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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
hned v úvodu začnu nejdůležitější událostí, která nás
bude v květnu čekat, a to je
veřejné projednání návrhu
nového územního plánu,
které se bude konat ve čtvrtek 25. května od 16 hodin
v Lidovém domě na Malé
Straně. Tohoto jednání se
mohou zúčastnit všichni občané. Tvorba územního plánu je složitý a zdlouhavý proces, do kterého
vstupuje mnoho subjektů – pořizovatell (v našem
případě odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně), zpracovatell (zpracovatelem může být
pouze osoba s autorizací České komory architektů, v našem případě na základě výběrového řízení
společnost HasconingDHV, který při zpracování
územního plánu města musí dodržovat zjednodušeně řečeno „územní plány“ nadřazené, tj. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, Politiku
územního rozvoje ČR, ÚSES - tj. územní systém
ekologické stability a řadu dalších), dotčené orgányy (všechny státní orgány, které mají oprávnění se
v dané oblasti vyjadřovat - např. životní prostředí,
odbor dopravy, drážní úřad, …. a řada a řada dalších), oprávněný investor, občané, vlastníci pozemků, zástupce veřejnosti (ti všichni mohou k návrhu
územního plánu v souladu se zákonem podávat
připomínky a námitky,) pověřený zastupitel, který
zprostředkovává informace mezi zpracovatelem
a pořizovatelem, a v neposlední řadě zastupitelstvo města, které je jako jediné oprávněné ke
schválení územního plánu (respektive k vydání
územního plánu – rozhoduje tedy 17 zastupitelů,
kteří rovněž musí rozhodnout o vypořádání každé
jednotlivé námitky). Územní plán je velmi důležitý dokument pro život města, vymezuje funkční
využití pozemků. Zjednodušeně řečeno, územní
plán určuje, kde se může stavět, kde se nemůže
stavět, kde může být zeleň, kde mohou být veřejně
prospěšné stavby, kde mohou být komerční, průmyslové a obchodní stavby, vymezuje koridory
pro dopravní stavby – železnice, silnice, cyklostezky, apod., a to bez ohledu na vlastnictví (jedno,
zda je pozemek ve vlastnictví města či soukromé
osoby).
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU
se koná dne 25.05.2017 v 16:00 hodin
v Lidovém domě ve Starém Plzenci,
Raisova 2, Starý Plzenec.

Otázka územního plánu již delší dobu hýbe
naším městem, zejména otázka průmyslové zóny
a rozvojových ploch na bydlení. V této souvislosti
bych ráda zmínila pár skutečností. „Průmyslová
zóna“, to jsou pozemky při Bezručově ulici směrem od SHS autoopravny k Ostré Hůrce (mezi
Bezručovou ulicí a železniční tratí). Jedná se
převážně o pozemky města a část pozemků patří
soukromým vlastníkům. Občané se mi ptají, co
že jsme si to vymysleli za „průmyslovou zónu“.
Při odpovědi, že tam je „průmyslová zóna“ již od
r. 2006 někteří nevěřícně kroutí hlavou. Ano, na
těchto pozemcích se již dnes dá stavět, lépe řečeno
dá se na nich stavět již od r. 2006. A předcházející
vedení města se všemožně snažila pozemky prodat a „průmyslovou zónu“ vybudovat. Je tedy spíše
s podivem, že se takto vášnivé diskuse nevedly v r.
2006, kdy tehdejší zastupitelé územní plán schvalovali a jaké argumenty je k tomu vedly. Odpověď,
že v tehdejší době mít u města průmyslovou zónu
bylo „in“, mi přijde trochu slabý argument, ale
chápu, že prodej pozemků může být podstatným
příjmem do rozpočtu města. Takže pokud se dnes
některý ze soukromých vlastníků rozhodne tam
postavit to, co mu umožňuje územní plán, může
za předpokladu souhlasu všech dotčených orgánů
svůj záměr zrealizovat. Složitější situace je u po-
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zemků, kde je vlastníkem město - zde vždy o nakládání s pozemky rozhoduje 17 zastupitelů.
Obdobná situace je u pozemků určených
v územním plánu pro výstavbu rodinných domů.
Některé plochy na bydlení zpracovatel návrhu nového územního plánu „převzal“ ze stávajícího, některé naopak vypustil. Co ho k tomu vedlo? Tento
záměr již vychází z politiky územního rozvoje ČR.
Proto např. pozemky na bydlení při Bezručově
ulici směrem na Plzeň (mezi Bezručovou a Štěnovickou ulicí) byly zpracovatelem z územního plánu vypuštěny, naopak pozemky mezi Sládkovou
ul. a Traťovou strojní stanicí byly přidány. Ne se
všemi návrhy zpracovatele územního plánu se ale
vedení města ztotožnilo.
V této souvislosti bych si dovolila připomenout, že současná rada města jako první zřídila komisi, která městu dlouhodobě chyběla,
Pokračování na str. 2
MĚSTO STARÝ PLZENEC
vyhlašuje veřejnou soutěž na
PROVOZOVATELE RESTAURACE
U HRADU RADYNĚ.
Více informací na www.staryplzenec.cz

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA HRADĚ RADYNI
V sobotu 1. dubna 2017 byla na hradě Radyni slavnostně zahájena turistická sezóna. Pro návštěvníky připravil Občanský spolek Hůrka a Radyně oživené prohlídky hradu s Karlem IV. a jeho
družinou. O prvním letošním dubnovém víkendu navštívilo hrad Radyni přes 600 lidí. Děkujeme
všem za spolupráci!

Slavností zahájení turistické sezóny na hradě Radyni se uskutečnilo v režii Občanského spolku Hůrka a Radyně.
foto: z archivu Vladimíra Sedláka
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Pokračování ze str. 1
a to komisi strategického rozvoje (a přidali jsme
prezentaci památek – pozn. komise jsou poradní
orgán, který zřizuje rada města), protože se domnívám, že rozvoj města nebyl v minulosti koncepčně
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řešen. Proto jsme již v r. 2012 zadali zpracování
Vize rozvoje města, na kterou jsme navázali v r.
2015 Programem rozvoje města s dosahem do r.
2023. To jsou základní dokumenty, do kterých byli
zapojeni všichni občané. Takže ti, kteří měli zájem
na rozhodování o budoucnosti našeho města, se
již v r. 2012 na tomto procesu aktivně podíleli.
A právě nová komise, jejíž předsedkyní je zastupitelka z řady koalice, se vyjadřuje k zásadním
otázkám rozvoje města. Tato komise jako poradní
orgán rady města poprvé navrhla vážně se zabývat
jednak rozvojovými plochami, tak průmyslovou
zónou a právě tato komise již před časem vydala
negativní stanovisko k některým těmto záměrům.
Ale nyní jsou některé skutečnosti prezentovány, jako by rada města byla úhlavním nepřítelem
našim občanům - opak je pravdou. Názorům komisí a občanů nasloucháme, jsme připraveni konstruktivně diskutovat. Proto již v průběhu zpracování návrhu územního plánu byla na návrh města
plocha na bydlení mezi Sládkovou ulicí a Traťovou
strojní společností zásadním způsobem zmenšena. V podstatě již dnes se dá na této ploše stavět,
takže návrh nového územního plánu kopíruje
a zpřesňuje stávající situaci. Co se týká průmyslové
zóny, je třeba důkladně prodiskutovat všechna pro
a proti. Neměli bychom se rozhodovat podle toho,
co je „in“ a co nyní není „in“. Myslím, že nikdo
ze zastupitelů nemá zájem tyto pozemky zastavět
průmyslovými halami nebo zde připustit činnost,
která by podstatným způsobem zhoršila životní
prostředí, dálkové pohledy či život občanů našeho

města. Je ale vůbec možné skloubit podnikatelské
záměry se strategickými záměry města? Komerční
využití pozemků nejsou jen haly a montovny. Ale
třeba i stavby s vazbou na obchod, služby, cestovní
ruch, volnočasové a sportovní aktivity. A změna
územního plánu je „běh na dlouhou trať“. Každé
čtyři roky se má územní plán vyhodnocovat. To
ale neznamená, že se každé čtyři roky změní. To
je skutečně záležitost na podstatně delší dobu.
A nemůže přijít v budoucnu záměr, který by chtělo město zrealizovat, ale už k tomu v dané době
nebude mít možnost?
Pojďme prosím vše dobře zvážit a neradikalizujme občany našeho města, některá vyjádření
vytváří velmi negativní emoce. Neválčeme tam,
kde válka není. Každý občan má na radnici dveře
otevřené, pokud je to jen trochu možné, hledejme
přijatelné řešení.
Závěrem bych Vás chtěla pozvat na některé
akce města. Dne 6. 5. od 14 h přijďte s námi oslavit osvobození Starého Plzence u hradu Radyně,
kde můžete obdivovat historická vojenská vozidla,
poslechnout si swingové hity a třeba si i zatančit.
Na 27. 5. jsme pro Vás připravili již 3. ročník Dne
Staré Plzně, který zahájíme v 11 hodin průvodem
z náměstí na louku u řeky. I letos je připravený zajímavý program a na své si přijdou děti i dospělí.
Více informací najdete uvnitř tohoto vydání.
Milí spoluobčané, přeji Vám do nadcházejícího
období dny plné sluníčka a osobní pohody.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
15. zasedání – 27. března 2017

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci starostky města
o plnění usnesení z předchozího zasedání;
vzalo na vědomí rozbor hospodaření města
za období 1–12/2016;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017
a rozpočtové opatření Lesního fondu v předloženém znění, kterými dochází v rozpočtu
města na rok 2017 ke zvýšení celkových příjmů
o 896.335,00 Kč a ke zvýšení celkových výdajů
o 2.000.000,00 Kč, dále dochází k změně financování ve výši 1.103.665,00 Kč a ke zvýšení výdajů Lesního fondu o 1.800.000,00 Kč;
■ vzalo na vědomí usnesení finančního výboru č. 12/2014 - 2018 ze dne 22.03.2017;
■ vzalo na vědomí Inventarizační zprávu
o provedené inventarizaci majetku, závazků
a pohledávek města k 31.12.2016 s tím, že cel-

■

PROČ ZVEŘEJŇOVAT
ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA?
Na posledním zastupitelstvu byl projednáván bod zveřejňování audiozáznamů ze

ková hodnota inventarizovaného majetku města k tomuto datu činí 806.844.528,69 Kč;
■ schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve
výši 198.200 Kč na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2017 v předloženém znění;
■ souhlasilo s uzavřením Dohody o zrušení
předkupního práva jako práva věcného k pozemku parc. č. 375/32 o výměře 864 m2 v k.
ú. Starý Plzenec, vzniklého dělením pozemku
parc. č. 375/32 o celkové výměře 14 935 m2,
v souladu s geometrickým plánem č. 269648/2015, se společností STREICHER, spol. s r.
o.,
■ souhlasilo s uzavřením Dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného dle
Článku V. odstavce 5.6. Smlouvy kupní a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené dne
16.12.2013 mezi městem Starý Plzenec a společností STREICHER, spol. s r. o., k pozemkům
parc. č. 375/121 o výměře 821 m2, parc. č. 375/122
o výměře 823 m2, parc. č. 375/123 o výměře 870
m2, parc. č. 375/124 o výměře 829 m2, parc. č.
375/125 o výměře 968 m2, parc. č. 375/127 o vý-

měře 983 m2, parc. č. 375/129 o výměře 891 m2,
parc. č. 375/131 o výměře 743 m2, parc. č. 375/132
o výměře 741 m2 + parc. č. 375/133 o výměře 730
m2, v k. ú. Starý Plzenec, vzniklých v souladu
s geometrickým plánem č. 2696-48/2015, se společností STREICHER, spol. s r. o.;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního
výboru konaného dne 10.03.2017 a souhlasilo
se zveřejňováním audio záznamů z jednání zastupitelstva na webových stránkách města Starý Plzenec;
■ vzalo na vědomí petici dle článku 18 Listiny
základních práv a svobod a zákona č. 85/1990
Sb., o právu petičním, ve které obyvatelé ulice
Lesní v Sedlci u Starého Plzence požadují řešení
častého a silného zápachu z městské kanalizace
a informaci místostarosty města o navrženém
řešení vedoucím ke zmírnění zápachu z městské kanalizace;
■ vzalo na vědomí informaci o průběhu zpracování nového územního plánu a výsledek jednání se SŽDC;
■ schválilo uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 10845/11/LCD ze dne 31.08.2011
s Českou spořitelnou, a. s. v předloženém znění;

zasedání zastupitelstva města. A už samotná
diskuse k němu ukázala, jak je toto zveřejňování potřebné…
Nejdříve paní starostka tvrdila, že je potřeba změna jednacího řádu, přitom jednací
řád nic takového nezakazuje a nahrávání audiozáznamu umožňuje. Kromě toho už se od

roku 2015 nahrává, akorát si zastupitelé odsouhlasili, že se bude záznam po čase mazat
(což je mimochodem dle vyjádření protikorupčních organizací nezákonné a dle archivního zákona by se měl každý záznam 10 let
archivovat).
Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2
Dále paní starostka řešila technickou
stránku věci, zda lze vůbec audiozáznam
umístit na stránky města, aby nespadly. (Mám
dojem, že od té doby, co existuje youtube, je
taková otázka více než zbytečná.) A navrhla
i stažení tohoto bodu z projednání...
Pan místostarosta Vajshajtl pro změnu
tvrdil, že zápis ze zastupitelstva je kvalitní
a občan si nepřeje podrobné zápisy... Jen jestli to není jen občan Vajshajtl, protože určitě
upoutá, že v těch zápisech chybí většinou ty

nejzajímavější informace. Jako třeba kolik
a jak velkých chyb bylo v posudku k nákupu
restaurace pod hradem Radyně a podobně…
Následně byl proti pan Hrouda, který měl
přímý přenos z jednání ZM dokonce ve volebním programu... A informace, že v minulém volebním období často kontroloval dle
audiozáznamů zápis je také daleko od skutečnosti. Audiozáznamy se pořizují totiž až na
požadavek opozice po podezření z manipulace se zápisem usnesení z první schůze současného zastupitelstva a po zjištěném rozporu

mezi schváleným a zapsaným usnesením na
druhé schůzi současného zastupitelstva…
Zveřejňování audiozáznamu bylo nakonec schváleno i přesto, že se tři členové rady
města zdrželi hlasování. Komu tedy záleží na
otevřenosti a transparentnosti a kdo vymýšlel
absurdní obstrukce? Odpověď je právě v záznamu ze zasedání posledního zastupitelstva.
A vzhledem k platnosti schváleného usnesení by měla být audionahrávka zveřejněna na
webu města. Přesvědčte se tedy, prosím, sami.
Stojí to za to.
Jiří Šimána

UKLIĎME ČESKO

děti naučit péči o životní prostředí již od školních let. Mimo této akce organizované městem
se do úklidu zapojily samostatně i jiné spolky
a organizace působící ve městě (např. OSHR,
hasiči Sedlec, Sedlec žije z.s., Kvetoucí stromy
a další).
Do sběrného dvora bylo odvezeno celkem 20 ks pneumatik, 150 kg suti, 90 kg železa
a 3,25 t směsného odpadu. Množství odpadu je
srovnatelné jako v předchozím roce. Je smutné,

že ve městě máme nový sběrný dvůr, kde mohou občané odpad bezplatně odevzdat a stále
se objevují nové nepovolené skládky. Na tato
místa instalujeme fotopasti a odhalení hříšníci
budou potrestáni.
Děkuji všem, kteří se na úklidové akci podíleli. Fotodokumentace z akce je zveřejněna ve
fotogalerii na webových stránkách města.
Radek Hroch, tajemník MěÚ

V sobotu 8. dubna 2017 se naše město
opět po roce zapojilo do celorepublikové akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. V letošním roce
se do likvidace nepovolených skládek ve městě
zapojilo celkem 83 účastníků z řad občanů, zaměstnanců úřadu, sportovců, hasičů, … Více
než polovinu účastníků tvořily děti, nejčastěji
z řad místních fotbalistů a vodáků. Je důležité

POTRAVINÁŘSKÉ
TRHY
v roce 2017
13.5., 10.6., 8.7.,
5.8., 2.9., 14.10.,
11.11.

vždy od 08:00 h do 12:00 h
Účastníci akce Ukliďme Česko

ÚZEMNÍ PLÁN
A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
STARÝ PLZENEC
V regionálním tisku se v poslední době
poměrně intenzivně diskutuje plánovaná výstavba hal v Liticích a odpor místních obyvatel
vůči tomuto záměru. V tomto kontextu by bylo
dobré zmínit, že i Starý Plzenec má v platném
územním plánu několik průmyslových zón. Ta
největší by se měla nacházet v lokalitě vedle
Bezručovy ulice na příjezdu od Plzně. K jejich
aktivaci naštěstí v minulosti nikdy nedošlo, nicméně doba se mění. V minulém roce se objevili
první potenciální zájemci o prodej pozemků,
a to konkrétně stavební firma a výrobní společnost zabývající se zpracováním grafitu.
Pomineme-li fakt, že průmyslová zóna je
plánována podél komunikace, která je už tak totálně přetížena osobními i nákladními vozidly,
o bezpečnosti a kvalitě ani nemá smysl polemizovat, vyvolává tento záměr zásadní otázku.
Proč potřebujeme průmyslovou zónu ve Starém
Plzenci, který je velmi oblíbenou a ceněnou lokalitou z pohledu kvality života?
Bohužel i v současném návrhu nového územního plánu je zmiňované území stále uvažováno,
Pokračování na str. 4

Masarykovo náměstí,
Starý Plzenec

NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÝ PLZENEC
VEŘEJNÉ PROJENÁNÍ
Sdělujeme aktuální informace k dalšímu kroku projednání návrhu územního plánu k veřejnému
projednání, které vede pořizovatel, Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní, Škroupova 4, 306 32 Plzeň. Dne 11.04.2017 byla pořizovatelem vyvěšena veřejná vyhláška s oznámením
veřejného projednání návrhu Územního plánu Starý Plzenec.
Veřejné projednání návrhu územního plánu se koná
dne 25.05.2017 v 16:00 hodin
v Lidovém domě ve Starém Plzenci, Raisova 2, Starý Plzenec.
Veřejného projednání se může zúčastnit každý.
Každý z veřejnosti může uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky a pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou proti
návrhu územního plánu podat námitky, a to ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky
a nejpozději do dne 01.06.2017.
Pro podání písemných připomínek nebo námitek není žádný předepsaný formulář. Fyzická osoba
uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro
doručování. Právnická osoba uvede své jméno, IČ a sídlo. Je vhodné přiložit i telefon a e-mail.
Návrh územního plánu je k nahlédnutí na internetových stránkách města Plzně a města Starý
Plzenec na adresách:
http://podkladyoss.plzen.eu/plzenec
http://www.plzen.eu/obcan/urad/elektronicka-uredni-deska/vlastni
www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/
také v úředních hodinách u pořizovatele územního plánu, na Magistrátu města Plzně – odboru
stavebně správním, Škroupova 4, Plzeň, kancelář č. 213, popř. na Městském úřadu Starý Plzenec,
odboru výstavby, Smetanova 932, Starý Plzenec, kancelář č. 14, nebo kancelář č. 12 a 13.
Josef Koželuh, odbor výstavby
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Pokračování ze str. 3
jako průmyslová zóna, i když je nově označeno
jako prostor pro drobnou řemeslnou výrobu,
a slovo DROBNÁ je opakovaně akcentováno
ve všech diskuzích. Nicméně nenechme se mýlit názvem. Pokud si pozorně přečtete obsah
možného využití, lze tam v podstatě umístit
celou řadu věcí - pro zajímavost, např. omezení výšky budovy je „pouhých, drobných“ 10 m.
Samozřejmě jsou tu i argumenty pro, jako jsou
podpora zaměstnanosti a finanční přínosy pro
město. Nicméně u zaměstnanosti tato argumentace selhává. Bydlíme v bezprostřední blízkosti
Plzně, kde je pracovních příležitostí dostatek.
A finanční přínos takových průmyslových zón
je zrovna tak diskutabilní. Firmy totiž nemají
v dané lokalitě dost často ani sídlo, takže jediné,
co z toho obec má, je příjem z prodeje pozemků
a daň z nemovitosti.
Otázka průmyslové zóny byla tématem i několika posledních zastupitelstev. Na jednom
z nich zazněl i názor komise strategického rozvoje a prezentace památek, který byl vůči zóně
NEGATIVNÍ a bylo doporučeno využití pozemků jako plochy pro zemědělskou a zahradnickou výrobu. Další vhodnou variantou by bylo
zařazení, jako takzvaná „zeleň ochranná a izolační“ s postupnou rekultivací tohoto území. To

by zcela jistě mělo pro naše město a jeho obyvatele větší smysl.
Starý Plzenec je lokalita ceněná zejména pro
svoje krásné okolí a kvalitu života. Tak pojďme
posilovat zejména tyto atributy a zaměřme se
na naplňování vize města „Vytvořit ze Starého
Plzence moderní město spojením historických
a přírodních hodnot se soudobým řešením
veřejných prostor a rozvojem městských funkcí“. A tam podle nás budování průmyslových
zón v žádném případě NEPATŘÍ.
Ing. Milan Beneš,
Ing. Michal Riegel,
Ing. Petr Vochoc

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se
podíleli na opravě příjezdové komunikace k lokalitě Sedlec - Mechová a Šťáhlavy - Podmíšky.
Od nahlášení problému byla oprava provedena rychle a bez omezení v dopravě.
Zároveň bych ráda poděkovala i městskému
úřadu za úžasný nápad zřízení Hlášení závad,
které je opravdu přehledné a jednoduché na vyplnění.
Kateřina Kostelníková

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní Jiřince Hájkové
a panu Marku Vávrovi
za poskytnutí
první pomoci.
Anna Strnadová, Sedlec

SBÍRKA - VODA POMÁHÁ
Vážení spoluobčané,
dne 29.5.2017 se uskuteční ve Starém Plzenci
sbírkový den kampaně „Voda pomáhá“, při
které budou dobrovolníci Diakonie ČCE –
střediska Plzeň pořádat veřejnou sbírku finančních prostředků, při které dárce obdrží
za částku 30 Kč lahev pramenité vody Šumavský pramen. Výtěžek sbírky bude využit
na podporu klientů Diakonie. Město Starý
Plzenec převzalo nad kampaní ve Starém Plzenci záštitu. Kompletní informace o této republikové kampani obdržíte na http://www.
vodapomaha.cz/
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

DOPRAVA
ANKETA
Na základě požadavků občanů ze Sedlce by
mohlo dojít k prodloužení čtyř spojů linky č. 51
ze Starého Plzence do Sedlce, a sice spoj v 6:06,
který by odjížděl již v 5:58, a naproti tomu by au-

 Bydlím v Sedlci
 Bydlím ve Starém Plzenci

tobus ze Slovan odjížděl místo v 5:45 již v 5:37.
Dále by do Sedlce zajížděly odpolední spoje ze
Slovan s odjezdem ve 13:45, 14:45, 16:45 (vyjma letních prázdnin). Následné spoje linky č.
51 odjíždějící v současné době z Plzence vždy
v XX:06 (v odpolední špičce v hodinovém tak-

zde odstřihněte 

Souhlasím s prodloužením čtyř spojů ze Starého Plzence do Sedlce i za předpokladu posunutí odjezdu autobusových spojů linky č. 51, jak je shora popsáno.

 ANO

 NE

tu) by při změně pak odjížděly v době od 14:06
do 18:06 později, a to v intervalu místo XX:06
v XX:14. Dále bude mít uvedená změna dopad
do jízdního řádu linky č. 22 a 51 s odjezdem
z Koterova.
Vyjádřit by se v této anketě měli občané,
kteří využívají zmíněné autobusové spoje a zejména pak ti, kterých se bude týkat posunutí
odjezdu autobusových spojů.
Zakřížkujte Vámi vybranou odpověď
v příslušném políčku, anketní lístek oddělte
a odevzdejte na podatelně MěÚ, nebo vhoďte do plastové schránky umístěné na budově
MěÚ v ulici Smetanova 932 nejpozději do
26.05.2017.

EKOLOGIE
KOMPOSTÉRY
- INFORMACE
V loňském roce proběhla anketa mapující
zájem občanů o domácí zahradní kompostéry.
Zájem o kompostéry byl veliký. Proto přinášíme informace, jak se situace ohledně kompostérů vyvíjí:
Žádost města o poskytnutí dotace na státní
fond životního prostředí úspěšně prošla for-

málním hodnocením fondu. Na dotační titul
je bohužel čtyřnásobný převis žádostí. Komise
rozhodující o přidělení dotace budou zasedat
v termínech 20.4.2017 a 31.5.2017. Rozhodnutí
o poskytnutí dotací by měl Státní fond životního prostředí vydávat v termínech 10.5.2017
a 16.6.2017. V případě, že naše město obdrží
rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace, bude vyhlášeno výběrové řízení na nákup kompostérů
a je předpoklad, že k objednání kompostérů by
mohlo dojít v měsících červenci či srpnu u vítě-

ze výběrového řízení. Dodávka po výběrovém
řízení včetně distribuce cca 500 kusů kompostérů občanům by probíhala postupně. V případě
získání dotace by se kompostéry předávaly občanům na podzim letošního roku, eventuálně
v prvním čtvrtletí roku 2018.
Jakmile obdržíme zprávu z Fondu životního
prostředí, budeme vás v Radyňských listech i na
stránkách města o všem informovat.
Helena Šašková, odbor ŽP
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SERIÁL
5. KVĚTNA 1945
– „NÁRODNÍ HOSTÉ“
ZASAHUJÍ
(aneb proč válečný zločinec Joachim Peiper
nerozpoutal v Plzenci svůj čtvrtý masakr)
Zhruba od počátku roku 1945 postupně
přicházeli do Protektorátu Čechy a Morava tzv.
„národní hosté“. Byly to statisíce německých utečenců z východní Evropy: tito etničtí Němci prchali před postupující Rudou armádou, jednalo
se o civilní obyvatelstvo. V únoru tohoto roku se
do Plzence dostala velká skupina uprchlíků (asi
400 lidí) z Východního Pruska (dnes je to území
Polska) a ze Slezska, většinou žen a dětí. Podle
nařízení protektorátních úřadů obce musely tyto
uprchlíky ubytovat ve školách, poskytovat jim
nejen ubytování, ale i jídlo a pití. Samozřejmě že
se ve školách nevyučovalo, žáci měli za povinnost docházet si jednou týdně pro úkoly, většinou do hostinců. Plzenečtí „národní hosté“ byli
ubytováni ve školách, někteří i v soukromých
bytech. Vypadali vyčerpaně a unaveně, neboť
putovali již dlouho. Chovali se slušně, občas si
chodili k místním obchodníkům nakupovat nejnutnější věci. Tvářili se vystrašeně a zdálo se, že
se i báli jeden před druhým otevřeně promluvit.
Bylo mezi nimi jen málo přesvědčených nacistů,
mezi nimi vynikala, fanatická mladá Němka, prý
vedoucí Hitlerjugend. Na druhé straně jejich vedoucí, pánové Hamm a Brockel (ten druhý byl
dokonce sociální demokrat, a tedy odpůrce Hitlera) se chovali rozumně. Když 5. května v deset dopoledne začal i plzenečtí na popud Plzně
strhávat německé nápisy a vyvěšovat vlajky, nařídil prozatímní národní výbor, aby byli všichni Němci ze soukromých bytů shromážděni ve
školách a bylo jim zakázáno vycházet. Kronikář
Robert Straka napsal: „Přes některé protesty
z řad občanstva jim bylo ponecháno dosavadní
stravování a jednalo se s nimi naprosto korektně.
Rozumnost tohoto počínání dokázaly odpolední
události“ (Tisíc let Staré Plzně, str. 76).
Již několik dní se u Letkova zdržovala velká pancéřová skupina (asi 18 tanků), součást
Schörnerovy armády, pod vedením plukovníka
SS Joachima Peipera. Pátého května chtěla projet Plzencem a dostat se přes něj do Dobřan, do
amerického zajetí. V okolí Plzence se však pohybovaly české ozbrojené skupinky (zbraně získali
od německých vojáků, prchajících k Američanům).
Po známých incidentech, kdy bylo na kolonu stříleno neznámou skupinou od Cheníčkova
lomu při koterovské silnici, následném příměří
(vyjednaném zástupci nového národního výboru) a opětovné střelbě dalších dvou neznámých
českých skupin od Kocand a u hřbitova, se situace vyostřila. Němcům prý zastřelili jednoho
důstojníka, načež kolona přijela na Malou Stranu k bývalému chudobinci (nyní domov důchodců) a začala bezhlavě střílet do jeho oken
i do hostince naproti, dokonce hodili dovnitř

do chudobince granát (který naštěstí
vybuchl v peřinách
a nikoho nezranil).
Po vyhnání obyvatel
chudobince a následné
prohlídce
byla nalezena u nočního hlídače Václava
Kratochvíla pistole.
Než jim stačil ukázat
průkaz od plzeňského gestapa (že má Joachim Peiper v Malna ni povolení), byl medy v r. 1944
(internet)
zavražděn německým důstojníkem.
Následně byli všichni přítomní Češi postaveni
před první tank kolony a jako živý štít šli před ní.
Takto dojela kolona až na náměstí.
Přestože rozhlas neustále vyzýval, aby lidé
opustili náměstí a vrátili se domů, někteří neposlechli a zůstávali stát před radnicí, sokolovnou i v přilehlých ulicích. Situace byla značně
nebezpečná. Němci byli velmi podráždění, ba
rozzuření, povolovaly jim nervy: jeden z německých vojáků začal na náměstí pobíhat a bezhlavě střílet kolem sebe, další vojáci pak zkopali
občana Houšku, který vyběhl k tankům, mával
bílým šátkem a volal, aby nestříleli. Skupina německých důstojníků se shromáždila před radnicí
a požadovala jednání s původními vyjednavači
z národního výboru. Jednání však přerušila další
střelba, tentokrát ze Štípkova domu č. p. 33, kde
bývalo řeznictví a je tam nyní opět (pamětníci
tvrdí, že tam někdo střílel do vzduchu). Následně němečtí vojáci vtrhli do domu, vyvlekli ven
všechny muže a ženy, předjeli s tankem a už si
připravovali kulomet, že je postřílí. Všichni se už
loučili se životem… Rozhlas volal česky a německy „nestřílet“ a také z horní části náměstí přiběhl
poručík a křičel německy „nestřílet“. Velitel celé
kolony, plukovník SS Joachim Peiper, považoval
za provokaci vyvěšené české vlajky a ověnčenou
lípu Svobody. Čeští vyjednavači mu vysvětlil, že
to prý byl rozkaz protektorátní vlády. V tom dorazili ze školy na náměstí oba vedoucí uprchlíků,
Hamm a Brockel. Velmi zmírnili napjatou situaci prohlášením, že se k nim Češi chovali vždy korektně. Tím vlastně zachránili obyvatelům Štípkova domu život. Joachim Peiper byl totiž nejen
velmi zkušený válečník, ale hlavně nemilosrdný
fanatický esesák, který se v minulosti dopustil
řady válečných zločinů. (Je o něm známo, že při
bojích u Charkova dal vyvraždit několik vesnic,
v listopadu 1943 v městečku Boves nařídil jako
velitel pluku divize SS „Leibstandarte SS Adolf
Hitler“ jako odplatu za zajetí dvou důstojníků
postřílet 21 civilistů, město vypálit a dokonce
upálit oba vyjednavače v kostele. Nejhorší zvěrstvo však spáchal v prosinci 1944 při operaci
v Ardenách jakožto velitel 1. pancéřového pluku
téže divize, u belgického města Malmedy. Tam
přikázal více než stovce amerických válečných
zajatců, kteří právě odevzdali zbraně, postavit se

na pole – a následovně je dal postřílet z kulometů a pistolí, 82 nepřežilo). Velitel kolony Peiper
následovně vydal tyto příkazy, jak píše kronikář
Robert Straka: „Vlajky musí být okamžitě staženy. 2. Nikdo se nesmí zdržovat na ulici. 3. Padneli ještě jedna rána, bude rozstříleno celé město.“
(str. 79) Nepochybně by byl schopen své vyhrůžky uskutečnit, jeho největším zájmem však bylo
dopravit bez úhony své muže do amerického
zajetí. (Právem se obával, co by mu hrozilo, padnou-li do zajetí Rudé armády.) Vedoucí uprchlíků Hamm a hlavně německá ošetřovatelka žádali
Peipera, aby německé uprchlíky vzal s sebou do
Dobřan. Proto velitel nařídil, aby do jedné hodiny dali sedláci k dispozici potřebné povozy pro
odvoz „národních hostů“. Poté pak odjel s většinou vojska směrem na Dobřany. S nimi odjeli i němečtí vojáci, kteří byli 5. května českými
hlídkami odzbrojeni (zbraně jim museli vrátit).
K ochraně uprchlíků zanechal v obci jeden tank
a část vojáků. Když se však Peiper za hodinu
z Dobřan vrátil, zjistil, že povozy nejsou připraveny, neboť prý uprchlíci nechtějí odjet. Rozčilený se odebral v doprovodu vrchního strážmistra
Vondráčka do školy a prý uprchlíkům řekl něco
jako: „Teď se k vám Češi chovají slušně, ale až
odejdeme, budou se vám mstít.“ Jen malá část
Němců s vedoucím Hammem a s ošetřovatelkou
však chtěla odejít. Proto se po obtížném vyjednávání se sedláky (báli se, že o povozy přijdou,

Střelba neznámé skupiny od hřbitova na německou kolonu
(archiv Fr. Ulče)
a tak se musel jeden z poddůstojníků zaručit za
vrácení čestným slovem - a ještě se musel zaručit
místní Němec Sackel jako spojka mezi sedláky
a uprchlíky) bylo shromážděno 13 selských povozů a dvě nákladní auta. Jimi odjela část uprchlíků do Dobřan a s nimi odjel i tank i zbytek
Němců. Ráno se pak vrátili všichni sedláci zpět
i se svými povozy, celí vystrašení. 6. května byl
Starý Plzenec osvobozen Američany.
Když pak 7. května ráno přijel do Plzence větší oddíl americké armády a vyžádal si ubytování,
byly vyklizeny obě školy a zbylí „národní hosté“
vystěhováni na zahradu školy na náměstí. Odtud
pak byli Němci odpoledne odváženi nákladními
auty do Dobřan, k Američanům. Je paradoxem
dějin, že jedni Němci na úplném konci války
chtěli v Plzenci vraždit, zatímco jiní Němci se za
plzenecké občany přimlouvali a zachránili je.
Dodatek: A jak skončil válečný zločinec a dost
významný nacistický pohlavár Joachim Peiper?
Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5
V červenci 1946 byl Peiper spolu s dalšími 42 vojáky postaven Američany před válečný soud. Nejdříve byl – hlavně kvůli masakru v Malmedy – odsouzen k smrti, později mu vrchní velitel amerických
sil v Evropě Thomas T. Handy změnil tento rozsudek na doživotní žalář. Byl internován ve vězení
pro válečné zajatce v Landsbergu a předčasně propuštěn již po 10 letech. Později pracoval pro firmy
Porsche a Volkswagen, vždy však jej jeho minulost
dohnala (také to, že zůstával přesvědčeným nacis-

tou) a byl na nátlak veřejnosti propuštěn. Poněvadž se mu nové demokratické poměry v Německu nelíbily, odstěhoval se v r. 1970 i s manželkou
do Francie a žil tam pod pseudonymem ve městě
Traves. Když však byla jeho pravá totožnost odhalena, požadoval komunistický francouzský list L`
Humanité jeho vystěhování do Německa. Ve městě, kde žil, se v r. 1976 objevily plakáty, odsuzující
jej jako válečného zločince a bylo mu vyhrožováno
smrtí. Na zdech se objevovaly nápisy, že si pro něj
dojdou 14. července, na francouzský státní svátek.

Den před ním poslal svoji nemocnou manželku do
Německa, odmítl se však schovat. V noci jej v jeho
domě neznámí pachatelé přepadli, usekali mu
ruce a nohy, a dům pak zapálili...
prameny:
- 1000 let Starého Plzence. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1976,154 s. a přílohy
- rozhovor s Jaroslavem Hrubým 12. 3. 2017
- internetové články z německé Wikipedie (Joachim Peiper)
Mgr. Anna Velichová

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ KVĚTEN 2017
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
So, Ne a svátky
09:00-15:00 h
Městská knihovna
SSmetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí
hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno 09:00 – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: So, Ne a svátky od 10:00 h do 18:00 h
Komentované skupinové prohlídky (min. 10 osob)
je možné objednat na tel.: 725 500 060, e-mail: info@
ic-radyne.cz, www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno: 06.05.2017 od 13:00 h do 16:00 h.
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou první
sobotu v měsíci od května do září od 13:00 h do
16:00 h. Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo
otevírací dobu po objednání na tel.: 377 183 662,
377 183 659.
www.rotunda-hurka.cz
Obrazy Miroslava Němečka - in memoriam
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 8. června 2017.
Pořadatel: město Starý Plzenec
2. května 2017
V. koncert 32. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci
Dan Bárta a Robert Balzar Trio – jazzově upravené songy světových interpretů
Místo: Lidový dům
Čas: 19:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec

4. května 2017
Uctění památky obětí světových válek
Pietní akty u pomníků ve St. Plzenci a Sedlci
Masarykovo náměstí
- památník obětem I. a II. světové války a památník Americké armádě
16:45 h

Malá Strana
- pamětní deska Václavu Kratochvílovi 17:00 h
Sedlecký park (u rybníka)
- památník obětem I. světové války
17:15 h
Sedlecký park (blízkosti mostu přes řeku)
- památník obětem II. světové války
17:25 h
Pokračování na str. 8
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Slavnosti svobody na Radyni
6. května 2017
od 14:00 do 18:00 hodin
předhradí hradu Radyně

Program:
•

k tanci a poslechu hraje orchestr Miroslava Novotného

•

vystoupení TŠ Filip Gregoriades

•

příjezd konvoje historických vojenských vozidel Convoy of Liberty

Doprovodný program:
• výstava dobových fotografií z období osvobození Starého Plzence
• výstava dobových fotografií restaurace a bývalé hájovny pod Radyní
• zábavný program pro děti v Centru služeb pro turisty

Kyvadlová doprava zdarma minibusem zajištěna
ze zast. MHD u nádraží ve Starém Plzenci
Občerstvení zajištěno

Vstup zdarma

DAN BÁRTA &
ROBERT BALZAR TRIO

jazzově upravené songy světových interpretů
2. května 2017 od 19:00 hodin
Lidový dům, Raisova 2, Starý Plzenec
Prodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932
od 04.01.2017
Vstupné k sezení: 350 Kč a 300 Kč
Vstupné k stání: 200 Kč
(prodej vstupenek k stání pouze
v případě vyprodání vstupenek k sezení)
Město Starý Plzenec
www.staryplzenec.cz
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna a Centrum služeb pro turisty

LÉTO POD
ROTUNDOU

Vás zve na přednášku na téma

Středověké vojenství
15.06.2017 od 18:00 h do 20:00 h
REBELOVÉ -muzikál ZUŠ St. Plzenec
Lidový dům Starý Plzenec

Jan Přemyslovský

17.06.2017 od 14:00 h do 18:00 h
ZÁBAVNÁ STEZKA KOLEM ROTUNDY
18.06.2017 od 18:00 h do 19:30 h
BAROKNÍ OSLAVA – benefiční koncert
pro staroplzenecké varhany
kostel Narození Panny Marie na Malé
Straně

Pokračování ze str. 6
Sedlec (v blízkosti mostu přes řeku – naproti památníku obětem II. SV)
- památník Americké armádě
17:30 h
6. května 2017
Slavnosti svobody na Radyni
Místo: předhradí hradu Radyně
Čas: 14:00 – 18:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec

Přednáška se koná v prostorách Centra služeb pro turisty pod Radyní
v sobotu 20. května od 13:00 hodin.
S přednášejícím Janem Přemyslovským se vrátíme do minulosti a seznámíme se se
středověkým vojenstvím. Dozvíte se o tehdejším dobývání a samozřejmě nebudou
chybět ukázky zbraní. Proto neváhejte navštívit přednášku z cyklu akcí, které jsme
pro Vás v roce 2017 připravili. Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese info@icradyne.cz.

13 a 14. května 2017
Dny úzkorozchodné železnice
Místo: areál PS Starý Plzenec
Čas: 10:00 – 18:00 h
Pořadatel: Plzenecká železnice

Vstupné: ZDARMA

16. května 2017
Královský hrad Radyně - projekty na záchranu
architektonického dědictví - přednáška
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám. 121,
St. Plzenec
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně

20. května 2017
Staroplzenecké housličky
Soutěž nejmladších houslistů
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 09:00 – 18:00h
Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec

20. května 2017
Středověké vojenství - přednáška
Místo: Centrum služeb pro turisty v předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 15:00h
Pořadatel: město Starý Plzenec

27. května 2017
Den Staré Plzně
Kulturně- historická akce s připomenutím významné historie Staré Plzně
Místo: Louka u řeky (u mostu v Husově ul.)
Čas: 11:00 – 21:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec

27. května 2017
Dětský den
Místo: areál PS Starý Plzenec
Čas: 10:00 – 19:00 h
Pořadatel: PS St. Plzenec a Plzenecká železnice
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu
celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
www.sdh-sedlec.wz.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 29. května 2017 uplyne 10 let,
co nás navždy opustila
paní Helena Lukuczová.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

Dne 27. května 2017 by se dožila 100 let
paní Marie Bůchová.
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Václav s rodinou.
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Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.
29. dubna to byly dva smutné roky, co od nás odešel
pan Václav Bešta ze Sedlce.
Nikdy nezapomeneme. Manželka Vlasta, sestra s rodinou,
syn s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

Všem přátelům a známým
děkujeme
za projevenou soustrast.
Milada Kopřivová s rodinou.

NAŠE ŠKOLY
AKCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STARÝ
PLZENEC V MĚSÍCI KVĚTNU A ČERVNU 2017
3. 5.
vystoupení žáků ZUŠ pro MŠ ve Spáleném Poříčí v 9.30 h
4. 5.
koncert žáků ZUŠ ve Starém Plzenci - sálek ZUŠ v 16.30 h
5. až 8.5. soustředění lidového souboru Úslaváček na Hracholuskách
12. 5. vystoupení žáků ZUŠ pro MŠ v Nezvěsticích v 10.00 h
19. 5. vystoupení žáků ZUŠ pro ŠD v Nezvěsticích ve 13.30 h
20. 5. soutěž Plzenecké housličky – 25. ročník s vystoupením houslisty Josefa
Špačka
22. 5. koncert žáků ZUŠ ve Starém Plzenci - radnice v 16.30 h
23., 24., 30., 31. 5.
přijímání nových žáků do ZUŠ Starý Plzenec
31. 5. 1. absolventský koncert ve Starém Plzenci - obřadní síň radnice v 18.00 h
1. až 4.6. soustředění s nácvikem muzikálu Rebelové
4. 6.
společný koncert ZUŠ jižního Plzeňska – Plzeň (odpoledne)
5. 6.
vystoupení lidového souboru Úslaváček ve Starém Plzenci - Lidový dům
v 17.00 h
5. až 9.6. ročníkové postupové zkoušky
8. 6.
vernisáž výstavy VO ve Spáleném Poříčí - zámek v 17.00 h
8. 6.
2. absolventský koncert ve Starém Plzenci - obřadní síň radnice v 18.00 h
9. 6.
Noc kostelů - vystoupení žáků ZUŠ v kostele Narození Panny Marie cca ve
20.00 h
12. 6. koncert žáků ZUŠ ve Spáleném Poříčí - zámek v 15.30 h
14. 6. vernisáž výstavy VO ve Starém Plzenci - Staroplzenecká galerie v 17.00 h
15. 6. představení muzikálu Rebelové pro školy – Lidový dům ve St. Plzenci
v 10.00 h
15. 6. představení muzikálu Rebelové pro veřejnost – Lidový dům ve St. Plzenci
v 18.00 h
16. 6. koncert žáků ZUŠ v Nezvěsticích - kostel v 17.00 h
16. 6. vystoupení lidového souboru Úslaváček na statku Lüftnerka v plzeňské
ZOO
20. 6. 3. absolventský koncert ve Starém Plzenci - obřadní síň radnice v 18.00 h
21. 6. koncert žáků ZUŠ v Nezvěsticích - DKS v 17.00 h

OSLAVA JARA
V MŠ STARÝ PLZENEC
Znáte Žlababu? Děti z naší školky ano. 3. – 7.
4. jsme se společně vypravili do hlubin vesmíru a zkoumali naší planetu ze všech stran. Jeden
den jsme si nechali na prozkoumání mimozemských civilizací. Přistáli jsme na obydlené modré planetě ,,Ťak“. Čekali nás tam modří marťané,
v čele právě se Žlababou. Pomocí octu, modré
barvy a jedlé sody jsme vyráběli sopečné krátery, které se právě probudily k činnosti. Páni, to
byly erupce… Po příletu zpátky na naší planetu
jsme sundali skafandry a už tu na nás čekal dopis…,,Hop, hop hop já jsem malý zajíček, dám
vám košík vajíček…“ A tak jsme 10.4. společ-

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ
do Základní umělecké školy Starý Plzenec
Přijímací řízení proběhne pro všechny uchazeče (včetně zájemců
o studium na našich pobočkách v Nezvěsticích a Spáleném Poříčí)

v budově sídla školy ve Starém Plzenci, Raisova ul. č. 2.
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO HUDEBNÍHO OBORU:
úterý 23. 5., úterý 30. 5. 2017
od 16.00 do 17.30 hod.
středa 24. 5., středa 31. 5. 2017 od 16.00 do 17.30 hod.
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU:
úterý 23. 5., úterý 30. 5. 2017
od 16.00 do 17.30 hod.
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO VÝTVARNÉHO OBORU:
úterý 23. 5., úterý 30. 5. 2017
od 16.00 do 17.30 hod.
středa 24. 5., středa 31. 5. 2017 od 17.00 do 18.30 hod.
● Pro zjištění talentových předpokladů uchazečů je podmínkou
osobní účast dítěte v doprovodu jeho zákonného zástupce.
● Pro vyplnění platné přihlášky (na místě!) potřebujeme znát osobní
údaje vašeho dítěte včetně jeho rodného čísla, váš kontaktní telefon
a e-mailovou adresu.
● Přijímacích pohovorů se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří
v srpnu 2017 dosáhnou minimálně věku pěti let.
● O přijetí vašeho dítěte do Základní umělecké školy Starý Plzenec
budete informováni kanceláří školy na konci června.
Bližší informace na tel. číslech 377 966 700 (ředitelna), 377 965 518
(sborovna), 377 965 519 (výtvarka), e-mail školy: zus-plzenec@volny.cz,
webové stránky školy: www.zusstaryplzenec.cz.

ně vyrazili hledat velikonočního zajíčka. Počasí
nám přálo a my jsme si putování užili. Po splnění všech úkolů na nás čekal ušatý a sladký poklad. Ještě jsme ho ani nestačili zbaštit a už jsme
slyšeli psí štěkot a funění. To k nám 11.4. zavítaly Pomocné tlapky. Paní Olga Tomášů s dcerou
nám přišly připomenout, jak je důležité pomáhat . Ukázaly nám jak se cvičí asistenční psi a psi
pro nevidomé. Děti byly nadšené hlavně z přítomnosti dvou čtyřnohých a velmi šikovných
kamarádů. Na konec jsme všechny odměnili
bouřlivým potleskem. Naše díky patří nejen rodině Tomášů, ale také rodičům z naší MŠ, kteří
přispěli ohromnou částkou 7 750 Kč. Děkujeme
moc! Krásné jarní dny pro vás všechny.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

Asistenčního psa ze společnosti Pomocné tlapky si
děti opravdu užily.
Foto: Mgr. Veronika Motyková

Strana 10

Radyňské listy - květen 2017

JARO V ZŠ SEDLEC
V pátek 31.3. jsme se vydali na úžasnou procházku s p. Petrem Moulisem, ochráncem přírody. Pan Moulis nás provedl okolím sedleckých
rybníků a poutavě nám popisoval život zvířat
v přírodě. Cestou nám ukazoval různá pobytová
znamení živočichů. Mohli jsme vidět např. okousané stromky od bobrů, několik užovek obojkových, pobytová znamení od divokých prasat,
jedno selátko utopené v náhonu, živého kapra
a spoustu dalších živočichů, stromů a rostlin.
Cestou zpět jsme se zastavili i v sedlecké třešňovce, abychom viděli, kde budou viset námi stlučené ptačí budky a naplněné hmyzí domečky.
Ve stejný den jsme pak nocovali ve škole
v rámci akce Noc s Andersenem. Tématem letošní noci byl Čtyřlístek. Postavičky tohoto komiksu
nás prováděly celým večerem. Nejprve jsme si

Vynášení smrtky

Foto Emanuela Vávrová

řádně zaběhali a zahledali na zahradě. Ve skupinkách jsme odpovídali na kvízové otázky ohledně
Čtyřlístku. Vevnitř na nás čekalo několik herních
stanovišť a pak už jsme se všichni těšili na vzácnou návštěvu. Až z dalekého Japonska k nám přijela studentka Nanami, aby nám něco řekla o své
zemi. Následovala dramatizace komiksu Čtyřlístek v Japonsku, poté pár krátkých animovaných
příběhů s Fifinkou, Myšpulínem, Bobíkem a Pinďou. Ti nejmladší se odebrali do hajan a ti starší
si vychutnali vytoužený film.
V pondělí 3.4. k nám přijela paní z magistrátu
přednášela nám o tom, jak se slaví velikonoční
svátky v Evropě. Žáci z vyšších ročníků pak odpovídali na kvízové otázky, ve dvojicích zjišťovali
různé zajímavosti o jednotlivých zemích. Na zá-

ZŠ STARÝ PLZENEC

věr si potom zahráli soutěž Riskuj.
Hned ten den po přednášce jsme si užili naši
českou tradici. Jako každý rok, tak i letos jsme šli
po Smrtné neděli společně vyprovodit Smrtku
ze světa. Vhozením dokonce několika Smrtek
máme snad už zajištěné jaro.
5.4. jsme se zúčastnili akce Medová snídaně.
Přijel k nám zkušený včelař až ze Stříbra, který
dětem vyprávěl o včelách, chovu včel a o včelích
produktech. Děti si prohlédly úl, plástve, dozvěděly se, co dělá včela celý rok a kdo je jejím
největším nepřítelem. Po přednášce si děti samy
namazaly chléb s máslem a medem a zakously si
k němu jablko.
10.4. jsme se dočkali velikonočních dílen.
Od rána jsme psali velikonoční přáníčka, vyráběli slepičky, zdobili vejce různými technikami
a pokoušeli se o pletení pomlázky. Některým se
to zdařilo hned, někteří potřebovali pomoci jen
trochu a pro některé to bylo nad jejich síly, ale
společně jsme to zvládli. Se třeťáky jsme se vrhli
na stloukání dodaných polotovarů ptačích budek.

Žáci celkem bezchybně četli návody, zatloukali
hřebíky, sestavovali jednotlivé komponenty a dělili se o práci, protože co kdyby náhodou zatloukl
někdo o hřebík navíc. Děti to strašně moc bavilo, a kdyby bylo budek ještě víc, určitě bychom
je všechny zvládli stlouci. Vyrobené budky jsme
předali spolku Sedlec žije, který budky umístí do
sedlecké třešňovky.
19.4. jsme trochu s předstihem oslavili Den
Země. Zhlédli jsme prezentaci o jarní přírodě
a kreslený příběh o plastech. Nad pracovními
listy jsme se ani moc nezapotili, třídění odpadu
máme celkem v malíčku. Abychom neseděli jen
tak ve třídě, tak jsme se vydali do terénu a uklidili jsme odpadky z blízkého okolí školy. Přestože
někteří žáci již uklízeli u školy během akce Ukliďme Česko, nacházeli jsme další a další odpadky.
Děkujeme za dohled u komunikace našemu panu
preventistovi veřejného pořádku, přece jen jsme
se cítili bezpečněji.
Emanuela Vávrová

MŠ SEDLEC SEZNÁMENÍ
S POVOLÁNÍMI

jsme postoupit do dopravní kanceláře. Zde nám
pan výpravčí ukázal stroj, kterým ovládá všechny
vlaky, které přes nádraží buď jen projíždějí, nebo
i zastavují. Než jsme odešli, tak jsme mohli vidět,
jak se ovládaly vláčky dříve, kdy pan výpravčí
musel na peron a s pomocí plácačky a píšťalky
dával pokyny k jízdě. Závěrem tohoto opravdu
bohatého tématu jsme vyjeli autobusem do Plzně
na Košůtku k profesionálním hasičům. I zde na
nás čekal velmi bohatý program. Pan hasič nás
provedl posilovnou, pak jsme se proběhli v tělocvičně, kde je i horolezecká stěna, vyzkoušeli
jsme si prolézt místnost k tréninku obratnosti,
důkladně jsme si prohlédli hasičská auta a na závěr nás vyprovodila ukázka houkání sirén. Téma
povolání bylo opravdu pestrým tématem, ke kterému se v dalších letech určitě moc rádi vrátíme.
Velké poděkování patří všem, kteří nám s ochotou své povolání představili, děkujeme.
Barbora Michalová

Seznámení s různými povoláními, bylo pro
děti z MŠ Sedlec velmi zajímavým tématem. Toto
pestré téma nám otevřel pan policista, který přišel do naší MŠ vyřešit dopadení zloděje hraček.
Paní učitelky předem připravily stopy, po kterých
se děti s panem policistou vydali a úspěšně zloděje hraček dopadli. Pan policista dětem ukázal
svoji výstroj, kterou používá u zásahové jednotky
a vše doprovázel i přes své mnohdy až nebezpečné povolání hezkými příběhy pro děti. Dále nás
ve školce navštívil pan restaurátor, se kterým si
děti vyzkoušely udělat odlitky trpaslíků ze sádry.
Po zaschnutí jsme trpaslíky vybarvili a teď nám
zdobí záhonek u školky. Na jedno dopoledne se
naše školka proměnila v kadeřnický salón, kdy
jsme mohli vidět, jak paní kadeřnice stříhá vlasy
pomocí strojku, vlní vlasy kulmou, zdobí prameny třpytivými kamínky a několika odvážlivcům
nabarvila vlasy smyvatelnými křídami. Nesmíme zapomenout na zdravotní sestřičky, které za
námi přijely z FN v Plzni a v tu ránu se naše třída
proměnila v hotový lékařský dům. Dostali jsme
sterilní rukavice, roušku, lékařskou čepici a mohli jsme začít s hrou na doktory. Vyzkoušeli jsme
si obvázat ránu obvazem, nechali si změřit tlak
a poslouchali jsme si navzájem tlukot srdíčka.
Ne všechna povolání lze přenést do prostor MŠ
a tak jsme se jednoho dne vypravili na Plzenecké,
vlakové nádraží, kde na nás čekal pan výpravčí
Tomáš. Děti dostaly dětskou jízdenku a mohli

VÝLET DO TEMELÍNA
Foto: archiv ZŠ St. Plzenec, Mgr. Alena Morgensternová

NOC S ANDERSENEM
V podvečer 31. 3. se sešli žáci 1. A ve škole, aby společně putovali kouzelným světem
pohádek a plnili různé úkoly. Před spaním pak
všichni noční spáči projevili odvahu a vydali se
tmavými chodbami školy za tajemným kouzelníkem pro klíček od pohádek.
Ráno jsme společně posnídali dobroty od
maminek, rozdali odměny a mohli se těšit na
další nocování zase za rok.
Mgr. Alena Morgensternová

30. 3. 2017 obě osmé třídy naší školy vyrazily
na výlet do Jihočeského kraje. Navštívili jsme tam
Holašovice, budějovické náměstí a jadernou elektrárnu v Temelíně.
Nejdříve jsme dorazili do Holašovic, kde jsme
si prohlédli krásné holašovické domky známé
i z filmu Babovřesky. Měli jsme možnost prohlédnout si také holešovické Stonehenge.
Druhá zastávka byla v Českých Budějovicích,
kde jsme si dali oběd a porozhlédli se po náměstí.
Cestou do Temelína jsme už z dálky viděli obrovské chladicí věže elektrárny. V zámečku Vysoký Hrádek, ve kterém se nachází informační cent-

Děti sedlecké školky se vyfotily s panem výpravčím Tomášem na staroplzeneckém nádraží.
Foto: archiv MŠ Sedlec
rum, jsme vyslechli přednášku o tom, jak funguje
jaderná elektrárna, a zhlédli 3D film. Poté jsme se
přesunuli do dalších prostor, kde jsme si mohli
sami přečíst více zajímavostí a také si vyzkoušet
různé interaktivní modely a otestovat se.
Bára Lavičková, Nicola Šambergrová

Účastníci výletu do Temelína
Foto: Lenka Brnková
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ZŠ STARÝ PLZENEC

ZÁJEZD DO ANGLIE

Morana těsně před svržením do řeky
Foto: Mgr. Klára Veselá

Ve dnech 11. – 18. 3. 2017 absolvovalo patnáct
žáků ze ZŠ Starý Plzenec s paní učitelkou Brnkovou pobyt v krásném anglickém městě Hastings.
Celá cesta autobusem nám trvala asi 16 hodin.
Po přejezdu trajektem do přístavu Dover jsme
navštívili místní hrad, který se nám moc líbil. Pak
už nás čekala cesta do samotného Hastings, kde
jsme si prohlédli centrum a zábavní molo na břehu moře a přejeli k jazykové škole, ve které jsme
se měli následující dny učit. Pak už jsme se unavení seznámili se svými hostitelskými rodinami,
u kterých jsme po zbytek týdne bydleli.
Druhý den jsme už vyrazili do školy, kde nás
čekala zajímavá výuka a milí učitelé. Odpoledne
jsme navštívili městečko Battle, dějiště slavné bitvy u Hastings, a také Rye, kde má údajně dům
Johnny Depp.
Třetí den jsme jeli na celodenní výlet na zámek Leeds s velkým přírodním bludištěm.
Čtvrtý den po škole jsme vyjeli ke křídovým
útesům Seven Sisters. Tam nás ovšem zaskočila
hustá mlha a tak byla cesta po útesech docela
dobrodružná.

Dne 28. 3. 2017 se děti ze školní družiny ve
Starém Plzenci rozloučily se zimou. Žáci z třetího
oddělení společně vytvořili symbol zimy – Moranu. Fantazie, šikovné ruce, přírodní materiál
ze školní zahrady a dílo se povedlo. Společně se
žáky prvního a druhého oddělení ŠD pak odnesli
Moranu k řece, kde byla svržena, a všichni sledovali, jak pomalu odplouvá. Byl krásný den, tak
se celou cestu zpět ke škole zpívalo a bylo veselo.
Martina Houšková

Pátý a poslední den jsme hned brzy ráno vyrazili do Londýna. Prohlédli jsme si známé památky, například London Eye, Big Ben a Westminsterský palác, Trafalgar Square i Buckinghamský
palác. Pak jsme nastoupili na loď, která nás po
řece Temži provezla dalšími částmi Londýna.
U O2 arény už na nás čekal autobus, kterým jsme
se vydali na cestu domů.
Máme na zájezd hodně krásných vzpomínek
a rádi bychom se tam vrátili.
B. Lavičková a N. Šambergrová

Účastníci zájezdu do Anglie

Foto: L. Brnková

SKAUT
PIRÁTSKÁ VÝPRAVA
Skauti se dokážou stát téměř čímkoliv.
Dubnová výprava od 7. do 9. byla důkazem,
že i téma piráti a skauti se mohou skloubit dohromady. Naše sedmnáctičlenná posádka si vyhlídla dvoupatrovou kocábku v Horní Bříze, kde
jsme se v pátek po cestě vlakem ukotvili. Dalšího dne se dopoledne cvičila převážně kondička
pro přípravu na odpolední vyplutí na místí naučnou stezku, kdy jsme se pomocí různých her
seznamovali s námořnickými schopnostmi. Pro
příklad vázání uzlů, nebo umění morseovky.

A závěrem výpravy bylo, díky dobrému počasí,
klasické opékání buřtů.
Léla – Eliška Lucáková

MALÁ MLSNÁ OPICE
Pro vlčata a světlušky tím ale skautský víkend
ještě nekončil. V neděli se všichni zúčastnili závodu Malá mlsná opice. Běželi ve tříčlenných
hlídkách a mezi 27 týmy se umístili na 3. a 19.
místě.
Kiki – Kristýna Čechurová

Plzenečtí skauti se baví při jedné z her.
Foto: archiv

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
O

Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci Akademie Staré Plzně
přednášku

Královský hrad Radyně
– projekty na záchranu architektonického dědictví
Ing. Jan Woletz, projektant, účastník prvních sanačních prací v oboru torzální architektury
a Mgr. Denisa Brejchová, předsedkyně komise strategického rozvoje a prezentace
památek rady města
Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu, Masarykovo nám.121,
Starý Plzenec v úterý 16. května 2017 od 18.00 h.

V první části bude představena jedna z možných podob hradu Radyně podle studií Ing. arch. Josefa Hyzlera,
„dvorního architekta Karla IV. dvacátého století“. Ve druhé části přednášky budete mít možnost seznámit se s aktuálním
Projektem záchrany architektonického dědictví a s plány na revitalizaci hradu.
Přednáška je součástí cyklu, konaného u příležitosti 1040 let Staré Plzně, který reflektuje zásadní momenty
historie Starého Plzence a regionu.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Vyhrazujeme si právo změn v programu. http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/

Foto: Eva Vacková
Dne 4. května uctí zástupci města společně
s občany památku padlých a umučených v obou
světových válkách. Členové MO KSČM uklidili
jako každoročně okolí pomníku na náměstí a pietní místo u pamětní desky soudruha Václava
Kratochvíla.
Josef Sutnar
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POCHVALA
PRO ČLENY OSHR
Za dobrou práci je třeba vždycky pochválit
a poděkovat. A že jí bylo za celý měsíc opravdu hodně. Na zahradě před školou na Malé
Straně založili viničku Karla IV. Na akropoli
u kostela svatého Vavřince vyřezali a spálili

další část trnkového křoví. Vyčistili i základy
kostela svatého Kříže a jeho zaneřáděné okolí
od větví z letitého polomu. Celkem pracovalo
24 členů a příznivců a všem patří velký dík
k té malé vuřtové svačince. Poděkování patří
i všem, kteří zahájili v kostýmech turistickou
sezonu na Radyni.
Za výbor OSHR
Josef Sutnar

NOVÁ LESNÍ ŠKOLKA
VE STARÉM PLZENCI

Vás zve na

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

Těšíme se na Vás a Vaše děti
Více informací na:
www.lesniskolkamajacek.cz nebo 602 960 937

Členové OSHR provádí jarní úklid základů kostela sv. Vavřince na Hůrce.

Foto: Pavel Beneš

STALO SE
3. VELIKONOČNÍ
JARMARK V SEDLCI
Stalo se již tradicí, že Spolek - Sedlec
v akci! pořádá velikonoční jarmark na Sedlecké návsi. Letos se trh uskutečnil v neděli
dne 16. dubna 2017.
Přes velké obavy z počasí se dokonce objevilo sluníčko, spadlo i několik „neobjednaných“ dešťových kapek, ale vše nakonec dopadlo na výbornou. V dopoledních hodinách
dovezla údržbářská četa MěÚ pod vedením
pana Lence jarmareční stánky, stoly i lavice,
členové spolku ozdobili velikonoční prostor
břízkami a trh mohl začít.
Návštěvníci si mohli ochutnat od každé-

ho něco – velikonoční nádivky, bramborovou buchtu, uzené přímo z udírny, koláče,
sladkosti, na zahřátí teplé nápoje. Nechyběl
stánek s medem, ručně vyrobenou bižuterií,
keramikou i velikonočními dekoracemi. Pro
děti byl připraven dětský koutek.
Po skončení akce odvezla četa pana Lence
všechny zapůjčené stánkové „rekvizity“. Patří
jim dík, stejně jako všem obětavým členům
a příznivcům spolku, kteří se aktivně zapojili
do příprav i konání celé akce.
Všichni hosté byli spokojeni a již nyní
můžeme v předstihu pozvat všechny zájemce
na tradiční Staročeské máje, které se budou
konat v areálu hasičky dne 20. května 2017.
Jana Medunová, Spolek – Sedlec v akci!

Život a dílo autora obrazů Miroslava Němečka
přiblížila návštěvníkům vernisáže paní Miluše
Chrastilová.
Foto: Eva Vlachová

Velikonoční jarmark v Sedlci se letos uskutečnil 16.04.2017.

Foto: Jana Medunová

Dne 5. března 2017 se ve Staroplzenecké
galerii uskutečnila vernisáž obrazů sedleckého rodáka Miroslava Němečka – in memoriam. K vidění jsou především obrázky, na
kterých jsou zachycena známá i méně známá
místa a přírodní scenérie Starého Plzence,
Sedlce a okolí. Autor výstavy, který řadu let
působil jako výtvarník kulis v Divadle Josefa
Kajetána Tyla v Plzni již není, bohužel, mezi
námi, ale díky jeho tvorbě na něho nikdy nezapomeneme.
Výstavu je možné zhlédnout do 8. června
2017.
Eva Vlachová
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mladá hudební umělkyně, nositelka mnoha
ocenění z významných mezinárodních hudebních soutěží a přehlídek Michaela Špačková (fagot) za klavírního doprovodu vynikajícího, světově proslulého Lukáše Klánského.
Koncert posluchače pohladil po těle i duši
a stal se důkazem toho, že skvělý fagotista nemusí být jen vážný pán ve fraku (viz foto).
Eva Vlachová

MLADÁ TALENTOVANÁ
FAGOTISTKA MICHAELA
ŠPAČKOVÁ ZAZÁŘILA
VE STARÉM PLZENCI
Dne 11. dubna se uskutečnil další z řady
abonentních koncertů 32. koncertní sezóny
Kruhu přátel hudby, na kterém účinkovala

Foto: Eva Vlachová

SPORT
TENISOVÁ SEZÓNA V SEDLCI ZAČÍNÁ
Tenisové kurty v Sedlci s přicházejícím jarem ožívají. Členové tenisového klubu intenzivně pracují na úpravě obou kurtů, aby bylo vše do konce dubna připraveno na hru. Co všechny tenisové nadšence v Sedlci čeká?
Perfektně připravené kurty, šatny, sprchy a tenisová klubovna s občerstvením v nové budově u kurtů. Venkovní posezení je též připraveno, vše čeká
jen na příjemné jarní počasí. Tenisté si od začátku května můžou objednat
3 druhy rezervace kurtů. První varianta je po jednotlivých hodinách, druhá je permanentka na 10 hodin a poslední možností je předplatné na 30
hodin. Rezervace kurtů pro předplatitele je možná přes on-line rezervaci
na webu tenisového klubu. Od května se též rozbíhá tenisová školička pro
děti ze Starého Plzence a okolí (loňská premiéra se vydařila). Bližší informace lze získat na telefonu 602 218 201 nebo 723 302 264.
Petr Liška

Běh přes tři vsi - 6. ročník
27. května 2017
Sedlec - Starý Plzenec
Pořadatel: Sedlec žije z.s.
Prezentace: 9 - 10.30 na sedlecké návsi
Kategorie, délky tratí a předpokládaný čas startu:
DĚTI do 3 let
HOLKY, KLUCI 4 – 5 let
HOLKY, KLUCI 6 – 9 let
HOLKY, KLUCI 10 – 14 let
MUŽI 15 – 18, 19 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 - 69, 70 +
ŽENY 15 – 18, 19 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 - 69, 70+

100m
300m
600m
2500m
8700m
8700m

10:00
10:10
10:20
10:30
11:00
11:00

Trať:
členitá, po místních komunikacích a lesních a polních cestách.
Závod se koná za plného silničního provozu. Účastníci závodí na vlastní riziko.
Přihlášky:
Online přihláška na pres3vsi.wordpress.com do 27.5. 2016 do
20.00, nebo od 9:00 do 10:30 na místě.

Příprava tenisových kurtů je v plném proudu.

Startovné:

dospělí a junioři 80 Kč, žactvo a děti 20 Kč, splatné na místě

Občerstvení:

pití v cíli, ovoce, domácí koláče atd. Dále možno v Bojo Baru.

Foto: Petr Liška

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Koupím garáž ve Starém Plzenci a okolí.
Tel.: 727 871 907.

■ Prodám pračku zn. VN 66 a ždímačku „vajíčko“, vše v dobrém stavu, cena 500 Kč za vše.
Tel.: 377 966 721.
■ Pronajmu zařízený menší byt ve St. Plzenci pro 1 pracující osobu. Tel.: 604 208 544.
■ Koupím levně dvouplotýnkový vařič na
propan butan. Tel.: 732 688 575.
■ Prodám velkou ratanovou skříň – pěkná.
Tel.: 604 167 313.

■ Koupím LADA, VAZ, ŽIGULI nebo ŠKODA 100, 110, 110 R CUPE nebo MB 10001100. Tel.: 737 942 060.
■ Koupím motocykl JAWA 250, 350, i nepojízdný, i bez dokladů, nebo VELOREX. Tel.:
736 736 059.
■ Koupím tahací harmoniku – heligonku,
zn. Hlaváček, Kalina, Kebrdle. I poškozené.
Tel.: 733 483 583.
■ Hledám dlouhodobý pronájem stodoly,
pozemku ve St. Plzenci, Šťáhlavech, Šťáhlavicích Sedlci. Tel.: 737 942 060.
■ Koupím jakoukoliv tahací harmoniku
- heligonku, chromatiku či akordeon. Tel.:

723 126 011.
■ Koupím Škodu Felicii od roku 99 nebo Fábii, i horší stav. Tel.: 728 209 526.
■ Koupím dvourychlostní babetu nebo jiný
moped. Tel.: 722 615 183.
■ Prodám výhodně silniční kolo Šírer, velikost M/17-18/, výborný stav. Cena dohodou.
Tel.: 602 251 460.
■ Prodám holčičí oblečení vel. 80-92 včetně
bot. Tel.: 737 177 506.
■ Koupím starší, ale funkční hoblovku s protahem. Tel.: 739 686 578.
■ Prodám dvouvařič na propan butan na velkou bombu. Cena 150 Kč. Tel.: 732 688 575.
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Rozšiřujeme tým, hledáme

KUCHAŘE, ČÍŠNÍKY
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Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422, info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com

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

Navazujeme na zavedenou tradici Staroplzenecké
t
b 9 llett na zdejším
d jší
ší
restaurace
provozovanéé po d
dobu
náměstí, která si získala oblibu převážně díky vysoké
kvalitě pokrmů a profesionální obsluze. Tento standard
se Vám budeme snažit poskytnout i v této restauraci. Při
přípravě veškerých pokrmů klademe důraz na kvalitu
surovin s využitím produktů z blízkého okolí.

JÍDELNA KOHOUT
hledá

řidiče na rozvoz obědů
(vhodné pro šikovného důchodce)

šikovnou kuchařku
Tel.: 603 823 162

Televize

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

Rehabilitace, fyzioterapie, masáže

STUDIO ART
Josef Urbánek
Smetanova 204, Starý Plzenec
tel.: 604 208 544
e-mail: alenakusova@seznam.cz

- Individuální fyzioterapie

Internet
Volání

SPOLEHLIVÝ
A RYCHLÝ
INTERNET OD
PlzenecNET
ZA 300 Kč
Reálná rychlost 20 Mb/s

Možnost zpětného
sledování pořadů
a jejich nahrávání
do paměti.

Internet první 2 měsíce
ZDARMA

- Ambulantní péče

Pro stávající členy nyní odměna 900 Kč
za každého nově přivedeného člena!

- Manuální lymfatická masáž

Podrobné informace na www.plzenec.net/pripojdalsiho

- Relaxační masáž
- Sportovní rehabilitace

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.

Na výběr z více než
40 televizních
a 25 rozhlasových
stanic.

w w w. p l z e n e c . n e t

tel.: 775 785 005

email: info@plzenec.net

Internet, který má omezenou pouze cenu...
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Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
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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
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Uzávěrka čísla 6/2017
je 19. 5. 2017 ve 12:00 hodin.
Vychází: 2. 5. 2017
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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