporučila, v souladu s právním stanoviskem, vydat potvrzení pro souhlasné prohlášení, že bylo vydrženo vlastnické
právo k částem pozemku města parc. č. 237/61
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence dle geometrického plánu č. 1061-12/2021 nově oddělených
a označených jako pozemek parc. č. st. 931
pod částí budovy ve vlastnictví žadatele a parc.
č. 237/179 zaplocené části, užívaných v dobré víře od koupě nemovitosti od roku 2007 a
uložila, zveřejnit záměr města a po uplynutí
zákonné lhůty v případě, že nebude námitek či
jiný zájemce předložit k rozhodnutí ZM;
■ vzala na vědomí žádost jednatele Petra
Kořana společnosti KOŘAN NÁBYTEK s.
r. o. IČO: 64833542 o uzavření vícestranné
Smlouvy o zřízení věcného břemene a legalizaci vodovodu „Losiná vodovodní řad do
areálu společnosti KOŘAN NÁBYTEK s. r. o.“
na pozemku města parc. č. 396/2 v k. ú. Starý
Plzenec s povolením užívání od 03.02.2000,
schválila, na základě vyžádaných vyjádření
dotčených odborů a ŘSD ČR IČO: 65993390,
uzavření třístranné Smlouvy o zřízení věcného
břemene citovaného vodovodního řadu na pozemku města parc. č. 396/2 v k. ú. Starý Plzenec, se společností KOŘAN NÁBYTEK s. r. o.
IČO: 64833542 jako investorem, obcí Losiná
IČO: 00256871 jako oprávněným a městem
Starý Plzenec IČO: 00257257 jako povinným,
v upraveném znění předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí nabídku partnerství správce pronájmu infrastruktury pro mobilní sítě
společnosti Telecom Infrastructure Partners
Czech Republic, s.r.o., V celnici 1031/4, Praha 1, IČ: 11976390 a vyjádření společnosti
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Mraknet s.r.o., Čachna 440, Starý Plzenec,
IČ: 28055853 a nesouhlasila s nabídkou partnerství správce pronájmu infrastruktury pro
mobilní sítě společnosti Telecom Infrastructure Partners Czech Republic, s.r.o., V celnici
1031/4, Praha 1, IČ: 11976390;
■ schválila smlouvu o poskytování produktu
mezi městem Starý Plzenec a společností Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov, IČ: 25448714, v předloženém znění,
jejíž předmětem je provoz redakčního systému
a internetových stránek města;
■ vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu
na stavební práce „MŠ Vrchlického ul., Starý
Plzenec, oprava oplocení“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4
výzvy k podání nabídek se společností HOKAR , spol. s r. o., č.p. 63, 332 09 Předenice,
IČO: 45354456, která předložila ekonomicky
nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší
nabídkové ceny při splnění všech zadávacích
podmínek;
■ vzala na vědomí cenové nabídky od společností OMSTAVBY s.r.o. IČ.: 03401936, SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. IČ.: 27977951 a HOKAR , spol. s r. o., IČ: 45354456 na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Oprava ulice Andrejšky asfaltovým recyklátem s prolitím.“ a schválila uzavření smlouvy
o dílo se společností H O K A R, spol. s r. o.,
IČ: 45354456 se sídlem Předenice 63, 332 09
Předenice na realizaci zakázky malého rozsahu
na stavební práce pod názvem „Oprava ulice
Andrejšky asfaltovým recyklátem s prolitím“
na základě ekonomicky nejvýhodnější cenové
nabídky;
■ vzala na vědomí cenové nabídky od společností OMSTAVBY s.r.o. IČ.: 03401936, SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. IČ.: 27977951 a HOKAR , spol. s r. o., IČ: 45354456 na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Oprava ulice K Loděnici asfaltovým recyklátem s prolitím“ a schválila uzavření smlouvy
o dílo se společností H O K A R, spol. s r. o.,
IČ: 45354456 se sídlem Předenice 63, 332 09
Předenice na realizaci stavebních prací pod
názvem „Oprava ulice K Loděnici asfaltovým
recyklátem s prolitím“ na základě ekonomicky
nejvýhodnější cenové nabídky;
■ vzala na vědomí žádost SOU obchodu
a řemesel, spol. s r.o. na prodloužení nájemní
smlouvy na nebytové prostory v budově na
adrese Raisova 96, souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na nebytové prostory
v budově na adrese Raisova 96 se společností
SOU obchodu a řemesel, spol. s r.o. na dobu
určitou, a to do 31.07.2023 a uložila zveřejnit
záměr pronájmu nebytových prostor v budově
na adrese Raisova 96 na úřední desce a po jeho
sejmutí předložit radě města k uzavření dodatku nájemní smlouvy;
■ v působnosti Valné hromady ve smyslu §
102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, jako jediný společník společnosti
PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02, Starý Plzenec, vzala na vědomí přehled objemu tržeb dle zákazníků společnosti PRONAP s. r. o. k 30.04.2022 a plán
na květen a červen 2022 v předloženém znění;

■ schválila, v souladu s usnesením č. 163/2022
ze dne 13.04.2022 změnu vypůjčitele na adrese Starý Plzenec, Havlíčkova 194, byt č. 9, na
XXXXX, nar.: XXXXX, č. pasu: XXXXX;
■ souhlasila s bezúplatným využitím části
prostoru ve sběrném dvoře k zřízení veřejného
místa zpětného odběru odpadních pneumatik
firmou GREEN Logistic CZ, IČO: 09632409 se
sídlem Osadní 799/26 Holešovice, Praha. Sběr
pneumatik bude probíhat v souladu se zákonem č. 542/2020Sb., o výrobcích s ukončenou
životností, sebrané pneu budou ze sběrného
dvora odváženy zdarma v rámci zpětného odběru;
■ schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
č. 02152022 ze dne 14.03.2022, mezi Městem
Starý Plzenec a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách,
Plzeňský kraj“ pro rok 2022 v předloženém
znění;
18. schůze – 25. května 2022

Rada města
■ vzala na vědomí

zápis z jednání školské
a kulturní komise ze dne 09.05.2022;
■ vzala na vědomí rozhodnutí č. RP/12/22 Vinařského fondu, Žerotínovo náměstí 3, Brno,
ze dne 28.04.2022 o poskytnutí podpory – provozní dotace na realizaci projektu Radyňské
slavnosti vína 23.04.2022;
■ schválila, na základě žádosti ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec,
Sedlec 81, příspěvkové organizace povolení
výjimky z počtu dětí v mateřské škole Sedlec
ze stávajících 48 na 56 dětí, to je o 4 děti v 1.
a o 4 děti ve 2. třídě;
■ schválila, na základě žádosti společnosti
Plzeňské služby s.r.o., Doubravecká 1, Plzeň,
IČ: 27980502, dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě na provozování kotelen a dodávky tepelné
energie a teplé vody ze dne 05.11.2020 v předloženém znění, jehož předmětem je navýšení
ceny tepla pro období 01.03.2022 – 31.12.2022
s pevně stanovenou částkou za GJ;
■ souhlasila se zadáním objednávky na technické zajištění Městských slavností ve Starém
Plzenci 03.09.2022 od 14:00 do 21:15 hodin
(ozvučení, osvětlení, moderování, časová koordinace kapel) u Tomáše Böhma, Dis., XXXXX,
IČ: 01351974 za celkovou cenu 22.000 Kč dle
předložené nabídky;
■ souhlasila s uskutečněním akce Středověký den na Radyni dne 21.08.2022 od 13:00
do 18:00 hodin dle nabídky programu č. 2
předložené Martinem Cholinským, XXXXX,
IČ: 64385876, a s tím spojeným předběžným
rozpočtem akce Středověký den na Radyni 21.08.2022, schválila uzavření smlouvy
o dílo s Martinem Cholinským, XXXXX, IČ:
64385876, na zajištění programu akce Středověký den na Radyni dne 21.08.2022 od 13:00
do 18:00 hodin v předloženém znění a stanovila vstupné na Středověký den na Radyni dle
předloženého návrhu;
■ souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra,
s uskutečněním akce Radoušovy hry, konané
ve spolupráci s Občanským spolkem Hůrka
Pokračování na str. 6

Strana 4

Radyňské listy - červenec 2022

JAK SE MĚNIL STARÝ PLZENEC
HŘBITOV JE VIZITKA KAŽDÉ OBCE
Polorozpadlá hřbitovní zeď, nevzhledné túje poškozující náhrobky. O revitalizaci starého hřbitova nad farou jsem Vám již
psala v březnových Radyňských listech. A co
„nový hřbitov“? Plzenecký hřbitov o rozloze
10 141 m2 byl založen, vybudován a osázen
v roce 1929 dle návrhu Karla Štiky, plzeneckého mistra zednického a majitele stavební
firmy. Od té doby nedoznal hřbitov téměř
žádných změn. Původní ohradní kamenná
zeď byla narušována kořenovými systémy
náletových dřevin z vnější strany ze sousedních pozemků a z vnitřní strany kořeny
nevhodně, těsně při zdi vysázených dřevin
u jednotlivých hrobů. Koruna zdi se rozpadala. Podobný osud potkal i vysázené dřeviny,
k některým hrobům byl obtížný přístup, jiná
hrobová zařízení a pomníky byly deformovány kořeny stromů. Proto jsme nechali již v r.
2015 připravit projektovou dokumentaci na
stavební a sadovnické úpravy hřbitova. Chtěli jsme, aby se hřbitov stal místem zastavení,
vzpomínek i klidného zamyšlení. V prosinci
2015 bylo provedeno dendrologické posouzení a navrženo ke kácení 46 tújí, 2 jalovce
a část břečťanu. Projekt byl rozdělen na několik etap a úpravy realizovány postupně. Nejvýznamnější částku tvořila oprava hřbitovní
zdi, celkem 1.630 tis. Kč, z toho činila dotace

Nové dřeviny

Nové stání na odpady se zelenou střechou
cca 700 tis. Kč z programu Ministerstva zemědělství. Další práce v rámci revitalizace
hřbitova zahrnovaly opravu společného žárového hrobu, opravu pomníku legionářů,
vybudování nového kolumbária, vybudování
nových základů urnových hrobů. Dále byl
opraven vodovod, vybudovány nové stojánky na vodu a nová stání na odpadní nádoby.
V rámci úprav zeleně bylo nově vysázeno 38

Nová urnová místa

ks dubu bahenního, 8 ks střemchy, 180 ks
červených buků do živých plotů, 18 ks bobkovišně, 25 ks bergenie a další půdokryvné
keře u hrobu legionářů a v rozptylové loučce.
Postupně město do úprav plzeneckého hřbitova investovalo více než 3,5 mil. Kč, z toho
přes 700 tis. Kč z dotačních prostředků.
Vlasta Doláková, starostka
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Nový stojánek na vodu

Opravená hřbitovní zeď

Nové kolumbárium

JE TO RELATIVNĚ JEDNODUCHÉ A LEVNÉ
Navracíme krajině dávno zapomenutou
tvář. Budování tůní a mokřadů se často považuje za jedno z nejlepších opatření, jak v
krajině zadržet vodu, nahrazujeme tak přirozený proces jejich vzniku. Budování tůní je
také jeden z nejefektivnějších jednorázových
nástrojů pro podporu biologické rozmanitosti vůbec. Výsledky se dostavují prakticky
okamžitě a vybudované tůně se rychle stávají
hodnotnými biotopy. Kromě zpomalení odtoku vody z krajiny poskytují tůně napájení
pro zvěř, podporují ekologickou rovnováhu,
nabízí domov obojživelníkům a dalším druhům, které v dnešní zemědělské a urbanizované krajině přežívají jen obtížně.
Zásadní je najít vhodné lokality, kde to
umožňují přírodní podmínky. Nejnáročněj-

ší je to vymyslet, pak je to na
zručnosti člověka, který sedí
v bagru. Navrhli jsme vhodné
lokality, nechali zpracovat projekt, požádali o dotaci a uspěli
jsme. Na jaře r. 2020 jsme vybudovali první tři průtočné tůně
v lokalitě pod Blažejem. Další
tůni jsme pak vybudovali v r.
2021 v lokalitě pod benzínovou
čerpací stanicí směrem k lávce do Sedlce. Dnes už se nám Tůň pod benzínovou čerpací stanicí
v tůních prohání kachny a jiná
živočišná chamraď, kterou můžeme pozoro- zaplatilo 137 tis. Kč, z toho 125 tis. Kč pokryvat, pokud se budeme na procházce pohybo- la dotace z Ministerstva životního prostředí.
vat tiše a jen se kochat krásou dané lokality.
Vlasta Doláková, starostka
Za vybudování těchto čtyřech tůní město

Tůň pod benzínovou čerpací stanicí

Dolní tůně pod Blažejem

Horní tůň pod Blažejem
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Pokračování ze str. 3
a Radyně na hradě Radyni a v podhradí dne
17.09.2022 od 14:00 do 18:00 hodin dle předloženého programu a předběžného rozpočtu
a stanovila vstupné: plné 100 Kč, snížené 50
Kč, které platí po dobu konání akce i pro prohlídku hradu Radyně;
■ vzala na vědomí protokol o otevírání obálek
s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na
služby „Výběr mobilního operátora pro pokrytí potřeb městského úřadu a jeho příspěvkových organizací službami mobilního operátora
– 2022 - 2025“ a schválila uzavření rámcové
smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb
ve znění předložené smlouvy v nabídce doručené dne 20.05.2022 se společností Vodafone
Czech Republic a.s., nám. Junkových 2808/2,
Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, která splnila všechny zadávací podmínky;
■ vzala na vědomí předložený rozsudek OS-PJ
pod č.j. 6C 332/2021-34 a platební rozkaz OS
– PJ pod č.j. EPR 250197/2021-5, zprávu JUDr.
Tesaře o neefektivnosti a nehospodárnosti vymáhání dlužných částek, doporučila upuštění
od exekučního vymáhání pohledávek ve výši
56.851 Kč s přísl. a 92.483 Kč s příslušenstvím
z důvodu nehospodárnosti vymáhání s tím, že
dluh vůči městu nadále trvá a uložila předložit
s doporučením RM k rozhodnutí ZM;
■ schválila uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městem
Starý Plzenec a Vodovod Radyně s.r.o., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České
Budějovice, IČ 26386682 v upraveném znění
předloženého návrhu, upravující vztahy mezi
vlastníky provozně souvisejících vodovodů;
■ vzala na vědomí, doručené připomínky
XXXXX dne 11.05.2022, ke zveřejněnému
záměru (od 03.05.2022 do 19.05.2022) pronájmu části pozemku parc. č. 1411/15 o velikosti
cca 1 m2 v k. ú. Starý Plzenec za účelem umístění mobilního WC a uložila dojednat se žadatelkou o pronájem připomínky ke smluvním
podmínkám a předložit RM;
■ vzala na vědomí informaci Komise pro nakládání s majetkem České republiky – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČO: 69797111 o vydání souhlasu s úplatným
převodem pozemku parc. č. 4 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence městu Starý Plzenec, jako
předem určenému zájemci, za kupní cenu ve
výši 1.075.000 Kč, s omezenou platností nabídky pro rok 2022, doporučila, v souladu s
vizí a rozvojem města, záměrem vybudování
sedlecké návsi a skutečností, že se jedná o veMĚSTO STARÝ PLZENEC
vyhlašuje konkurzní řízení
na obsazení pozice:

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO
A SPRÁVNÍHO ODBORU
– SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE
Bližší informace a podmínky přihlášení:
www.staryplzenec.cz – úřední deska
nebo na tel. čísle: 377 183 644

řejně přístupný pozemek tvořící nedílnou součást komplexu nemovitostí ve výpůjčce Sboru
dobrovolných hasičů Sedlec, souhlasit s koupí
pozemku parc. č. 4 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence, tzn. přijmout časově omezenou nabídku přímého prodeje pozemku městu Starý Plzenec, za stanovenou kupní cenu ve výši
1.075.000 Kč od České republiky – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČO 69797111 a uložila předložit k rozhodnutí ZM;
■ vzala na vědomí žádost Rolian Ismailové,
trvalý pobyt XXXXX, IČO 14367831 o pronájem části pozemku parc. č. 1411/32 o velikosti
cca 15 m2 v k. ú. Starý Plzenec navazující na
již pronajatou část předmětného pozemku, za
účelem umístění sezónní předzahrádky na rok
2022, souhlasila s požadovaným pronájmem
části pozemku o velikosti cca 15 m2 na dobu
určitou do 31.12.2022 za nájemné ve výši 1.557
Kč a uložila zveřejnit záměr města, informovat
žadatelku o podmínkách pronájmu a po uplynutí zákonné doby pro zveřejnění, v případě,
že se nepřihlásí jiný zájemce, uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
■ vzala na vědomí žádost XXXXX o souhlas
s úpravou pozemku města, parc. č. 342/12 v k.
ú. Starý Plzenec umístěním zámkové dlažby
na části o velikosti cca 4,57 m × 8,75 m včetně souhlasu žadatelky s úpravou na vlastní
náklady, schválila, v souladu s uzavřenou
Dohodou o souhlasu s úpravou pozemku ze
dne 17.09.2015, požadované rozšíření dočasně upravené plochy o část pozemku parc. č.
342/12 v k. ú. Starý Plzenec o velikosti cca 4,57
m × 8,75 m za podmínky závazku o neprodleném uvedení pozemku do původního stavu
a uložila uzavřít s žadatelkou v tomto smyslu příslušný Dodatek k Dohodě o souhlasu
s úpravou pozemku;
■ vzala na vědomí žádost XXXXX o zaregistrování nástupnictví pachtu k pozemku parc. č.
719/64 v k. ú. Starý Plzenec a uložila
a) informovat žadatele, že v souladu s platnou
legislativou a platnými dokumenty týkající
se propachtování zahrádek v Úzké (dříve
Luční ulici) nelze zaregistrovat požadované nástupnictví k pozemku parc. č. 719/64
v k. ú. Starý Plzenec,
b) evidovat předloženou žádost v seznamu
žadatelů jako další žádost o propachtování
zahrádky, s konkrétním zájmem o pozemek
parc. č. 719/64 v k. ú. Starý Plzenec v současnosti propachtovaným Olze Šindelářové
na dobu určitou;
■ vzala na vědomí, na základě uzavřené
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s XXXXX
a pořízení nového územního plánu, informaci o potvrzení oboustranné vůle a zahájení
přípravy potřebných dokumentů k uzavření
vlastní smlouvy na prodej části lesního pozemku parc. č. 331/1 oddělné Geometrickým
plánem č. 2444-51/2012 s novým označením
parc. č. 331/79 o výměře 663 m2 a celého pozemku parc. č. 339/19 o výměře 94 m2, vše
v k. ú. Starý Plzenec a uložila zveřejnit záměr
města převést pozemky a po uplynutí zákonné
lhůty a zajištění potřebných dokumentů opět
předložit RM;
■ vzala na vědomí informaci o odstoupení

společnosti Lidl Česká republika v.o.s. od záměru realizovat vybudování prodejny v areálu Víceúčelové požární nádrže v Husově
ulici a uložila, v souladu s usnesením ZM č.
26.13/2021 ze dne 13.12.2021 znovu předložit
k rozhodnutí ZM;
■ schválila uzavření smlouvy se společností
D-PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o., Útušice
66, 332 09 Štěnovice, IČ: 26388791 na projektovou dokumentaci pro vydání společného
povolení stavby DUSP: „Cyklostezka Starý Plzenec – Šťáhlavy, II. etapa, úsek ul. Za Dvorem
(Sedlec) – Smetanova ul.“;
■ jmenovala, v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění
pozdějších předpisů, pro konkurzní řízení na
obsazení funkce ředitele/ředitelky školy od
01.08.2022 (RM č. 192/2022):
a) konkurzní komisi pro Základní školu a mateřskou školu Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkovou organizaci ve složení:
předseda: Bc. Václav Vajshajtl,
členové: Mgr. Marcela Bardounová, Mgr.
Veronika Šimonová, PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., Mgr. Bc. Hana Stýblová, Mgr.
Milan Podpera, Ph.D., Hana Nekolová, Olga
Mourková;
b) do funkce tajemníka této komise, podle
ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005
Sb., zaměstnance města Mgr. Milenu Benediktovou;
■ schválila uzavření Dohody mezi městem
Starý Plzenec a Úřadem práce ČR o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PJA-V-14/2022;
■ vzala na vědomí koncept zápisu do kroniky města za rok 2021 předložený kronikářkou
Mgr. Fenclovou,
■ schválila zápis do kroniky města za rok 2021
v předloženém znění bez výhrad a souhlasila
s výplatou druhé splátky (10.000 Kč) stanovené roční odměny kronikářce města (RM č.
412/2020) ve výplatním termínu za měsíc květen 2022;
■ schválila podání žádosti o dotaci „Pomoc
obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2022“ z rozpočtu Plzeňského kraje;
■ vzala na vědomí nabídku na zpracování
analýzy a návrhových opatření v odpadovém
hospodářství a provedení indikativního rozboru směsného komunálního odpadu ve Starém Plzenci od společností ARCH consulting,
s.r.o. se sídlem Sluštická 873/6, Praha 10 IČ:
28779479;
■ vzala na vědomí Veřejnou vyhlášku – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek, nebo námitek k
„Návrh místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci“ s omezením vjezdu v lokalitě Ostrá Hůrka, vydané Magistrátem města Plzně,
odborem dopravy a schválila návrh odpovědi
v předloženém znění;
■ vzala na vědomí informaci Krajského úřadu
Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, o zřízení aplikace „Názorová
Pokračování na str. 7
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mapa dopravy“ a schválila návrh odpovědi
Krajskému úřadu Plzeňského kraje k „Názorové mapě dopravy“;
■ schválila vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Cyklostezka Starý Plzenec – Šťáhlavy, I.
etapa, úsek ul. Podhradní – Za Dvorem“ a jmenovala komisi pro komisi pro otevírání obálek
s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební prá-

ce pod názvem „Cyklostezka Starý Plzenec
– Šťáhlavy, I. etapa, úsek ul. Podhradní – Za
Dvorem“ ve složení: Marek Vávra, Ing. Ivo
Rada, Mgr. Martina Brejníková a náhradníky:
Ing. Radek Hroch, Bc. Václav Vajshajtl, Ing.
Štěpánka Potůčková, DiS;
■ souhlasila s prodloužením lhůty pro podání
nabídek na veřejnou zakázku „Městský architekt“, a to do 15.06.2022 08:45 hodin a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami
a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku

malého rozsahu na veřejnou zakázku pod názvem „Městský architekt“ ve složení - členové:
Ing. arch. Miloslav Michalec, Ing. arch Jan
Soukup, Ing. arch. Martin Stark, Ing. Vlasta
Doláková, Marek Vávra, náhradníci: Ing. arch.
Jarmila Očenášková, Ing. Milan Froněk, Ing.
Ivo Rada, Ing. Radek Hroch, Mgr. Martina
Brejníková;

UNIVERZITA TŘETÍHO
VĚKU VE STARÉM
PLZENCI

Absolventem se stává účastník, který úspěšně dokončil výuku v rozsahu minimálně šesti
semestrů (z nichž 4 semestry v rámci jednoho studijního oboru), a to maximálně po
dobu tří let. Studium je zakončeno slavnostní
promocí.

V zimním semestru budou posluchači
seznámeni se základy obecné psychologie,
poznají jednotlivé oblasti psychologie osobnosti, specifika jejích jednotlivých složek a v
neposlední řadě budou mít na základě využití
psychodiagnostiky možnost sebepoznání jako
prvního kroku k poznávání druhých. V závěru,
v souvislosti s tématem motivace, budou upozorněni na některé nekalé praktiky podvodných prodejců a možnostmi sebeobrany. Cílem
programu pro letní semestr je uvést posluchače
do problematiky vývojové psychologie s akcentem na období, která jsou pro seniory zejména
citlivá jako je stáří a specifika vývojových období příslušníků vlastní rodiny. V souvislosti
s tím je zařazena kapitola týkající se komunikace, zejména komunikace mezigenerační. Toto
téma se bude opírat o teorii E. Berna - Transakční analýza, která je pro pochopení některých komunikačních pastí v rodině vhodná.
Budou zmíněny též některé náročné životní
situace a způsoby vyrovnání se s nimi.
Zájemci o studium U3V ze Starého
Plzence a Sedlce se již nyní mohou hlásit na
telefonních číslech 603 460 218 - Petra Liška, a 731 471 124 - Alois Žižka.
Přehledná nabídka všech nabízených kurzů je dostupná na www.u3v.zcu.cz.
Tereza Mirvaldová
specialista pro další vzdělávání

Univerzita třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni byla založena v ak. roce
1992/1993 a slaví tedy 30 let od svého vzniku.
U3V svou aktivitu uplatňuje v rámci Plzeňského, Karlovarského a od příštího ak. roku
i Jihočeského kraje. Snaží se tak o zajištění
dostupnosti pro všechny, kteří mají o další sebevzdělávání zájem. Síť poboček se stává důležitou především pro ty zájemce, pro které je
Plzeň těžko dostupná (ať už ze zdravotních či
jiných důvodů). Otvíráním nových poboček
v rámci krajů se tak stává možnost sebevzdělávání přístupnější. Od září připravuje U3V
společně s vedením města otevření nové pobočky ve Starém Plzenci. U3V je určena pro
ty, kteří se ještě stále chtějí něco nového učit
a zároveň se potkávat s vrstevníky s podobnými zájmy. Cílem Univerzity třetího věku je
zajištění neprofesního vzdělávání (zvyšování
vědomostní úrovně), rozšiřování znalostí,
zajištění smysluplného trávení volného času,
stejně jako podpora duševní svěžesti a aktivního stáří. U3V není pouze o vzdělávání, ale
i o osobním setkávání a budování sociálních
kontaktů. Zapsání do programů U3V ZČU
není podmíněno předchozím vzděláním.

DOŽENEME NĚKDY
TĚCH 12 LET?
Malebné údolí, město obklopené přírodními krásami a památkami, které jsou
dostupné v řádu minut, skály, lesy, rybníky,
meandrující řeka, obrovské bohatství v dostupnosti metropole, v práci v centru Plzně
je člověk rychleji než z Lochotína, a přitom je
naše město odstíněné pahorky, Ostrou Hůrkou... Bohatá vybavenost v podobě škol, školek, vlakového nádraží, autobusů, prostě se
nám tu žije nádherně. Zkrátka koho Plzenec
jednou uchvátí, zamiluje si ho. Všechno má
ale svá „ale“.
„Co v tom vašem Plzenci děláte, že to tam
vypadá čím dál hůř?“ Ptají se mě čím dál častěji známí z okolních obcí. Z obcí, kde mají
na příjezdech zpomalovací ostrůvky, přechody pro chodce, navazující chodníky. Díky
podpoře podnikání mají tato města spoustu
malých obchůdků, moderně a účelně re-

Programy (kurzy) s garancí vysokoškolské
úrovně určené pro posluchače z řad seniorů
a osob ve 3. stupni invalidního důchodu jsou
realizovány v pravidelných čtrnáctidenních
intervalech, a to v rozsahu dvou vyučovacích
hodin (2×45 minut).
Studijním oborem, kterým bude zahájena činnost nově otevřené pobočky U3V
ve Starém Plzenci bude „Psychologie pro
každý den“ s PhDr. Mgr. Marií Hanušovou.
Vzhledem k dlouholeté praxi paní doktorky
Hanušové se nejedná o čistě teoretické přednášky, ale přednášený teoretický základ je
aplikován na situace běžného denního života.
Výuka bude probíhat v prostorách městského úřadu každé druhé úterý od 10:00 do
11:30 h.

konstruovaná veřejná prostranství a centra.
A tihle moji známí pak často přidávají nějakou historku z jednání s vedením města
Starý Plzenec, kde nevíte, jestli se smát, nebo
brečet. Velmi obtížně se mi na takové situace
reaguje.
Pojďme se na to podívat trochu konkrétněji. Přijíždíte od Plzně po rozbité silnici,
u které ani nepoznáte, kde končí, protože
výmoly na krajnicích jsou zasypány štěrkem.
Štěrk navíc při prvním dešti odnese voda
z důvodu neexistujícího odvodnění přímo
na silnici. V okolí polovina domů nemá ani
základní infrastrukturu. Představte si, kdyby
tu byly chodníky, ostrůvky, udržovaná zeleň,
parkovací místa a třeba i průjezdový radar
(v roce 2019 jsem navrhl do Plánu investic).
Ulic v podobném stavu bychom v Plzenci
našli desítky. Představte si, kdyby na Malé
Straně nebyly v křižovatce betonové bloky
užívané proti demonstrantům, ale přechody
pro chodce, chodníky, křižovatka a příjemné
dopravně maximálně zklidněné „staré měs-

Radek Hroch, tajemník

to“. O dětská hřiště by se nemuselo bojovat
v participativním rozpočtu, protože by byla
smysluplně rozmístěna po Plzenci i Sedlci.
A Sedlec – to je kapitola sama pro sebe. Podle
mého zbytečně skromná rytířská část našeho
města, která nechce být za „trabelmakery“.
Snad inspirování Blanickými rytíři se Sedlec
peticemi ozývá až v nejhorší době. Ale příjezd
od Tymákova je strašlivý, žádné chodníky
v nepřehledném prudkém kopci. A u školy?
Jediný chodník, který vede ze Sedlce ke
škole a školce končí na krajnici vozovky hned
za mostem. Ten protější, který ke škole vede,
zase nepokračuje na druhé straně - končí
u spol. Serw. Ke škole z celé městské části
(ano, Sedlec je významná městská část Starého Plzence!) nevede žádný souvislý přístup.
Nepochopitelné. Děti musí silnici přebíhat
mimo přechod. Nová blikající úřední deska
v Plzenci za půl milionu je určitě fajn, ale
místo ní mohl být kus chodníku, který by zajistil základní bezpečnost pro naše děti.
Pokračování na str. 8
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A Smetanka? Všichni známe současný
stav a hlavně neuvěřitelně dlouhé roky, kdy se
nám rozpadá před očima. Dlouho jsme slyšeli
zdůvodnění „až bude nový územní plán, tak
začneme“. Nový územní plán už chytá patinu
a nic se neděje. Všechny ty vizualizace, studie a obrázky v Radyňských listech a na webu
města. Ale opravdu stačí obyvatele města už
3 volební období utěšovat obrázky?
A jaké máme ekonomické vyhlídky? Více
než dva roky doslova přemlouvání jak z mé
strany, tak ze strany celého finančního výboru, aby rada města vypsala soutěž na akci
– Přístavbu školy a stavbu sportovní haly.
Přemlouvání bylo neúspěšné. Pak přišla dvě
špatně vypsaná výběrová řízení. Cena za

tohle váhání bude v řádech desítek miliónů
korun z rozpočtu města. Nemluvě o tom, že
začít demolice a stavbu ve škole až po letních
prázdninách není vůbec ideální. A na to vše
sto miliónů úvěr. Maskovat blížící se finanční krizi města v rozpočtovém výhledu tím,
že odhad na realizaci celé Sedlecké návsi je
naceněn na 7 mil. Kč? Za tolik se dnes staví
jeden rodinný dům.
Zkrátka jedna věc je číst si Radyňské listy
a druhá věc je se projít po Plzenci a porovnat
ho třeba s Dobřanami, či jinými městy, které
se oproti Starému Plzenci posouvají dopředu mílovými kroky. Zkuste si toho všímat
při vašich prázdninových cestách. Ale jsem
optimista. Naše město má skvělé lidi, co tohle
všechno vnímají a chtějí změnit. A osobně

mám pocit, že neutěšenost našeho města vnímá i stále více jeho obyvatel. Je třeba změnit
přístup k prioritám, lépe a hlavně rychleji
připravovat projekty, odvážně je realizovat,
místo petic pořádat klidně každý měsíc veřejná projednávání jednotlivých problémů
v daných lokalitách. Budu rád, když tento článek vezmete jako výzvu k akci a jakkoliv zní
i trochu negativně, přijmete ho s pozitivním
odkazem, úsměvem a chutí. Chutí být aktivní a podílet se na změně k lepšímu. Nebojte
se upozorňovat na to, co se vám nelíbí, navštěvujte zastupitelstva města, mluvte se svými sousedy a známými. Nebo se jednoduše
obraťte s konkrétním dotazem na vstřícného
zastupitele, který vám pomůže Váš problém
řešit.
Jan Eret, zastupitel

DOPRAVA
UKONČENÍ UZAVÍRKY
KOTEROVA
S platností od 1. 7. 2022 dojde k otevření
ulice Na Hradčanech v Koterově pro linky
MHD. Bude tak z pohledu provozu MHD
dokončena výstavba kanalizace a linky 22, 51
se v Koterově navrátí do stálých tras. Rovněž
bude obnoven provoz linky 50.
Zastávky linek 22, 51 „Koterov“ budou
navráceny do ulic Ke Kolešovce a Na Hradčanech.
Spoje linky 51 budou pokračovat z Koterovské návsi ulicí Na Hradčanech po silnici III/18020 do Starého Plzence. Dojde tak
ke zrušení stávající objízdné trasy Píseckou
ulicí, kolem Obchodního centra Olympia a
přes Ostrou Hůrku, obousměrného průjezdu
Starým Plzencem a obratu v provizorní točce
v prostoru křižovatky ulic Starého Plzence
Herejkova a U Mlýna. Pro linku 51 tak budou zrušeny náhradní zastávky „NC Černice“; „Starý Plzenec, Bezručova“.
Linka 50 bude obnovena v trase a rozsahu
stejném, jako před uzavírkou ulice Na Hradčanech a odklonu linky 51 přes Ostrou Hůrku. V provoz pouze ve dnech volna v rozsahu
2 párů spojů s odbavováním v zastávkách
„NC Černice“; „Starý Plzenec, Bezručova“;
„Starý Plzenec, u školy“; „Starý Plzenec, Nad

tratí“; „Starý Plzenec, Vilová čtvrť“.
Od zhotovitele stavby je potvrzeno, že ulice Na Hradčanech bude zprůjezdněna pro
veškerou dopravu, tedy i automobilovou.
Informace o ukončení výluky jsou na
webu PMDP:
Navrácení tras linek 22, 51 v Koterově
a obnovení linky 50 od 1. 7. 2022 | Změny

v dopravě Informace o přepravě - Plzeňské
městské dopravní podniky, a.s. (pmdp.cz)
Jízdní řády linek 50, 51 od 1. 7. lze dohledat na webových jízdních řádech:
Zastávkové jízdní řády • Jízdní řády
PMDP
Martin PET, dopravní specialista
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Město Starý Plzenec

OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce
2022 tradiční pravidelnou přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti
Z-Group bus a.s., divize ČSAD autobusy Plzeň.
Autobus bude jezdit od 27. května do 14. října 2022 vždy v pátek v následujících termínech:
8. července
5. srpna
2. září
30. září
22. července
19. srpna
16. září
14. října
Jízdní řád:
zastávky autobusů ČSAD a MHD
hod.
Sedlec - náves
16:00
- rozcestí
16:02
St.Plzenec - Nádražní
16:05
- Kollárova (točna)
16:08
- Radyňská (Máchova)
16:10
- Masarykovo náměstí
16:12
- Havlíčkova (za mostem)
16:15
Odjezd zpět ze hřbitova v 17:10 hod. Jednotné jízdné činí 10,- Kč.
Vlasta Doláková, starostka

SERIÁL
ATENTÁT NA HEYDRICHA
A STARÝ PLZENEC
Z pamětí vrchního četnického strážmistra
Fr. Vondráčka:
„Dne 27. května 1942 byl při jízdě autem
v Praze do Kobylis zavražděn zastupující říšský protektor Heydrich1). Pachatelé po spácha-

ném atentátu uprchli, neboť Heydrich jel bez
jakéhokoliv doprovodu… V krátké době nato
bylo v Praze vyhlášeno stanné právo. Jak jsme
se z různých pramenů dozvěděli, bylo v Praze
tisíce lidí zatčeno a mnoho ihned popraveno.
Ihned nato obdržela každá četnická stanice určitý počet fotografií domnělých pachatelů tohoto atentátu2). Současně jsme obdrželi
tiskopisy – seznamy. Rozkaz k této akci zněl:

bezodkladně navštíviti každou rodinu v celém
staničním obvodě, všem členům každé rodiny
předložiti uvedené fotografie s vyzváním, aby
si fotografie dobře prohlédli a prohlásili, zda
některou osobu na fotografii zná či nikoliv.
Při tom musel býti každý občan důrazně upozorněn, že musí mluviti pravdu a že kdyby se
později zjistilo, že něco zapřel, stihl by ho krutý
Pokračování na str. 9
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trest. Každý občan se musel do předloženého
seznamu vlastnoručně podepsati.
Byl to úkol velmi nepříjemný, při tom však
vážný a velmi odpovědný. Znali jsme v té době
mentalitu obyvatelstva, přec
však bylo při
tomto
úkolu
nutno se tvářiti
vážně – skoro
úředně. Nelze
přehlédnout
skutečnost, že
lidé často zbytečně při různých příležitostech mluvili
a často se mohlo státi, že některý člověk někde
něco řekne – třeba ve zlém úmyslu – a mohl by
snadno četníka uvésti do nepříjemné situace.

Tuto akci jsme prováděli několik dní.“ Poté
však – když zrovna pracovali v Čechurově –
jim bylo bez bližšího vysvětlení oznámeno, že
se vše ruší.
„V krátké době jsme se ze zahraničního rozhlasu dozvěděli, že akce byla prozrazena a pachatelé zjištěni a dopadeni.
Zpráva ta byla až neuvěřitelná. Zradil Čech
jménem Karel Čurda3), který sám byl parašutistou, a to přímo na gestapu v Praze. Prozradil, kde pachatelé atentátu na Heydricha jsou
schováni a prozradil i další síť schovaných
parašutistů. Zrada ta se stala dne 18. června
1942…
….tato zrada… zasáhla až do zdejšího staničního obvodu, neboť Čurda znal a také prozradil celou síť úkrytů parašutistů.“ Následně
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to dokládá příběhem vrchního strážmistra
Ježka, velitele četnické stanice v Sedlci, jenž
při zatčení gestapem spáchal sebevraždu. To
je ale už jiný příběh…
Anna Velichová
Poznámky:
1) Reinhard Tristan Heydrich byl při atentátu
raněn a zemřel na sepsi (způsobenou koňskými žíněmi z vycpávek sedadel, které se
mu dostaly do těla) v nemocnici až 4. července.
2) Také dostali fotografie předmětů, zanechaných na místě činu, např. fotografii aktovky
jednoho z atentátníků.
3) Čurdu k tomuto činu přiměla ze strachu
jeho vlastní rodina (kterou zkontaktoval).

Za svůj čin dostal tučnou odměnu, změnil
si jméno a stal se agentem – provokatérem.
(Později však propadl alkoholismu, takže
byl pro gestapo téměř nepoužitelný.) Oženil se s říšskou Němkou, usadil se v Praze.
V květnu 1945 se pokusil uprchnout, byl
však zadržen, uvězněn a v r. 1947 popraven, manželka se synem byli odsunuti do
Rakouska.
Prameny:
Vondráček, Fr.: Okupace 1939-1945 (strojopis,
nedatováno)A
www.wikipedie,cz
Foto: www.wikipedie.cz
Foto: aktovky atentátníka z policejního oběžníku – SOA Blovice

KULTURA

Program
13:00 - zahájení keltského dne na Radyni
13:10 - dětská keramická dílna (soutěž pro děti)
13:20 - LUGHNASAD (připomenutí keltského svátku)
13:30 - keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
14:00 - řemesla z mladší doby železné + ukázka odlévání bronzu
15:00 - keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
15:30 - turnaj keltských válečníků (šerm)
16:15 - vyhlášení nejlepších výrobků z dětské keramické dílny
16:30 - keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
17:00 - VIVA GLADIUS skupina historického šermu (gladiátoři)
17:30 - KELTSKO-ŘÍMSKÁ BITVA (tradiční bitva pro malé návštěvníky-prostor pro děti)
18:45 - keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
19:15 - oslava keltského svátku LUGHNASAD (obřad, soutěže, zápasy prostor
pro návštěvníky, ohňová show)
20:45 - dobrou keltskou noc
Doprovodný program pro děti:
13:10 – 16:00 - KERAMICKÁ DÍLNIČKA (Nejlepší výrobky budou oceněny.)

Účinkují: KELTSKÁ SPOLEČNOST VOUSŮV KMEN
VSTUPNÉ: plné: 100 Kč, snížené: 80 Kč (po dobu konání
akce platí i pro prohlídku hradu Radyně)
Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům
města Starého Plzence.
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PRÁZDNINOVÁ ŠTAFETA
2022 ZAČÍNÁ. STÁLICÍ
MEZI SOUTĚŽNÍMI CÍLI
JE HRAD RADYNĚ
Prázdninová štafeta je už dospělá a hodně mění návštěvní cíle v Plzeňském kraji.
Prázdninová soutěž se letos uskuteční podevatenácté. A když se pořadatelé pokoušeli sečíst, kolik lidí za jejího fungování
– soutěžících i jejich sourozenců, rodičů
a prarodičů – navštívilo turistické cíle v Plzeňském kraji, došli k číslu 46 000.
Bude to už třetí léto, které v Česku stráví mnohem víc lidí než jindy. Dvakrát to
bylo kvůli koronaviru a teď máme všichni
stále víc hluboko do kapsy. Přesto všechno
se v rodinách už vymýšlí, jak využít prázdniny. Vstříc jim vychází tradiční soutěž lákající na zajímavá místa Plzeňského kraje.
Prázdninová štafeta se loni dostala do dospělosti, a tak připravila na letošek mnohem víc „dospěláckých“ turistických cílů.
Soutěžit mohou opět děti a mladí do 18 let,
ale – stejně jako v předchozích letech - je to
hra spíše pro celé rodiny.
Do prázdninového putování zapojíme
i ukrajinské děti. Základní věci pro ně přeložíme do ukrajinštiny a méně důležité informaci jim pomůžeme pochopit v češtině
– tak aby se i ve hře naučili naši řeč.
Soutěž už tradičně nabízí padesát turistických cílů. Nově je mezi nimi víc nových a turis-
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ty méně navštěvovaných naučných stezek, rozhleden a zajímavých přírodních útvarů. Spousta
rodin musí teď šetřit ještě více, než jindy, proto
zařadili pořadatelé i letos do soutěže přes polovinu míst bez vstupného. Dokonce zase víc
než v loňském létě. A abychom alespoň některé prozradili, zmíníme třeba Naučnou stezku a
historický most v Bělé nad Radbuzou, viklan
Čertův kámen, Šumavský orloj v Hojsově stráži,
Vyhlídka Kozí Bouda u Zábělé, Naučná stezka
Historie sklářství ve Staré Knížecí Huti... Hrad
Radyně, kam každý rok vedou kroky víc než poloviny soutěžících, je turistickou stálicí.

Prázdninová štafeta zařadí do svých výletních cílů také pět „ochutnávek“ z regionů sousedících s naším krajem. Jihočeské místo – zámek Kratochvíle - vybrali pracovníci Územní
památkové správy Národního památkového
ústavu v Českých Budějovicích. Karlovarsko
zastupuje pro velký úspěch už podruhé Botanická zahrada v Bečově nad Teplou, Ústecký
kraj hodně netradiční zřícenina hradu Petršpurk s dračí slují mezi Petrohradem a Stebnem. V Bavorsku je už tradičním cílem Historický park v Bärnau. A Středočeský kraj už

podruhé nabídne naučnou stezka obkružující
kdysi cílovou plochu stejného jména v bývalém vojenském pásmu Brdy.
Jak se do soutěže zapojit? Přihlásit se každý může kdykoliv od prvního letního dne
21. června do konce prázdnin na webových
stránkách Prázdninové štafety. Vše potřebné
najdou soutěžící na adrese: http://stafeta.plzensky-kraj.cz.
Při návštěvě každého cíle se soutěžící vyfotí na nádvoří či uvnitř navštíveného objektu
(případně u cedule na turistické trase) a snímek pošle prostřednictvím webových stránek kdykoliv během trvání soutěže. Všichni
soutěžící, kteří splní daný limit patnácti navštívených cílů, budou zařazeni do slosování.
Patnáct šťastlivců se může těšit na odměnu.
Ale při dosažení patnácti cílů se nemusí končit, pro toho, kdo navštíví nejvíc míst, čeká
zvláštní cena. Tu letošní ještě neprozradíme,
loni se její držitel stal kmotrem vzácného gibona v plzeňské zoo.
Pořadateli soutěže jsou spolek Dobroslav,
IRIS a Zoo Plzeň. Partnery jsou mimo jiné
Správa informačních technologií města Plzně, Plzeňský kraj, Město Plzeň, Nadace 700
let města Plzně a EURONOVA. Podruhé
v historii Prázdninové štafety je partnerem
také Národní památkový ústav.
Záštitu nad letošní Prázdninovou štafetou
převzali radní Plzeňského kraje pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch Libor Picka
a náměstkyně primátora města Plzně Eliška
Bartáková.
Alois Žižka, spolek Dobroslav
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVENEC 2022
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:
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
O prázdninách otevřeno pro veřejnost:
Po
9:00-12:00
13:00-17:00 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt, Pá - zavřeno
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 denně kromě pondělí od 10:00 h do
18:00 h.
Komentované skupinové je možné objednat na
tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno 02.07.2022 od 13:00 do 16:00h.
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
DINOSVĚT
Výstava žákovských prací výtvarného oboru
ZUŠ St. Plzenec
Staroplzenecká galerie
Výstava potrvá do 21. září 2022.
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Středověký den na Radyni
21.08.2022
Program:
13:00
13.15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Zahájení - výstřel z děla
Dobová kapela
Šermířské vystoupení
Ponožková dobývání hradu
(bitva pro děti)
Dobová kapela
Šermířské vystoupení
Závěr

Středověký tábor s vybavením
Doprovodný program – soutěže:
- hod sekyrami
- zkoušení zbrojí a zbraní
- boj na kladině
- střelba na rytíře
- ukázky středověkých řemesel
Vstupné:

plné

120 Kč, snížené 90 Kč

(platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)

Pořádá město Starý Plzenec
Účinkují Rytíři Koruny České, z.s.
Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060. Změna programu vyhrazena.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.

2. července 2022
Hurá na prázdniny!
Zábavné odpoledne pro děti na Radyni
Místo: Předhradí hradu Radyně a Centrum služeb pro turisty na Radyni
Čas: 13:00 – 17:00 h
Pořadatel: Centrum služeb pro turisty na Radyni
3. července 2022
CykloPouť na rotundu
Poutní bohoslužba u rotundy
Místo: rotunda sv. Petra a Pavla
Čas: 15:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost Starý Plzenec
16. července 2022
Večer s Egesem
Místo: areál hasičárny Sedlec
Čas: 20:00 h
23. července 2022
Keltský den na Radyni
Místo: Předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 20:45 h
Účinkuje Keltský spolek Vousův kmen

16.7.2022 20:00
SEDLEC areál hasiárny
"VEER S EGESEM"
VSTUPNÉ: 90,-
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NAŠE ŠKOLY
ZŠ STARÝ PLZENEC

VYŠEHRAD
Dne 25.5. celá naše třída vyrazila na
výlet na pevnost Vyšehrad. Brzy ráno jsme
se sešli před školou a společně nastoupili
do autobusu. Cesta do Prahy byla velmi
zdlouhavá, ale i přesto jsme se zvládli zabavit.
Po příjezdu jsme se vydali ke Starému
purkrabství, kde nás uvítal průvodce „badatel“ Tomáš. Vysvětlil nám pravidla hry,
kterou pro nás připravil: měli jsme sestavit erb z šesti atributů. Spočívala v tom, že
jsme se rozdělili do týmů a měli jsme za
úkol hledat indicie a atributy osob jako
byla Libuše, Krok, Přemysl Oráč, Bivoj
a Vratislav II. K tomu, abychom je mohli
všechny posbírat, nás vedly všemožné zapeklité úkoly a výzvy.
Postupně jsme prošli celý areál Vyšehradu, včetně baziliky sv. Petra a Pavla,
také jsme se podívali na hřbitov Slavín
a do chodeb uvnitř hradeb pevnosti, kterým se říká kasematy. Následovala Gorlice, což je sál, kde jsou uloženy originální
sochy z Karlova mostu. Celou dobu nás
doprovázel Tomáš a postupně nám zadával další úkoly. V každé části Vyšehradu
jsme našli další atribut, ze kterých se nám
postupně podařilo sestavit celý erb. Tím
pádem jsme splnili svoji misi „Vyšehrad“.
Celé třídě se velmi líbilo, když jsme
hádali jména slavných osobností podle
nápověď. Přestože nás při výletě zastihl i
déšť, všichni jsme si návštěvu Vyšehradu
moc užili. Domů jsme se vraceli unavení,
ale spokojení a plní zážitků.
Martin Valenta, 4. A

ZŠ STARÝ PLZENEC

AKCE MOTÝLKŮ A SOVIČEK ŠD STARÝ PLZENEC
NA BLÍŽÍCÍ SE ZÁVĚR
ŠKOLNÍHO ROKU
Tak jako loni i letos uspořádalo oddělení
Soviček a Motýlků na závěr školního roku,
který se pomalu blíží, sportovní odpoledne
spojené s opékáním buřtů, noční hrou a noclehem ve školní družině.
Děti se sešly v 17 hodin na školní zahradě, přišli i někteří rodiče ochotně pomáhat
s opékáním buřtů. Někteří přinesli i bábovky,
povidlové buchty a další sladké pečené dobroty, které si děti daly ráno ke snídani.
Děti byly rozděleny do družstev a soutěžily na hřišti v různých sportovních disciplínách, stavěly různé motivy z barevných víček,
zahrály si vybíjenou. Rodiče mezitím nařezali
buřty, připravili oheň a začali opékat. Naštěstí i zde počasí vyšlo. Po sportovním zápolení
si děti začaly rozebírat opečené buřty a všichni společně baštit. Před 20 hodinou jsme se
všichni už stěhovali do školní družiny a auly.
Ještě nás čekalo hledání druhých kartiček
pexesa po chodbách školy a potom tolik očekávaná noční hra. Děti chodily již ve tmě ze
3. patra až do přízemí a na schodech v každém patře hořely svíčky ve skleničkách a pod
každou skleničkou bylo na papírku ukryté
písmenko. Pokud došly až dolů do přízemí
a vypsaly všechna písmenka, našly v tajence
celé slovo. Po noční hře se již odebralo kaž-

dé oddělení do své místnosti, kde si děti čistily zuby a připravovaly se na nocleh. Jako
zpestření přišla o půlnoci bouřka, ale všichni byli stateční a vůbec se nebáli. Podívali se
na kousek pohádky a po půlnoci se již zhasínalo a usínalo, někteří usnuli po prožitém
odpoledni hned, některým to trvalo trochu
déle. Dětem se opět akce moc líbila a chtěly
by ji příští rok zopakovat. Děkuji ještě touto
cestou všem rodičům, kteří nám na zahradě
pomáhali s opékáním, mytím nádobí a další
pomocí v organizaci této akce.
Marie Doleželová, vychovatelka ŠD

Děti z oddělení Soviček a Motýlků
Foto: Marie Doleželová

ZŠ STARÝ PLZENEC

AKCE ŠD STARÝ PLZENEC

V bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Foto: Jana Toušová, učitelka

Konec května a začátek června 2022 byl
pro všechny děti ŠD velmi bohatý na různé
akce.
Dne 24.5. proběhla v aule ZŠ beseda se
zdravotní sestřičkou paní Ivanou Böhmovou,
která děti seznámila velmi zajímavou formou, jak ošetřit jednoduchá poranění: odřeniny, popáleniny, krvácení, bodnutí vosou
nebo včelou, či odstranění klíštěte atd. Nejenže děti získaly nové vědomosti a poznatky, ale především se dozvěděly, jak úrazům
předcházet. Cyklisté a lyžaři by měli nosit
helmy, hrát si na hřišti k tomu určeném, zbytečně neriskovat a být neustále opatrní. Děti
si vyzkoušely přenos raněného a stabilizační
polohu. Nakonec zdravotní sestřička zodpověděla četné dotazy a byla odměněna bouřlivým potleskem.
Ve středu 25. 5. se všechny děti ze ŠD vypravily do hasičské zbrojnice. Děti byly rozděleny na 2 party. Na stanici nám ochotní
dobrovolní hasiči ukázali vybavení pro likvi-

Návštěva u hasičů
Foto: Marie Doleželová
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daci požárů a dalších přírodních katastrof.
Děti si pozorně prohlédly dvě požární auta se
vší výbavou i oblečení hasičů. Následně opět
ochotně odpovídali na zvídavé dotazy dětí,
dokonce nám na moment pustili i požární
sirénu. Na závěr děti dostaly upomínkové
dárečky s požární tématikou – magnetky,
přívěsky na klíče a další drobnosti. Exkurze
se všem líbila a určitě dětem přinesla nejen
nevšední zážitek, ale i poučení. Tímto bych
chtěla poděkovat paní Lencové, panu Říhovi
a Lencovi za ochotu a zprostředkování určitě
zajímavé a poučné besedy.
1.6. se všechny děti těšily na dětský den.
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Vychovatelky společně s praktikantkami
SPgŠ v Berouně připravily na školní zahradě
různá stanoviště, kde se plnily úkoly – přeskok přes švihadlo, závody na vozítkách, hod
míčkem, poznávání zvířátek, hod kroužků na
cíl, vědomostní úkoly a další. Počasí se vydařilo a děti si pěkné odpoledne užily. Nakonec
ještě na všechny čekala sladká odměna a skládací obrázek.
Ve čtvrtek 2.6. jsme se všichni vydali na
cyklostezku, kde se uskutečnily závody na
koloběžkách. Děti závodily na čas a byly rozděleny podle věku a na děvčata a chlapce. Počasí nám opět přálo a děti si jízdu náramně

užily. Následující odpoledne proběhlo vyhodnocení výsledků a nejlepší závodníci byli
po zásluze odměněni.
Umístění:
Sovičky – 1. místo – Patrik Pivoňka a Elen
Jírovská
Motýlci – 1. místo – Kryštof Červený a Sára
Vošahlíková
Medvídci – 1. místo – Robin Bazala a Sofie
Veliká
Sluníčka a Berušky – 1. místo – Vojta Vítovec
a Ela Tatíčková
Marie Doleželová, vychovatelka ŠD

ZŠ STARÝ PLZENEC

RUČIČKY KRAJE
Dne 14. června se žáci osmých tříd vydali na akci "Ručičky kraje", která představuje
prezentaci středních škol. Jednotlivé stánky
byly postaveny na nádvoří Krajského úřadu
Plzeňského kraje.
Žáci si mohli vytvořit elektrotechnické součástky, vyrobit hrací kostku a další věci ze
dřeva, vyzkoušet virtuální realitu, spolupracovat s robotickou rukou, ukovat upomínkový předmět či se nechat zkrášlit kadeřnicí
nebo kosmetičkou a mnoho dalšího.
Akce byla velice zdařilá a mnoho žáků
má již jasno, pro kterou školu se rozhodne.
Lenka Šebová, učitelka

ČERVEN V ZŠ SEDLEC
Praha hravě
Na Den dětí jela první parta do Prahy na
výlet. Druhá parta jela o den později. Pro některé děti to byla první cesta vlakem, první
návštěva Prahy a první jízda metrem. V Praze
jsme šli procházkou z Hlavního nádraží přes
Václavské náměstí, pasáž Lucernu, Příkopy až na Staroměstské náměstí. Zde jsme si
dopřáli svačinu, nákup suvenýrů, přehlídku
apoštolů na orloji a také si někteří na výzvu
nizozemských studentů zkusili kopat penalty.
A pak se neučte anglicky! Nikdy nevíte, kdy ji
budete potřebovat. Na Karlově mostě na nás
čekal pan Nebeský ze společnosti Praha hravě. Připravil si pro nás báječný program, díky
kterému jsme se o Karlově mostě dozvěděli
maximum. Moc nás to bavilo, získávali jsme
zlaté denáry na každém kroku, protože jsme
toho hodně věděli. Na Kampě jsme ve skupinkách plnili úkoly z bojovky, při které jsme
trénovali rychlost, orientaci v mapě, spolupráci ve skupině, čtení a porozumění textu
a hlavně vlastivědu a historii. To se jen tak
ve školních lavicích stihnout nedá. Cestou
zpět jsme si vyzkoušeli jízdu metrem, občerstvili se na nádraží a vlakem docestovali až
ke svým maminkám a tatínkům do Starého
Plzence.
Školní zahrada
Na naší zahradě v měsíci květnu a červnu
mohlo konečně začít zvelebování a úpravy,
které nenaruší růst trávníku ve spodním cípu

Žáci si mohli vyzkoušet mnoho činností.
zahrady. Hlavně díky vychovatelům, paní uč.
Nekolové, jejímu synovi a zejména díky nadšeným a ochotným rodičům se udělalo kus
práce. Školka má nové stojany na kola, škola
zase pět vyvýšených záhonů. Díky! Postupně
budeme záhony plnit biomasou a kvalitní zeminou.
Výlet na Modravu
(Autor: Petr Holeček, 2. ročník)
9. června jsme jeli na Modravu. Cesta autobusem trvala 2 hodiny. Po cestě autobusem

Výletníci na Václavském náměstí v Praze

Foto: Lenka Šebová, učitelka
jsme měli velkou přestávku. Potom jsme šli
do centra Dřevák. Potom nám ukázala paní
výrobu korálků. A pak jsme dělali pokusy
o poznávání dřeva a nakupovali. Po nakupování jsme barvili ptáčky podle vzoru. Potom
jsme šli na šestikilometrovou procházku na
Antýgl. Cestou jsme viděli plavební kanál.
Cestou jsme se stavili v dřevařském muzeu
v Dlouhé Vsi. Cesta domů trvala 1 hodinu.
Hodně se mi líbilo centrum Dřevák.
Emanuela Vávrová, učitelka,
a Petr Holeček

Foto: Emanuela Vávrová
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MŠ STARÝ PLZENEC

K LÉTU KROK A KONČÍ
NÁM ŠKOLNÍ ROK

náročných disciplínách si každý odnesl domů
medaili. Ještě nám ani nezaschly diplomy a červená a žlutá třída se 31. května vypravila na výlet. Tentokrát na statek v Újezdě nade Mží. Děti

Prázdniny se pomalu blíží, ale v naší školce se nezahálí. Dne 19. května se děti z modré
a zelené třídy vydaly na výlet do Farmaparku
u Toma. Prohlédli jsme si všechna zvířátka a
strávili tam příjemné dopoledne. Moc se nám
tam líbilo. Dne 24. května nás navštívila ZUŠ
Starý Plzenec. Paní učitelky nám se svými žáky
připravily krátké kulturní vystoupení, aby nám
žáci ukázali, co vše se v ZUŠ naučili. Našim dětem se vystoupení moc líbilo a své kamarády
odměnily velkým potleskem. Děkujeme paní
Dudkové za organizaci a těšíme se na další spolupráci. Tóny různých hudebních nástrojů brzy
vystřídala vůně perníků. Ve všech třídách se
děti pilně připravovaly na tradiční perníkovou
olympiádu. Dne 26. května brzy ráno se všechny děti sešly v barvách své třídy na hřišti. Každá třída pronesla svůj bojovný pokřik a slavnostně se vztyčila olympijská vlajka. Nechyběla
ani návštěva perníkové Ježibaby, která dětem
za písničku rozdávala medové perníčky. Po

se naučily tlouct máslo, které pak s chutí ochutnaly. Dozvěděly se spoustu nových informací o
farmářském životě a nejen to. Viděly dokonce
i exotická zvířata. Z výletu se všichni vrátili
nadšení. A vrátili se v pravou chvíli, protože 1.
června jsme slavili MDD. Tentokrát jsme cestovali do pohádky v koňském sedle. Cestou na
statek paní Jany Hanzlíkové jsme plnili pohádkové úkoly. Na kolbišti, v cíli naší cesty, již byli
připraveni koně, které povozili všechny naše
děti. Na bezpečnost dětí v koňském sedle dohlížely usměvavé slečny z JO Radouš Starý Plzenec. Děti byly nadšené a po jízdě se zchladily
nanuky, které pro ně nachystaly naše hodné
paní kuchařky. Děkujeme paní Janě Hanzlíkové
za příjemně strávené dopoledne a pro většinu
z našich dětí nevšední zážitek. Léto se pomalu blíží a nás čekaji prázdniny. Ale ještě než
do nich vkročíme, čeká nás rozloučení s našimi předškoláky. Dne 23. června v 15.30 hodin
vypukne poslední zkouška našich malých kouzelnických učňů. Držte jim palce, ať se všechna
kouzla vydaří. Příjemné letní dny vám všem.

Na statku paní Jany Hanzlíkové
Foto: Jaroslava Kaplárová, učitelka

Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

SKAUT
INTERCAMP
Začátkem června se družina Medvědů
pod dohledem vedoucí Ély vypravila až do

Družina Medvědů poblíž francouzského areálu Ecomusée d´Alsace, kde se konal Intercamp.
Foto: Éla - Eliška Lucáková

dalekých francouzských končin na mezinárodní akci zvanou Intercamp. Ta umožňuje setkávání skautů a skautek napříč světem. Členové oddílů z nejrůznějších zemí
se tak mohou podělit o způsob vyznávání
skautingu ve svých oddílech, o zážitky z táborů, ale také představit svoji domovinu,
národní zvyky a tradice. Naši vyslanci měli
rovněž možnost plnit si se svými přespolními bratry a sestrami spoustu soutěží
a stmelovacích aktivit a dokonce si zatancovat na společném koncertě, kde zazněly
hity ze všech účastnických zemí. Všichni
to berou jako skvělou zkušenost, kterou
doporučují zažít všem, kdo mají tu možnost.
Ušák – Lukáš Trykar

DIVADELNÍ ODPOLEDNE
Jako všechna divadla po celé republice
– i to naše oddílové muselo kvůli covidové
pauze dva roky nečinně stát. Nicméně štěstí
přeje připraveným, a proto jsme letos nezaháleli a opět se zúčastnili akce ,,Divadelní odpoledne“, kterou pořádá naše středisko Střela
v Českém údolí na plzeňských Borech. Nadšené ochotnice z řad Lišek secvičily pod vedením neméně nápadité vedoucí KPZky odlehčenou komedii ,,Češi v Kanadě“, a představily
tak obecenstvu, co všechno může takovou
nevinnou českou rodinku potkat na dovolené
za útrapy. Hra sklidila úspěch a všem se moc
líbila.
Ušák – Lukáš Trykar

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
ADAPTAČNÍ KURZY PRO
UKRAJINSKÉ DĚTI
Celý červen zdárně pokračoval adaptační kurz pro děti z Ukrajiny. Děti dostaly i své
první učebnice češtiny a vlastivědy, které jim
mají usnadnit nástup do českých škol. Poznatky o naší vlasti získávají nejen prostřednictvím knížek, ale zejména výletů, kterých se
zúčastňují i české děti. Tento měsíc jsme zahájili interaktivní výstavou „Vzhůru do oblak“
v plzeňském Depu. Vzhledem k přítomnosti
tlumočníka byly i ukrajinské děti schopné vyřešit různé technické problémy spojené s létá-

ním. Nechyběl ani výlet na Pražský hrad spojený s procházkou ke Karlovu mostu. Tohoto
výletu se zúčastnila i jedna maminka dvou
malých dětí z Běloruska, která se organizaci
YMCA sama ozvala s nabídkou pomoci při
práci s ukrajinskými dětmi. Sešli jsme se s ní
před Pražským hradem, po celou dobu výletu
byla s námi a překládala dětem vše podstatné
do ruštiny, čímž nám velmi pomohla. Až příště pojdeme do Prahy, zase se s ní spojíme. Je
příjemné vědět, že na lidi ochotné pomáhat
můžete narazit kdekoliv.
Druhé polovině června dominovala lego
párty a následný English Camp. Dětská misie
Pokračování na str. 15

Dokončené město na Lego párty
Foto Павленко Тaтяна, asistentka
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Pokračování ze str. 14
nám zapůjčila 60 kg lega,
které jsme plně využili
pro výuku i volné stavění. Povídali jsme si o
nejznámějších
věžích
i mostech světa a pokoušeli se je sami z lega
postavit. Také jsme postavili krásné město, ve
kterém nechyběla škola,
nemocnice, benzínová
pumpa, kostel, parkoviště, nádraží a mnohé
další.
Během English Campu se děti pod dohledem
početného týmu z Ame- Ošetřování zraněného během kurzu první pomoci
Foto Gabriela Soukupová
riky zdokonalovaly v
mnohé o životě v Americe.
angličtině. Učily se o
YMCA Plzeň pracuje s rodinami z Ukrajilidském těle, zpívaly písničky a hrály karetní,
sportovní i konverzační hry. Také se dozvěděly ny i nad rámec Adaptačního kurzu. Pro rodi-

DĚTSKÝ DEN
Dne 28.5.2022 uspořádala Pionýrská skupina starý Plzenec ve spolupráci s Plzeneckou železnicí a Svazem žen a Klubem válečné historie
zábavné odpoledne v areálu PS Starý Plzenec.
Akce byla pořádána ke Dni dětí, kdy pro ty nejmenší, ale i ty větší, byla připravena krátká pohádková stezka v blízkém okolí, kdy děti otestovaly své znalosti pohádek. Po absolvování
této stezky a odevzdání kartičky s odpověďmi,
byla znalost jednotlivců kontrolně vyhodnocena a účastník si následně odnesl malou odměnu – nějaké sladkosti a upomínkové předměty.
Dále bylo možné v areálu navštívit rukodělnou
dílničku, kde si děti mohly vyrobit např. větrník, foukací raketu či jiné výrobky z papíru,
nebo si jen omalovávat.
Další atrakcí byla tvorba obrázků z víček od
PET lahví, či střelba z kuše (stanoviště Svazu
žen) nebo hod granátem (KVH). Toto vše za
malé sladké odměny.
Během celé akce se děti mohly povozit na
malém vláčku, který jezdil na hřišti v areálu
nebo se svézt na již hodně známé úzkoroz-

chodné železnici, kterou již léta provozují kamarádi z Plzenecké železnice.
A abychom na někoho nezapomněli, je třeba touto formou poděkovat i jednotce SDH
Starý Plzenec, kteří se dané akce také zúčastnili. Ve svém stánku vystavovali např. zásahové
obleky, pomůcky a potřeby pro zásahy, k vidění a prohlédnutí byly i zásahová vozidla Tatra
Terrno a Iveco Daily. A i tady čekaly na děti
malé odměny v podobě klíčenek, magnetek či
jiných upomínkových předmětů.
Zábavné odpoledne se povedlo, počasí přálo, dětem se, doufám, akce líbila a budeme se
s naším kolektivem těšit na jejich účast na dalších akcích, pořádaných naší organizací.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se
na dané akci podíleli, svůj volný čas věnovali
přípravě a organizaci této akce a budu se těšit,
společně s kolektivem pracovníků skupiny, na
další společné akce.
Za Pionýrskou skupinu Starý Plzenec
Petr Steiner

POZVÁNKA
NA TRADIČNÍ
VZPOMÍNKU UPÁLENÍ
MISTRA JANA HUSA

če jsme například zorganizovali seminář „Jak
uspět při pracovním pohovoru“ a pro celé rodiny dvoufázový zážitkový kurz první pomoci.
V současné chvíli probíhají přípravy na letní kurzy. Máme plno plánů. Pojedeme na výlet
do Železné Rudy, do různých pražských muzeí, do Westernparku, budeme tábořit v týpí
a společně vyrazíme sjet řeku Otavu. Většina dětí stále čeká na to, až budou moct odjet
domů za svými příbuznými. Chceme jim toto
čekání usnadnit, jak jen to půjde.
Lenka Šimánová, YMCA Plzeň

TURNAJ V ŠIPKÁCH
Tradičního zábavného turnaje v šipkách se zúčastnilo osm tříčlenných družstev. Zastoupení měl Sokol, OSHR, OSZP
Staroplzenecko, Bohemia Sekt, ČSŽ. Zvítězilo družstvo „Školáci“ ze Sokola s dosaženým počtem 346 bodů.
Akci připravily členky ČSŽ ve Starém
Plzenci.
Text a foto: Jitka Sutnarová

„Invalidky“ při házení šipek

„Kopretiny“ ČSŽ organizátoři turnaje

Středa 6. 7. 2022 v 17:00 hodin
• položení květin
k pomníku ve St. Plzenci
(na náměstí u kostela sv.
Jana Křtitele)
• v 17:30 hodin položení
květin v Sedlci
k pomníku u hasičárny.
Příjemné posezení
a popovídání s malým
občerstvením nejen
o M. J. Husovi.
Občanský spolek Hůrka a Radyně
srdečně zve všechny členy i příznivce.
Rukodělná dílnička

Foto: Pavla Koppová

„Školáci“ vítězné družstvo
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STALO SE

Snímkem dětského folklorního souboru Úslaváček se vracíme
k Zahradní slavnosti, kterou v rámci festivalu Léto pod rotundou
uspořádala 16. června na farní zahradě kostela Narození Panny
Marie na Malé Straně ZUŠ Starý Plzenec.
Text a foto: Eva Vlachová, K-Centrum

Dne 15. června byla ve Staroplzenecké galerii zahájena výstava
žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ Starý Plzenec s názvem
Dinosvět. Výstavu je možné zhlédnout do 21. září.
Text a foto: Eva Vlachová, K-Centrum

ARCHEOPARK
STARÁ PLZEŇ

Foto: Anna Velichová

NOC KOSTELŮ
10. ČERVNA 2022
Noc kostelů se letos konala netradičně
v kostele sv. Jana Křtitele na náměstí, protože
kostel na Malé Straně bude kvůli probíhající
výměně podlahové dlažby zpřístupněn patrně
až v prosinci. Hned u vchodu vítal návštěvníky
svou hrou na elektrické varhany Daniel Melichar. Za zvuků kostelních písní hned u stolku
napravo vysvětlovala těm nejmenším Emanuela Vávrová pravidla Hry nejen pro děti. Měly

se stát na chvilku detektivy, vypátrat dvanáct
detailů věcí, které se nacházejí v kostele. U každého detailu byl malý vysvětlující text a v něm
jedno červené písmeno nebo symbol. No, bylo
to přesně dvanáct zastavení, u kterých si děti
doplňovaly tabulku a pak vyluštily tajenku.

Dne 16. června uspořádal OSHR (Občanský spolek Radyně a Hůrka) v rámci Akademie Staré Plzně přednášku Archeopark Hrad
Stará Plzeň. Hlavní přednášející, Radek Široký
v ní veřejnost seznámil s obsahem návrhu tzv.
archeoparku na hradišti Hůrka, kterým se Starý Plzenec přihlásil do mezinárodního projek-

Rodiče je při tom podporovali a naznačovali…
a nakonec dítka čekala sladká odměna. Mezitím některé z nich využily možnost něco pěkného si nakreslit na chodník.
V půl sedmé začal vlastní program vystoupením žáků a žákyň ZUŠ pod vedením
ředitele Miloslava Esterleho. Byla to taková
malá cesta světem, v níž nás děti seznamovaly s různými hudebními žánry spolu s hudbou
různých národů. Nejprve nás okouzlilo lehké
Rondeletto francouzského skladatele Napoleona Coste v podání kytaristy Antonína Kováře,

připomínající tanec. Pak zazněly housle – to
nás Rozálie Švédová uvedla 1. větou koncertu
a moll „V uherském slohu“ Oskara Riedinga

tu v rámci EU. (Spolu s ním je zde ještě sedm
evropských měst). Mluvilo se jednak o stavu
národní kulturní památky, jednak o koncepci dalšího rozvoje, který by zabránil devastaci
i zatraktivnil toto rozsáhlé území pro turisty
atd. Také jsme byli seznámeni s výsledky leteckého laserového zkoumání Hůrky (systémem LIDAR). Mluvilo se o tolika závažných
věcech, že se obsahu této přednášky budeme
podrobně věnovat v dalším čísle Radyňských
Anna Velichová
listů.

do maďarského prostředí. Pak jsme si všichni
zazpívali při kytaře v úpravě Spirituál kvintetu známou skotskou píseň „Scarborough fair“,
abychom si ji pak vyslechli v moderní úpravě
opět v podání Antonína Kováře. Jako příklad
americké hudby zazněl klarinet Emy Brnkové,
v jazzové skladbě židovského skladatele
Fredericka Loeweho.
Koncert pak zakončila – po společném
zpěvu tradicionálu
„Kdekdo to zná, kdekdo to prožil“ – variace této písně v podání
mladého saxofonisty
Josefa Urbana.
Dalším
bodem
programu byla vernisáž fotografa a nakladatele Karla Koutského,
který je od loňského roku občanem Sedlce. Výstava jeho hluboce duchovních fotografií byla
v Plzenci naposledy k vidění v r. 2012. Zajímavé bylo zjištění, že je to nejen vynikající fotograf, ale že dokáže zajímavě zhudebňovat a při
kytaře zpívat básně.
Všichni byli zvědaví na novou minihru Konivadla (jeho „dvorní autor“ Petr Kilbergr vždy pro
Noc kostelů vytvoří nové dílko) a ani tentokrát
Pokračování na str. 17
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Pokračování ze str. 16
nebyli diváci zklamáni. Pekelná intrika, jak dohnat hodného faráře ke zcela nekřesťanským

kletbám, opět nevyšla. Ani čtyři čerti v čele
s pekelnou úřednicí s pekelným množstvím
byrokracie kvůli odstranění obrázku namalovaného na zdi chrámu nic nezmohli…
Po písních pro děti kytaristy Petra Fremra
přišel zajímavý host – mladičká ze začátku

Strana 17
trochu vystrašená Dasha Bondarenko, která
přijela do Starého Plzence jako uprchlík před
válkou na Ukrajině. Když se však chopila kytary, a kostelem zazněl její čistý hlas, všechny si
nás získala. V jejím podání zazněla „ Modlitba
za Ukrajinu“, pak další na Ukrajině známá píseň „Duben“, která vypráví o víře v lepší časy,

a nakonec zazněla anglická píseň o víře v Boha.
Večer uzavíral svými písněmi opět Petr Fremr.
Byl to velmi příjemný a vydařený večer.
A nebyl jen zajímavým kulturním zážitkem,
ale díky samotnému prostoru chrámu nabídl návštěvníkům i duchovní rozměr, který je
hlavním posláním Noc kostelů. Věříme, že se

za rok opět při této akci sejdeme, tentokrát již
opět v hlavním kostele Narození Panny Marie
na Malé Straně.
Anna Velichová a Josef Švéda

Foto: autorka a Josef Švéda

SPORT
TENISOVÁ ŠKOLA V SEDLCI
Dne 3.5.2022 byla na tenisových kurtech v Sedlci zahájena jarní
část Tenisové školy pro děti. Navázali jsme tak na předchozí úspěšné
roky Tenisové školy. Potkali jsme se s dětmi, které již základy tenisu
v Sedlci získaly a jsme rádi, že se přihlásili i úplní nováčci, kterým
bude v tomto roce 5 let. Chuť sportovat dětem nevymizela, byť zvládnutí tenisové abecedy je pro mnohé začátečníky obtížné. Mladí tenisté jsou vedeni trenéry, kteří mají mnohaleté zkušenosti.
Tenisová škola organizuje Tenisový kemp 2022, na který můžete
přihlásit i děti, které by chtěly s tenisem začít a zatím nejsou členy
Tenisové školy. Tenisový kemp 2022 je v termínu 22. – 26.8.2022,
vždy od 8:00 do
16:00, na kurtech v Sedlci.
Program kempu je sestaven
tak, aby si děti
zdokonalily své
tenisové dovednosti, poznaly
okolí
Starého
Plzence a sezná- Tenisová škola pro děti
Foto: Karel Janoušek
mily se i s historií bílého sportu. Detailní informace získáte od předsedy Tenisového
oddílu.
Od září 2022 bude zahájena i podzimní část Tenisové školy. Chcete-li Vaše mladé sportovce přihlásit, přijďte na tenisové kurty v Sedlci.
Tenisový oddíl TJ Spartak Sedlec, z.s. přispívá svou činností k rozvoji
dětí a mládeže, vytváří podmínky pro sportovní a společenské aktivity části obyvatel Starého Plzence.
Rád bych proto poděkoval za spolupráci všem aktivním členům
Tenisového oddílu, za podporu TJ Spartak Sedlec z.s. i vedení města
Starý Plzenec.
Karel Janoušek, předseda Tenisového oddílu TJ Spartak Sedlec, z.s.
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DEN TENISU V SEDLCI
V sobotu 18.6.2022 se na tenisových
kurtech v Sedlci sešli příznivci rekreačního

tenisu a tenisového oddílu TJ Spartak Sedlec, z.s. na 37. ročníku Dne tenisu. Předpovědi počasí nelhaly, a proto jsme hráli pouze čtyřhry. Některé dvojice měly společně

Účastníci Dne tenisu v Sedlci

Foto: Karel Janoušek

■ Daruji

morčata, stáří 1 měsíc. Tel.:
731 471 124.

Provádím veškeré zednické a malířské
práce a další práce dle domluvy.
Více na tel: 721 757 399.

Co Ti nabídneme:
x
x
x
x
x
x
x
x

UZAVŘENA

■

Hledáme nového kolegu nebo kolegyni
na naší pobočku ve Starém Plzenci.
Vaší náplní práce bude péče o stávající klienty a
pomoc s realizací jejich potřeb.

Možnost řídit si svůj čas a pracovní úkoly
Kompletní a bezplatné zaškolení od našich lektorů
Podporu k zaškolení 80 000,- v průběhu 5 měsíců
Vlastní portfolio klientů
Spravedlivý a průhledný systém provizí
Manažera, který Ti ochotně se vším pomůže
Soutěž o zájezdy k moři nebo do hor
Zvýhodněný mobilní tarif

Karel Janoušek
předseda Tenisového oddílu
TJ Spartak Sedlec, z.s

Z důvodu dovolené
Pilulka Lékárna St. Plzenec

INZERCE
INZERCE Z KUPONU

natrénováno, některé byly sestaveny až na
místě v den konání turnaje. Hlavním smyslem Dne tenisu je setkávání, na druhém
místě je sport a až na třetím místě jsou výsledky. 37. ročník Dne tenisu v Sedlci beze
zbytku splnil první dva záměry.
A výsledky? Vítězem letošního ročníku
je dvojice Stanislav Havlíček a Jiří Pikrt (viděli se v den turnaje poprvé), druhé místo
vybojovala dvojice pravidelných účastníků
Pavel Rejšek a Ondřej Kuhajda. Třetí místo obsadila dvojice Karel Janoušek a Martin
Janoušek. Zasloužený obdiv měl Ladislav
Dvořák, který ve svém vyšším věku a v sobotním vedru odehrál všechny zápasy.
Děkuji všem organizátorům i účastníkům
turnaje za vytvoření přátelského prostředí
a těšíme se na další ročník Dne tenisu
v Sedlci.

v těchto termínech:
- pondělí 04.07.2022
- 01.08. - 12.08.2022
Děkujeme za pochopení.

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

• 14,30 Starý Plzenec /Smetanova ulice/
Prodej drůbeže 29.7.2022
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
stáří: 15 -18 týd. cena: 140 - 230,-Kč
Chovní kohoutci
15 -18 týd.
140 - 230,-Kč
Brojlerová kuřata
1-7dní
30,-Kč

Prodej drůbeže 11.10.2022
Co od Tebe potřebujeme:
x
x
x
x

Maturitu
Čistý trestní rejstřík
Živnostenský list (případně Vám pomůžeme si ho zařídit)
Chuť učit se nové věci, potkávat nové lidi
a vydělávat čím dál více peněz
V případě zájmu volejte na tel: 737 337 520

Kuřice červené
Chovní kohoutci

stáří: 15-18 týd. cena: 140 - 230,-Kč
15-18 týd.
140 - 230,-Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20,
588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502,
mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7-15h!,
email: info@prodej-drubeze.cz
www.prodej-drubeze.cz

Radyňské listy - červenec 2022
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výrobce střešních oken
již od roku 1986

PŘIJME:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
náplň práce:

• práce na PC - příjem a expedice zakázek,
fakturace, e-mailová komunikace, pošta
• plánování rozvozů a servisních zakázek
• komunikace se zákazníky
• showroom - prezentace výrobků a služeb

požadujeme:

• vzdělání technického směru
• maturitu
• zkušenosti v oblasti střech vítány

místo výkonu:

Šťáhlavice

NÁSTUP možný IHNED; na plný úvazek; HPP

FENESTRA střešní okna, s.r.o.
332 04 Šťáhlavice 1
Ing. Soukup Vladimír tel: 603 829 266
e-mail: soukup@fenestra.cz

Prázdninový provoz
ordinací praktických lékařů
ve Starém Plzenci
MUDr. Radim Hocký
- dovolená červenec 2022
Zastupuje MUDr. Pavel Plecháč
MUDr. Pavel Plecháč
– dovolená srpen 2022
Zastupuje MUDr. Radim Hocký

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

NABÍZÍM
• STŘIHÁNÍ ŽIVÝCH
PLOTŮ
• SEKÁNÍ TRÁVY
• SEKÁNÍ
KŘOVINOŘEZEM
NA MÉNĚ
PŘÍSTUPNÝCH
MÍSTECH
• KÁCENÍ STROMŮ
+ ODVOZ

KONTAKT TEL.:
606 432 266

DORUČOVÁNÍ
RADYŇSKÝCH LISTŮ
OBČANŮM

Masarykovo náměstí 54, Starý Plzenec

nabízí výuku a výcvik všech skupin řidičských oprávnění.
Využijte naši letní akční cenu na skupinu B - osobní automobil
nebo pěkného počasí k výcviku motocyklů.
kontakt:
Miroslav Görner
tel: 730 154 911, e-mail: autoskolahmg97@gmail.com

www.plzeneckaautoskola.cz

Vážení občané,
Radyňské listy jsou doručovány prostřednictvím České pošty do všech domácností a škol ve Starém Plzenci a Sedlci. Někdy se stane, ať už roznáškovou
kolizí České pošty či z jiného důvodu,
že někteří z Vás Radyňské listy do své
schránky nedostanou. Proto vyzýváme
všechny, kteří neobdrží Radyňské listy do svých schránek vždy nejpozději
do 10. dne v měsíci, ať tuto skutečnost
oznámí telefonicky, e-mailem nebo
osobně redakci Radyňských listů na níže
uvedenou adresu:

info.plzenec@staryplzenec.cz
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659
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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
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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 8/2022
je 20. 7. 2022 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 7. 2022
ZDARMA v nákladu 2400 kusů
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HLEDÁTE KVALITNÍ POTRAVINY?
ZV
VEME VÁS D
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SLUHY
S POTRAVINAMI Z NĚMECKA
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OTEVŘENO: Po – Pá 8 – 18
So 8 – 12
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www.hmplus.cz

KVALITNÍ POTRAVINY PRO KVALITNÍ ŽIVOT

