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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
počasí v dubnu bylo skutečně aprílové,
chladné dny se sněhovými přeháňkami
střídaly dny, kdy rtuť
teploměru
stoupala
až na jarních 20 stupňů Celsia. Studená
zima předala vládu
jaru a příroda ožívá.
Jaro a léto v nás svými
delšími a slunečnými
dny evokují více pozitivních myšlenek a lepší náladu. S lepším počasím také vyrážíme
více do přírody. V našem městě máme to
štěstí, že jsme obklopeni ze všech stran zelení, ať už je to lokalita okolo Radyně, Hůrky nebo sedlecké rybníky či lokalita okolo Blažeje. Všichni rádi chodíme do lesa
a zpěv ptáků nebo chroustající veverka by
mělo být to jediné, co nás bude v lese rušit. Ale bohužel skutečnost je někdy jiná
a v lese to vypadá spíš jako na fotbalovém zápase. Asi si někdo z vás řekne, co je
na tom divného, když si v lese zahulákáme,
vždyť to lesu nijak neubližuje. Ale mějme
na paměti, že v lese nejsme sami. Les je
především domovem volně žijících zvířat,
a proto jim dopřejme „klidné bydlení“.
Když na procházku do lesa jdeme i se svým
čtyřnohým mazlíčkem, platí i zde určitá
pravidla. Pokud pes neposlouchá takzvaně „na slovo“, tak abyste ho měli po celou
dobu pod kontrolou, určitě je třeba mít psa
i v lese na vodítku. Jednak z ohleduplnosti
k ostatním návštěvníkům lesa, ale především z důvodu bezpečnosti lesní zvěře. To,
že v lese neničíme příbytky zvířat, netrháme rostliny, pokud je nijak nevyužijeme,
neodhazujeme nedopalky cigaret, neodhazujeme sáčky, kelímky, plechovky od piva,
by mělo být pro každého samozřejmostí.
Stejně tak lavičky, směrové a informační
tabule – jsou tam pro všechny. Chovejme
se v lese tak, aby každá další návštěva byla
pro nás všechny příjemným zážitkem.
Kromě procházek v lese zvolí někteří
třeba jízdu na kole. Pro Vás mám dobrou

zprávu. Bylo vydáno stavební povolení
na pokračování cyklostezky Starý Plzenec-Šťáhlavy a v letošním roce zrealizujeme I. etapu do Sedlce. Trasa naváže
na dokončenou cyklostezku Koterov-Starý Plzenec a bude pokračovat z Kozinovy
ulice, dále po mostě a stávající Podhradní
ulicí s pokračováním přes louku do Sedlce
k ulici Za Dvorem. Souběžně bude probíhat výstavba optického kabelu v tomto úseku.
K lepší náladě možná přispěje i postupující očkování proti covidu. Nejprve se
očkovali zdravotníci a osoby nad 80 let
věku. Postupně se přidávají další věkové
skupiny, personál sociálních služeb, učite-

Rozkvetlá Hůrka s rotundou sv. Petra a Pavla

ZDARMA
ZDARMA

lé nebo chronicky nemocní. Od 14. dubna je rezervační systém otevřen pro osoby nad 65 let a od 23. dubna i pro osoby
od 60-65 let. Další skupiny by se pak měly
přihlašovat vždy po týdnu. Pokud potřebujete pomoci s registrací na očkování,
můžete i nadále volat na tel. 725 046 572.
Snad s postupujícím očkováním, postupným rozvolňováním opatření, se budeme
moci vrátit k normálnímu životu a opět se
osobně setkávat na některých kulturních či
sportovních akcích.
Do nacházejících dnů Vám, milí spoluobčané, přeji hlavně pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Vlasta Doláková, starostka

Foto: Jiří Vlach
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
PROČ SE OČKOVAT?
ABY SE SVĚT VRÁTIL
K NORMÁLU
Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout pandemii onemocnění
covid-19, se kterou se více než rok potýká
celý svět. Jen v České republice zemřelo
za poslední rok více než 27 000 lidí s touto nemocí. „Očkování v nás vzbudilo velké
očekávání. Pro mě a věřím, že i pro většinu
z vás, je očkování nadějí a velmi důležitou
cestou k návratu do normálního, svobodného života, na který jsme byli zvyklí. Zajít si
s přáteli do restaurace, jet na víkend na hory,
v létě na dovolenou, ale i se normálně společně stýkat a navštěvovat. To určitě chybí
nám všem,“ říká hejtmanka Plzeňského
kraje Ilona Mauritzová.
Právě očkování chrání před těžkým
průběhem onemocnění a ztrátou života.
V České republice jsou k dispozici zatím
vakcíny čtyř výrobců – Comirnaty od společnosti Pfizer/ BionTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson (od konce dubna).
Všechny vakcíny dostupné na českém trhu
mají vysokou účinnost, jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA)i čes-

kým Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
V našem kraji očkují Fakultní nemocnice
v Plzni, nemocnice zřizované Plzeňským
krajem, Velkokapacitní očkovací centrum
v Plzni na Skvrňanech i další nemocniční
a zdravotnická zařízení.
Nyní již vakcíny prokazují první úspěchy poklesem počtu těžkých případů
a úmrtí u očkovaných skupin obyvatel.
Připraví totiž imunitní systém očkovaného tak, aby dokázal rozpoznat koronavirus (SARS Cov-2) a bránit se proti němu
připravenými protilátkami dřív, než virus
stihne vyvolat příznaky onemocnění. Vakcíny nemohou vyvolat onemocnění covid-19, protože neobsahují živý virus.
Plzeňský kraj více než rok pomáhá svým
občanům vyrovnat se situací, která je pro
všechny nová. Na webu kraje jsou všechny
informace týkající se epidemie, očkování i statistických dat přehledně uvedené.
Kraj také ve spolupráci s dalšími partnery
(Mezigenerační centrum Totem a Plzeňský
Prazdroj) zřídil informační linky, na které
mohou senioři požádat o pomoc s registrací k očkování. Díky spolupráci s družstevními prodejnami COOP Plzeňský kraj
zahájil informační kampaň k očkování
i v odlehlejších částech regionu a od po-

loviny dubna rozšířil kampaň i do dalších
médií, např. netradičně do Šlágr TV či
do iVysílání České televize. Cílem informační kampaně je poskytnou ucelené, aktuální a ověřené informace všem občanům.
Více informací je dostupných na
www.plzensky-kraj.cz.
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CO SI PŘED PŘIHLÁŠENÍM
PŘIPRAVIT?

Jak získat termín
očkování?

Mobilní telefon – postupně přijdou
dva PIN kódy - jeden nutný pro registraci do systému, druhý pro rezervaci
termínu.
Doklady – občanský průkaz, průkaz
pojištěnce

REZERVACE
TERMÍNU

REGISTRACE
Na adrese registrace.mzcr.cz musíte
vyplnit registrační formulář, zadejte
číslo mobilního telefonu a odešlete.
Následně Vám přijde SMS s kódem
PIN 1.
Zobrazí se jiný formulář – vyplňte
požadované údaje a preferované
místo očkování.

Čekáte na SMS s kódem PIN 2 , obratem přijde jen, když jsou volné termíny, jinak je nutné vyčkat na „zvací“ SMS. S její pomocí se lze přihlásit
na www.reservatic.com/ockovani
a termín zarezervovat.
Po obdržení SMS s PIN 2 rezervovat
termín – zadat přesný termín očkování.

Odešlete formulář.
Potvrďte.

Aktuální informace Vám přináší:

Potvrzení lze stáhnout v PDF, přijde
také na uvedený email. Termín druhé dávky se vytvoří automaticky.

Město Starý Plzenec

OZNÁMENÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY
VNĚJŠÍHO OBVODOVÉHO
PLÁŠTĚ HRADU RADYNĚ
BYLY ZAHÁJENY
Vážení občané Starého Plzence a návštěvníci oblíbené památky hradu Radyně,
dne 31.03.2021 byla předána stavba a budou započaty práce na pokračování opravy obvodových zdí na hradu Radyně další
etapou pro rok 2021 dle zpracované projektové dokumentace, které navazují na již
provedené práce v minulém období. V letošním roce bude provedena rovněž oprava ostění palácového okna v severní stěně
hradu, vedle hladomorny, kde jsou patrné
rozsáhlé praskliny. V nejbližší době bude
vybudováno oplocení staveniště a začne
výstavba lešení. Samotné práce na opravě
obvodových zdí budou zahájeny zhruba
v polovině měsíce května. Jako v loňském
roce budou návštěvníci hradu využívat přístupovou cestu na hrad od parkoviště přes
nově vybudovanou lávku. Cesta od Centra
služeb pro turisty k hradu Radyně bude
sloužit jako dopravní cesta pro materiál
na stavbu. Předpokládáme, že akce obnovy bude prováděna s využitím finančního
příspěvku, který je zatím přislíben komisí
Ministerstva kultury v rámci státní finanční podpory pro rok 2021, z Programu záchrany architektonického dědictví. Jedná
se o náročnou opravu jak technologicky,
tak finančně. Provoz hradu nebude omezen, pouze je třeba počítat s tím, že uvnitř
hradu bude pro opravu ostění palácového
okna vystaveno lešení. Žádám tímto návštěvníky hradu, aby nevstupovali do vymezených prostor pro stavbu a to zejména z důvodů vlastní bezpečnosti.
Pokračování na str. 4

Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce
2021 tradiční pravidelnou přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti
Z-Group bus a.s., divize ČSAD autobusy Plzeň.
Autobus bude jezdit od 28. května do 15. října 2021 vždy v pátek v následujících termínech:
28. května
11. června
25. června

9. července
23. července

6. srpna
20. srpna

3. září
17. září

1. října
15. 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 v. r., starostka města Starého Plzence
Hrad Radyně

Foto: Václav Vajshajtl
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Pokračování ze str. 3
Celkové náklady bez DPH: 1.864.704 Kč
doporučená výše podpory do: 700.000 Kč
doba realizace: duben – listopad 2021
Investor: Město Starý Plzenec, Smetanova

932, 332 02 Starý Plzenec
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s.r.o, Radobyčice, Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň
Projektant a autorský dozor: ATELIER
SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o, Klatovská

M Ě S T O S TA RÝ P L Z E N E C
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
Oznámení – přeložka NN vedení, VO a pokládka optických kabelů pro internet
na Malé Straně ve Starém Plzenci
V souvislosti s oznámení společnosti ČEZ Distribuce a.s. oznamujeme všem obyvatelům Malé Strany ve Starém Plzenci, že od od 1.6.2021 bude montážní společnost
SEG s.r.o., Skladová 4, Plzeň provádět pokládku kabelového vedení NN v níže uvedených
ulicích:
Havlíčkova, Herejkova, Sudova, Václava Kratochvíla, Raisova, Komenského, Hradiště Plzeňského, Hollmanova, Malostranské náměstí, Třebízského náměstí.
Současně město Starý Plzenec bude pokládat zemní kabely pro veřejné osvětlení a společnost MRAKNET pokládku optických kabelů pro internet.
Předpokládané ukončení prací je 04/2022.
Dodavatel stavby- společnost SEG žádá majitele nemovitostí v lokalitě Malá Strana
o zaslání telefonního čísla na adresu mucha@seg.cz.
Ivo Rada
vedoucí hospodářského a investičního odboru města Starého Plzence

11, Plzeň
Technický dozor investora a koordinátor
BOZP: d plus projektová inženýrská a.s.,
alej Svobody 56, 323 18, Plzeň
Václav Vajshajtl, místostarosta

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme společnosti Tchibo Praha
s.r.o. - Olympia Plzeň za poskytnutí kávových produktů jako podporu v rámci
epidemie COVID 19 městskému úřadu
a školám našeho města.
Marek Vávra
místostarosta města Starého Plzence

EKOLOGIE
BUDEME V PŘÍŠTÍCH
LETECH NAVYŠOVAT
POPLATKY ZA ODPADY?
Vážení občané,
Poslanecká sněmovna schválila nový
zákon o odpadech s účinností od 1.1.2021
(č. 541/2020 Sb.), jehož účelem je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí,
zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi, za současné sociální
únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby
byl umožněn přechod k oběhovému hospodářství. Tento zákon zapracovává a navazuje
na příslušné předpisy Evropské unie, které
jsou závazné i pro ČR. Cílem je vytřídit veškeré využitelné odpady, protože od roku 2030
je nebude možno ukládat na skládky. Do tohoto období bude každoročně narůstat poplatek na skládkování ze současných 500 Kč
až na 1850 Kč. Zvýšení nákladů za likvidaci
odpadů bude mít negativní dopad i do městského rozpočtu a odrazí se ve výši poplatků
za obecní systém odpadového hospodářství.
Jedinou možností, jak zajistit co nejmenší navýšení poplatků pro občany je
důsledné třídění směsných komunálních
odpadů, které končí v popelnicích. Pokud
totiž v roce 2021 vyprodukujeme na jednoho obyvatele méně než 200 kg směsného komunálního a objemného odpadu, můžeme
si uplatnit nárok na „třídící slevu“.

Proto než něco vhodíte do popelnice, zamyslete se prosím, zda odpad patří do popelnice nebo do kontejneru na tříděný odpad
(barevné kontejnery po městě) či do sběrného dvora, kde je odpad důsledně tříděn
a odevzdáván odděleně k dalšímu využití.
Šetříte si tím i svoje peníze!
Co již nelze vytřídit a PATŘÍ do popelnice?
• Použité dětské pleny, papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby (tampóny, vložky)

Ilustrační foto: Helena Šašková

• Mastné a silně znečištěné obaly od potravin
• Obaly od zubní pasty (Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty
v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.)
• Zbytky kosmetiky (Prázdné plastové obaly
od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky slijte a v menším množství je můžete vyhodit
v pytlíku do směsného odpadu, ve větším
množství odvezte do sběrného dvora.)
• Řasenka (I když je z plastu, je velmi znečištěna.)
• Účtenky z termopapíru (Termopapír v drtivé většině případů obsahuje látku Bisfenol,
který je toxický a při recyklaci papíru kontaminuje vyrobený papír.)
• Papír uhlový (propisovací), voskovaný papír, pauzovací papír, dehtový papír
• Molitan (V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším
množství patří do sběrného dvora.)
• Víčka od zavařovacích sklenic (Klasická
víčka jsou zpravidla potažena gumou, tedy
je nelze vytřídit nikam a patří do směsného
odpadu. Gumu nelze vytřídit.)
• Sáčky od polévek, kávy (Pokud mají vnitřní vrstvu z alobalu, patří do směsného odpadu.)
• Zrcadlo (Menší zrcátka můžete dát do popelnice, větší kusy patří do sběrného dvora.)
• PVC (PVC obsahuje chlór, který se může
uvolňovat. Proto nepatří mezi separovaný
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
odpad. Větší množství patří na sběrný dvůr).
• Blistry od žvýkaček, od léků
• Bakelit
• Celofán
• Časopisy na křídovém papíru
• Fotografie (na lesklém papíru)
• Guma
• Houbičky na nádobí
• Juta
• Krabičky od cigaret
• Porcelán atd.
Vždy platí, že větší kusy odpadů patří
zásadně do sběrného dvora, aby se zbytečně
neblokovalo místo v kontejnerech a popelnicích.
A co do popelnic zásadně NEPATŘÍ?
• Nebezpečný odpad
• Objemný dopad
• Bioodpad (tráva, listí, ovoce, zelenina)

INFORMACE:
Znečišťování ovzduší
- pálení odpadů
Pálení odpadů v kotlích rodinných domků (např. plastů či vyjetého oleje) je v zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.,
výslovně zakázáno a za takové počínání
hrozí majiteli kotle pokuta až 50.000,- Kč.
Tyto přestupky řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností, což je pro město Starý
Plzenec Magistrát města Plzně.
Citace ze zákona o ochraně ovzduší č.
201/2012 Sb.:
„(2) Vznikne-li důvodné podezření,
že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě,
v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci,
nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle §17 odstavce 1 (například spaluje
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Stavební odpady, zemina, kamení
Papír, plasty, sklo, kovy
Vyřazené léky
Elektrospotřebiče
Baterie

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

odpad), avšak toto porušení nelze prokázat
bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Plzně)
provozovatele na tuto skutečnost písemně
upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje
stanovených v §17 odst. 1zákona o ochraně
ovzduší a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně
vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje
některou z povinností podle § 17 odst.1, je
kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo
uživatel těchto prostor je povinen umožnit
kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.“

Ilustrační foto: Helena Šašková

• Zářivky
• Azbest
V loňském roce občané našeho města vyprodukovali 1.062 tun směsného komunálního odpadu a 332 tun objemného odpadu.
Na jednoho občana připadalo tedy v loňském
roce cca 272 kg směsného a objemného odpadu. Limit současného zákona jsme přetáhli
o 72kg/občana! Proto, pokud nebudeme odpad více třídit, nebudeme mít nárok na slevu
a náklady na odpady v naší obci významně
porostou!
V příštím čísle Radyňských listů uvedeme
podrobněji, kolik kterých odpadů se v našem
městě v roce 2020 vytřídilo a kolik vysloužilých elektrospotřebičů jste do našeho sběrného dvora donesli.
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE.
Helena Šašková, MěÚ Starý Plzenec

!

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ:
V září 2022 bude
zakázán provoz kotlů
1. a 2. emisní třídy!

Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu prostředí, tedy nejnižších emisních
tříd (významně znečišťují životní prostředí), skončil už před několika lety. Od září
2022 je dle zákona o ochraně ovzduší
z roku 2012 nebude možné už ani provozovat. Tomu, kdo zákaz poruší a bude
staré kotle nadále používat, hrozí pokuta
až do výše 50 tisíc korun.
Od roku 2022 budou totiž moci být
v provozu pouze ekologické kotle na tuhá
paliva, které splňují minimálně 3. emisní
třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem
výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle je
možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud
není údaj uveden na štítku nebo se jedná
o kotel, který žádný výrobní štítek nemá,
je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. K výměně
zastaralých kotlů doporučuje ministerstvo
životního prostředí využít probíhajících
celorepublikových kotlíkových dotací.
KOTLÍKOVÉ DOTACE – dle posledních zpráv bude ještě možné zažádat si
o kotlíkovou dotaci prostřednictvím Plzeňského kraje a pravděpodobně bude
zahájen příjem žádostí o dotace 1. 6. 2021.
Proto s výměnou starých kotlů neváhejte.
S veškerými dotazy se obraťte na KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje. Kontakty naleznete na internetových stránkách,
nebo vám je rádi poskytneme na městském úřadě ve Starém Plzenci na odboru
životního prostředí.
Helena Šašková, MěÚ Starý Plzenec
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SERIÁL
RESTAURACE
„U ČESKÉ LÍPY“
A AMERICKÝ ŠTÁB
Tato restaurace (v domě č. p. 37) je zajímavá tím, že jej sice postavil Josef Fábera mladší
v letech 1900 – 1901 na místě velkého hos-

podářského dvora, nikdy jej však neprovozoval – ani on, ani jeho další majitel – dcera

Jarmila, provdaná Šašková1). Jako nájemce je
za 1. republiky uveden pan Šaller, a to až do r.
1937, kdy ji po něm převzal p. Jindra. V prvním patře se bydlelo, například zde bydlel
nájemce hostince a rodina Šaškových.(Tento
dům byl spojen s mladším domem č. p. 206,
který fungoval jako statek i s hospodářskými budovami pravděpodobně až do r. 1933.
Poté byl v letech 1933 – 37 přestavěn Josefem

Šaškem do nynější podoby: statek byl zrušen
a stáje zbourány2).
Restaurace se nacházela v přízemí domu
č. p. 37 napravo (nyní je zde lékárna), nalevo
byla pošta a místnost pro kočího. Také zde
bylo po určitou dobu holičství (samostatný vchod je vidět na propagační fotografii

restaurace). Měla název podle několika lip,
které byly vysazeny před hostincem někdy
za 1. republiky (na fotografii z počátku století totiž ještě chybí). Čepovalo se zde černé
pivo Prazdroj z Budějovic. Byla proslulý svou
velmi dobrou kuchyní, paní Šallerová denně
pekla moučníky a prodávala je i přes ulici. Je
zajímavé, že za první republiky se v hostinci
stravovali nejen učitelé, ale i školní mládež
z nedaleké měšťanské školy (ve škole totiž
nebyla školní jídelna) – děti chodily hlavně
na polévku. Pronajímatel poskytoval levné
stravování i chudým dětem a obyvatelům
místního chudobince. Na rozdíl od ostatních
hostinců (např. oproti hostincům U Vávrů
či Sokolskému domu) není známo, že by se
tam konala divadelní představení, plesy či že
by zde byl provozován biograf. Zato zde často
pořádaly králičí, vaječné i myslivecké hody.
Podle dobových fotografií ze 30. let to byla
elegantní a moderní restaurace, kam chodili
i městští úředníci. Byl oblíben i u turistů, kteří putovali po místních památkách. Přestože
se Šallerovým dařilo, v r. 1937 se odstěhovali
do Plzně a restauraci začal provozovat pan

Jindra, poté Ženíšek a Bardoun. Dřívější tradice mysliveckých hodů a slavnostního výřadu zvěře, kdykoliv se v okolí konaly podzimní hony, byla zachována až do druhé světové
války3).
Počátkem května 1945 se v hostinci ubytovali důstojníci americké armády a také se zde
stravovali. (Protože to byla pouze restaurace bez
hostinských pokojů, byli ubytováni v soukromých bytech: v patře
domu č. p. 37 v rodině
Josefa Šaška a v domě
č. p. 206 v bytě Josefa
Fábery). Štáb si pak
zřídili ve cvičebním
sále sokolovny. Zajímavé bylo, že každé
ráno po snídani nešli
těch pár kroků na štáb
od restaurace pěšky,
ale jezdili v džípu.
Na oběd jezdili také
džípem: pravděpodobně do restaurace Sokolský
dům, kde byla zřízena vyvařovna pro vojáky.
Po návratu vždy zaparkovali džíp o nějakou
lípu, takže po jejich odjezdu z Plzence nebyly
ty stromy zrovna v nejlepším stavu (i když byly
v té době už docela statné).
Celý dům byl pak znárodněn ve dvou fázích. Nejprve patrně v r. 1956 celé přízemí:
restauraci zrušili, na její místo přesunuli poštu. Na jejím původním místě nalevo v přízemí pak vytvořili telefonní ústřednu a vzadu
v bývalé kuchyni a v zázemí restaurace byl
rozhlas po drátě. V r. 1964 bylo znárodněno
i patro: byly zde zřízeny nájemní byty. Platícím nájemníkem ve vlastním domě se stala
i Jarmila Šašková. V r. 1991 získali původní
majitelé v restituci dům zpět, ale všechny
provozy se podařilo vystěhovat až r. 1994.
Celý dům opravili, zřídili zde lékárnu a přízemí pronajímají – vystřídaly se zde různé
obchody. V prvním patře jsou byty rodiny.
p.s.: Podrobnější historii domu si můžete
přečíst v elektronicky dostupném červnovém
čísle Radyňských listů z r. 2004, na str. 5 a 6
Anna Velichová
Poznámky:
1
) Dům č. p. 37 je uveden roku 1867 jako hospodářský dvůr s pozemky v místě dnešní lékárny, s poli, loukami, pastvinami i s kusem lesa.
Patřil rodině Tichých. Před rokem 1846, (kdy
město konečně získalo vlastní radnici) se zde
scházelo vedení města, tehdy ještě v čele s rychtářem. Svatební smlouvou získává v r. 1867 polovinu majetku jejich dcera Barbora, o 13 let
později pak druhou polovinu její manžel Josef
Fábera. Josef Fábera byl v letech 1878 – 84 starostou města, a tak se zastupitelstvo někdy místo na radnici opět scházelo v jeho domě. V r.
Pokračování na str. 7
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Pokračování ze str. 6
1898 je uváděn vedlejší druhý dvůr č. p. 206,
se stájemi a dalšími přístavbami pro dobytek.
Když roku 1901 převzal majetek jejich syn Josef Fábera mladší, dal přestavět dům č. p. 37
v novorenesančním stylu do dnešní podoby.
Bydlel se svou rodinou v přízemí domu 206
(dnes prodejna zboží pro motoristy). Po smrti Josef Fábery mladšího (zemřel 1932) pak
dal Josef Šašek (manžel Jarmily, přiženil se
sem r. 1922) přestavět i mladší statek (1933 –
37), zboural stáje a také do něj zavedl vodu.
V roce 1937 zdědila majetek jedna ze tří dcer
Josefa Fábery mladšího, Jarmila, provdaná
Šašková.
2
) Byly zbourány stáje a přestavěna západní
část budovy: otevřená pavlač byla nahrazena
zastřešenými verandami, které propojily oba
domy. Bylo postaveno křídlo budovy č. p. 37
na severozápadní straně: v něm se nacházela
restaurační kuchyně a její zázemí i sklad pro
potraviny. Zároveň zde bylo vnitřní schodiště, kterým se chodilo do bytu hostinského
v prvním patře.
3
) Často – až do 2. světové války – bývalo běžně
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před slavnostní hostinou na zemi k vidění až
120 bažantů a 150 zajíců.
Fotografie:
- novinová reklama hostince (sbírka Františka
Ulče)
- foto hostince z počátku století (archiv R. Herejkové)
- reklamní pohlednice hostince (archiv rodiny
Šašků)

- foto Američana s děvčátkem – sbírka Jaroslav
Hrubého
- současné foto domu č.p. 37 – Vladimír Sedlák
Prameny:
- čl. Sutnarová, J.: Historie domů – část 8.
Obecní dům, hospoda, pošta a lékárna – in:
Radyňské listy, červen 2004, str. 5 – 6
- rozhovor s rodinou Šašků v červenci 2017
a emailová korespondence v dubnu 2021

OPRAVA ČLÁNKU
POČÁTKY
STAROPLZENECKÉHO
BIOGRAFU
V lednovém čísle RL došlo v článku o biografu k nepříjemnému omylu: spolumajitelkou hostince u Vytisků se r. 1936 stala paní
Božena Šloufová (chybně je uvedeno Šuchmanová). Ostatní na fotografii se nepodařilo bohužel identifikovat. Omlouvám se.
Anna Velichová, autorka článku

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ KVĚTEN 2021
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
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659
e-mail: benediktova@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz

NOC KOSTELŮ 2021
– PÁTEK 28. 5. 2021
Z důvodu probíhajících oprav podlahy
v kostele Narození Panny Marie na Malé Straně proběhne letošní ročník Noci kostelů poprvé v kostele sv. Jana Křtitele na náměstí. Tato
církevní stavba vznikla na počátku 11. století
a společně s rotundou, kostelem na Malé Straně a hradem Radyně patří k výjimečným historickým objektům, které jsou svědky úžasné
a bohaté historie našeho města.
Toto místo je kromě jiného také úzce spja-

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h pouze
v případě uvolnění vládních nařízení za podmínky dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
- uzavřena
www.rotunda-hurka.cz

Platnost uvedených informací je závislá
na aktuální epidemické situaci, a s tím

HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE a svátky od 10:00 h do
18:00 h pouze v případě uvolnění vládních
nařízení za podmínky dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

to se Staroplzeneckým Živým Betlémem,
který v letošním roce oslaví třicet let od začátku svého působení. Toto výročí si během
akce připomeneme výstavou fotografií, kulis
a kostýmů, které provází živý betlém již tři
desítky let. V programu akce jistě nebude
chybět tradiční vystoupení oblíbeného Konivadla, které vždy dokáže svým vystoupením oslovit a rozesmát nejen malé diváky.
Unikátním zážitkem na letošní Noci kostelů
ve Starém Plzenci bude jistě vystoupení oblíbeného slamera Pangumpána, který si speciálně pro tuto akci připravil pro něj typicky
osobité zamyšlení nad životem a smrtí svaté

spojených vládních nařízení v souvislosti
s šířením koronaviru COVID-19.
Sledujte prosím aktuální informace
na stránkách města a Facebooku.

Ludmily a jejím odkazem příštím generacím.
Vzhledem k tomu, že slam poetry je specifický styl básnického přednesu, půjde v tomto
případě o naprosto ojedinělý zážitek, který
nikde jinde v rámci Noci kostelů rozhodně
nenavštívíte. Během celé akce si budete moci
prohlédnout vnitřní prostory kostela a také
si zasoutěžit ve vědomostním kvízu z historie Starého Plzence. Vzhledem k protiepidemickým opatřením lze předpokládat, že část
programu proběhne ve venkovním prostoru
u kostela, ale to již díky živému betlému staroplzenečtí dobře znají.
Chtěli bychom vás tímto pozvat k navštívení
Noci kostelů, které jak pevně doufáme, podpoří postupné znovunastartování kulturních
akcí v našem městě.
Těšíme se na vás!
Za organizátory Josef Švéda
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NAŠE ŠKOLY
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BŘEZEN S MŠ STARÝ PLZENEC
Dveře naší školky byly zavřené do 12. dubna. Pojďme se podívat, co
všechno jsme za tu dobu zvládli. Dle TVP probíhala distanční výuka
u našich předškoláků ze čtvrté a páté třídy. Abychom dětem i rodičům
zpříjemnili tyto náročné dny, orientovali jsme distanční výuku i do terénu. Od 19. března se děti mohly účastnit stopovačky v lese v okolí rotundy
svatého Petra a Pavla. Úkoly byly vytvořeny ze všech oblastí ŠVP. Nedílnou součástí byla i pomoc od rodičů s uschováním a pořízením pokladu.
Spolupráce s rodiči byla vynikající a my moc děkujeme za pomoc i zpětnou vazbu. Další akce, tentokrát pro všechny děti z naší MŠ, probíhala
o Velikonocích. Od 2. dubna se děti mohly vydat na stezku ,,Putování
velikonočního zajíčka“. Stezka vedla okolo školky. Byla plná úkolů a legrace. Zajíček tak děti obdaroval pytlíčkem dobrot. Děti na začátku stezky
pomohly vyzdobit naší školku velikonoční kraslicí, pověšenou na velikonoční vrbu. Děkujeme všem za pomoc k navození velikonoční atmosféry.
Krasliček se sešlo opravdu strašně moc. 9. dubna byla v rámci distanční výuky vytyčena trasa pro předškoláky v okolí řeky Úslavy. Na trase
byly úkoly a hádanky s QR-kódy. Děkujeme všem rodičům za usměvavé
tváře, krásné dopisy,
legrační videa a super
fotodokumentaci. Jste
opravdu báječní rodiče. 12. dubna se dveře
naší MŠ opět otevřely,
i když ne pro všechny
děti a za určitých pravidel. Opět děkujeme
rodičům za vstřícná
slova a velkou dávku
tolerance. Vy a vaše
,,naše“ děti jste to U zastávky Černá stráň Staroplzenecké naučzvládli skvěle. Čekají né stezky
Foto: Kateřina Beranová
nás další celoškolní
akce a jistě nezapomeneme ani na děti, co do MŠ teď nedocházejí. Můžete
se těšit. Myslíme na vás a doufáme, že se zase brzy sejdeme. Pevné nervy
vám všem.
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
HLEDÁTE NOVÉ VÝLETNÍ
MÍSTO PRO VÁS A VAŠE
DĚTI VE STARÉM
PLZENCI? ANO!
TAK SI HO POJĎME
SPOLEČNĚ VYTVOŘIT!
V místě bývalého lomu vzniká v rámci
participativního rozvoje projekt z roku 2019
Pohádková stezka s hřištěm a interaktivními
prvky. Nyní v době Coronaviru, kdy většina
z nás hledá seberealizaci v přírodě, jste ho již
určitě objevili. S našimi dětmi jsme tam velice často, tak nás napadlo, proč nepokračovat
Pokračování na str. 9

Zvířátka vytvořená z přírodních materiálů
na novou pohádkovou stezku pro děti v bývalém lomu ve Starém Plzenci
Foto: Aneta Sutnarová

Radyňské listy - květen 2021
Pokračování ze str. 8
v další realizaci. V okolí hřiště, ale i dole
v lomu, je krásný lesík s různými druhy mechů, lišejníků, drobných skalek i velkých kamenů… Kdo nám tam chybí, jsou zvířátka.
Pojďme si je vyrobit z přírodních materiálů,
které nebudou zatěžovat přírodu. Sovičky, za-
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jíce, ježka, jelena, divočáka, hada z kulatiny,
zakroucené větve nebo namalovat berušku,
mravence či broučka na kamínky akrylovými
barvami. Nemůže určitě chybět ani lesní skřítek nebo lesní strašidlo. Výrobky bychom rozmístili v daném prostoru a děti i rodiče budou
mít zase nový cíl na svých toulkách přírodou.

Nově vznikající dětské hřiště v lomu

Své výrobky přineste 29.5.2021 od 16 hod.
do 18 hod. do prostoru bývalého lomu, kde
na Vás bude čekat malá sladká odměna a opékání buřtů. Oslavte tak s námi nadcházející
den dětí! Zájemci přihlaste se na email: aneta.
sutnarova@seznam.cz nebo tel. 776 047 314
(pí Marie Mašková) 731 958 349 (pí Jitka Sutnarová). Těší se na vás Český svaz žen.
Za Český svaz žen Jitka Sutnarová

Foto: Aneta Sutnarová

ČTENÁŘI PÍŠÍ
SUPERMARKET
ANO ČI NE?
K sepsání tohoto krátkého sdělení mne
přiměl sloupek paní starostky v posledním
čísle Radyňských listů. Výše zmíněná otázka
dostala ve Starém Plzenci v posledních letech již téměř hamletovský rozměr. Přiznám
se, že v referendu o výstavbě supermarketu
jsem hlasoval proti. Myslím si, že supermarketů a obecně betonových ploch jsme v naší
zemi nastavěli až dost. Nákupních možností je ve Starém Plzenci mnoho, jen prodejen
potravin je zde cca 5, dále pekárna, řeznictví

atd. Zato travnatých ploch, dětských hřišť,
parků je zde dle mého názoru nedostatek.
Proto mne zarazilo, že po lítém boji, který
proběhl v bitvě o “žluťák“ je zde další návrh
na výstavbu supermarketu, který je navíc
zhruba ve stejné vzdálenosti od centra města
jako „žluťák“. Mám z toho trošku pocit deja
vu. Opravdu je to potřeba? Je potřeba zahltit
centrum malého města dopravou, znehodnotit pozemky sousedů blízkostí frekventovaného obchodu a zničit drobné živnostníky,
které známe a na které jsme zvyklí?
Tato úvaha mne napadla i v kontextu vizualizace vítězného architektonického návrhu
na dostavbu centra města. I zde jsou plánová-

ny drobné obchody, přibude obytných domů,
a tedy i dopravy, ubude zeleně v centru (dle
vizualizace je celé náměstí vydlážděno, travní
plocha v nejužším centru není na vítězném
návrhu ani jedna…). Opravdu chceme Starý
Plzenec betonový s množstvím aut, kde se
přechod ulice stane adrenalinovým sportem?
Za sebe říkám ne. Já chci žít v poklidném
městě, kde je čistý vzduch, velké množství
zeleně, kde si můžu zajít do obchodu, jehož
majitele znám a kde on zná mě. Penny Market (Lidl...) je možná dobrý soused, ale já ho
za souseda nechci!
S úctou a pozdravem
MUDr. Jan Zatloukal

INZERCE
INZERCE Z KUPONU

■ Prodám DVD přehrávač, plně funkční,
zn. FILIPS. Zn. levně. Tel.: 731 207 073.

(170 x 80 cm, po rozložení š. 95 cm), cena dohodou. Tel.: 732 688 575.

Prodám Koupím vzduchovku Slávia a hodinky Prim. Tel.: 608 766 150.

■ Prodám masivní dřevěnou postel, ruční
výroba, s novým lamelovým roštem (90×200
cm). Tel.: 732 688 575.

■ Prodám veškeré vybavení pro rybáře,
pruty, 4m bič, křeslo. Tel.: 721 306 509.

■
■

Koupím malou funkční sekačku na nízkou trávu. Tel.: 732 688 575.

■

Prodám šedou rozkládací menší pohovku

■ Prodám slepičí vejce (4 Kč/ks). Tel.:
377 965 238.
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DORUČOVÁNÍ
RADYŇSKÝCH LISTŮ
OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou zpravidla doručovány
prostřednictvím České pošty do všech domácností a škol ve Starém Plzenci a Sedlci.
Někdy se stane se, 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

SVJ ve Starém Plzenci
hledá
spolehlivého pracovníka
na sekání trávy
a úklid pozemku
(listí, náletové dřeviny,..) o výměře
cca 2000 m2 okolo bytového domu.
Veškeré nářadí, sekačka i PHM jsou
k dispozici.
Nic dalšího není potřeba.
Práce lze provádět kdykoliv
dle domluvy
(dopoledne, odpoledne, o víkendech,..).
Ideální tedy jako brigáda od jara
do podzimu.
Smlouva formou DPP, 130 Kč/hod.
Preferujeme dlouhodobou spolupráci.
Kontakty v případě zájmu,
nebo pro více informací:
603 852 929, petrjeli@seznam.cz.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky

typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách,
Green Shell - typ Araukana,
Dark Shell - typ Maranska.
Stáří slepiček: 16-20 týdnů;
cena: 185 - 229 Kč/ks
Prodej se uskuteční
16.05. a 13.06.2021 – 15.35 h
Starý Plzenec – naproti čerp. stanici MOL
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Autodoprava, kontejnery, zemní
a výkopové práce
Nabízím níže uvedené služby:
• přistavění kontejneru, likvidaci veškerého odpadu vyjma nebezpečného
• demolice staveb, odvoz stavební suti a výkopové zeminy
• dovoz zeminy, písku, štěrku, kačírku a jiného sypkého a stavebního materiálu
• autodoprava, přeprava strojů, montážních plošin, odtah vozidel do hmotnosti
5 tun a délky cca 5,2 metru
• odvoz výkopové zeminy (cena 1.100 Kč/5 tun včetně likvidace na skládce)
• zemní a výkopové práce minibagrem (5 tun), bagrem (8 tun): jímky, septiky,
bazény včetně betonové desky, úprava terénu
• výstavba plotů
Jezdím i So/Ne/svátky. • Cena: 22 Kč/km • Nejsem plátce DPH.
Kontejnery Bárta CZ s.r.o. Starý Plzenec
Tel.: 606 951 869, e-mail: kontejnerybartacz@seznam.cz
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Periodický tisk územního samosprávního celku
Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
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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 6/2021
je 20. 5. 2021 ve 12:00 hodin.
Vychází: 3. 5. 2021
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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