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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v uplynulém období bylo vyhlášeno několik výběrových řízení
na další veřejné zakázky města. Proběhlo
např. výběrové řízení
na dodavatele nových
svítidel
veřejného
osvětlení. O zakázku
se ucházely dvě firmy,
a to firma ELTODO,
s.r.o., Praha a firma O.S.V.O. comp., a.s. ze
Slovenské republiky. Zadávací podmínky
splnila pouze firma ELTODO, která by měla
realizovat zakázku v období cca červenec –
srpen 2019. Celkové náklady jsou cca 3,8
mil. Kč, na spolufinancování jsme získali cca
1,9 mil. Kč dotaci z Ministerstva průmyslu
a obchodu, státního programu na podporu
úspor energie EFEKT 2019. Celkem bude vyměněno cca 300 svítidel, a to v ulicích Pod
Tratí, Pastýřská, Příční, Podskalí, Úslavská,
Tymákovská, Za Dvorem, Spojovací, Mezi
Ploty, Na výsluní, Zahradní, Turistická, Polní, Na Potocích, Lesní, V Mlází, Na Vršku,
Nad Roklí, Strmá, K Jezu, Úvozová, Ovocná,
Radyňská, Riegrova, Topolová, Akátová, Lipová, Štěnovická, Bezručova, Na Klínu.
Na kompletní výměnu zdroje tepla v kotelně včetně rozvodů a regulace v MŠ Starý
Plzenec byla ve výběrovém řízení vybrána
firma ENBRA, a.s. Brno. Práce budou realizovány v období letních prázdnin, tak aby
Pokračování na str. 2

RADYŇSKÉ
SLAVNOSTI VÍNA
V sobotu 27. dubna 2019 se v předhradí
hradu Radyně konal druhý ročník Radyňských slavností vína, které pořádalo město Starý Plzenec ve spolupráci s Vinotékou
Sommelier a společností Bohemia Sekt.
Pro návštěvníky byla připravena degustace moravských vín, sýrové speciality a ochutnávky nejen k vínu.
K poslechu hrála Lidová muzika z Chrás-

ZDARMA

tu a Janek Eret trio. Každý plnoletý návštěvník dostal k zakoupené vstupence originální
sklenku na víno se znakem města Starého Plzence a také mohl využít bezplatné prohlídky hradu Radyně stejně jako všichni ostatní
nezletilí návštěvníci. Velký zájem byl o také
o doprovodný program pro děti v Centru
služeb pro turisty. Akce se zúčastnilo na 700
návštěvníků.
Děkujeme členům Školské a kulturní komise Rady města Starého Plzence za dobrovolnou spolupráci.
Eva Vlachová, K-Centrum

Chrástecká muzika hrála k poslechu návštěvníkům Radyňských slavností vína.

Zveme Vás na prezentaci přihlášených
participativních projektů do obřadní síně
radnice 10.6.2019 od 17 hodin.
Více na www.staryplzenec.cz/par
Hlasování proběhne od 10. do 16.6. 2019.
Vítězné návrhy budou zveřejněny
19.06.2019.
Zaregistrujte se do aplikace
Mobilní rozhlas na adrese

https://staryplzenec.mobilnirozhlas.cz/
Připravujeme ankety pro občany města
na stavbu supermarketu,
participativní projekty a další…

Atmosféru Radyňských slavností vína zpříjemnilo svým hudebním vystoupení také Janek Eret trio.
Foto: Eva Vlachová
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Pokračování ze str. 1
dílo mohlo být dokončeno do 31.8.2019.
Celkové náklady jsou cca 700 tis. Kč a budou spolufinancovány z dotace z Operačního
programu životního prostředí. Připravuje se
dokumentace na výměnu zdroje tepla i v ZŠ
Sedlec.
Proběhlo také výběrové řízení na zhotovitele revitalizace sedleckého parku. Na tuto
veřejnou zakázku se bohužel nepřihlásil žádný uchazeč a zakázka bude vypsána znovu.
Je vyhlášeno výběrové řízení také na obnovu sportovišť, a to multifunkční hřiště
ve Dvořákově ulici (mezi skateparkem a dětským hřištěm) a multifunkční hřiště v ZŠ
a MŠ Sedlec. Tak snad budeme úspěšnější
než u sedleckého parku. V případě výběru
dodavatele předpokládáme realizaci v období
červenec – srpen 2019.

Dle harmonogramu pokračují projektové práce na přístavbě základní školy a výstavbě sportovní haly. K tomu probíhají
konzultační dny, konzultační tým je složený
ze zástupců samosprávy, zastupitelů, pracovníků MěÚ, členů stavební a sportovní komise, zástupců školy. Všichni členové tohoto
týmu aktivně diskutují s projekčním týmem
Ing arch. Sovy, tak aby byl připraven co nejkvalitnější projekt a již v rámci projektování
vychytána všechna možná úskalí pro budoucí
realizaci projektu. Chtěla bych všech členům
konzultačního týmu poděkovat za aktivní
a zodpovědný přístup k tomuto náročnému
projektu.
Byly zadány další projekční práce, a to
na chodník v Herejkově ulici a na studii křižovatky Havlíčkova-Herejkova-Raisova.
V minulých číslech jsem Vás informovala
o participativním rozpočtu. Do konce května je možné podávat Vaše náměty. Ty jsou
zveřejněny na webových stránkách města
v oddíle veřejná správa – dokumenty města
– participativní rozpočet – navržené projekty. V období od 3.6. do 7.6. bude probíhat
kontrola proveditelnosti navržených projektů. Na prezentaci proveditelných projektů
se přijďte podívat do obřadní síně radnice
v pondělí 10.6.2019 od 17 hodin. Hlasování o projektech bude probíhat od 10.6.
do 16.6.2019.
Jak jste možná zaznamenali, Plzeňský
kraj uzavřel smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících veřejnou linkovou
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti
pro celý Plzeňský kraj s novým dopravcem
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Tento
dopravce nahradí současného dopravce
ČSAD. Provozování veřejné linkové dopravy bude zahájeno k datu celostátní změny
jízdních řádů v červnu 2020, tj. 14.6.2020.
V této souvislosti stanoví Plzeňský kraj nové
ceny jízdného ve veřejné dopravě objednávané Plzeňským krajem, tj. krajský tarif, který
nahradí od 1.7.2020 tarify dosud stanovené
jednotlivými dopravci. Krajský tarif bude
závazný pro všechny dopravce v Plzeňském
kraji, tj. na celém území Integrované dopravy

Plzeňska. Vzhledem k tomu, že se nám v minulosti podařilo vyjednat si „nadstandardní“
tarif s Plzeňskými městskými dopravními
podniky, usiluje nyní společnost POVED
s.r.o. (Plzeňský organizátor veřejné dopravy)
o sjednocení všech tarifů. V této věci jsme
připraveni hájit zájmy občanů našeho města
a usilovat o optimální variantu dopravní obslužnosti.
Doprava, a to nejen veřejná, ale i osobní a nákladní, je velké téma v našem městě.
V loňském roce jsme nechali zpracovat dopravní a směrový průzkum. Tento dokument byl předložen Plzeňskému kraji. Ten
se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje
v současné době připravuje zadání dopravně inženýrského posouzení, resp. zadání
Koncepce rozvoje regionální silniční sítě
na území Plzeňského kraje. V analytické
části bude provedena analýza současného
stavu silniční sítě ve vlastnictví Plzeňského
kraje v návaznosti na nadřazenou i podřazenou silniční síť. Strategická část bude vycházet z provedených analýz a bude navrhovat,
resp. doporučovat změny v silniční síti, tak
aby návrhy zohledňovaly potřeby dopravní
obslužnosti jednotlivých území souvisejících
např. s rozvojem bydlení jednotlivých sídelních útvarů kraje. O vývoji Koncepce rozvoje
regionální silniční sítě Vás budeme informovat.
A na jaké kulturní a sportovní akce se můžete těšit v červnu? Na 13.6. pro Vás připravila ZUŠ Zahradní slavnost na zahradě kostela
Narození P.Marie od 15:30 h. Dne 22.6. si můžete vybrat akci Zábavná stezka kolem rotundy, která se koná od 14 h, nebo zhlédnout
sportovní klání kanoistů na sedleckém rybníku v rámci již tradičních závodů v rychlostní kanoistice Sedlecké 500, začátek od 10 h.
A na 29.6. jsme připravili od 13 h pro děti
od 3-15 let společně s hasiči Starý Plzenec
Sportovně zábavné odpoledne pod hradem
Radyně.
Vážení spoluobčané, přeji Vám pohodové letní dny a školákům úspěšné zakončení
školního roku.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
5. zasedání – 29. dubna 2019

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci

tajemníka
MěÚ o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí variantní návrh tajemníka MěÚ k zabezpečení údržby místních
komunikací, souhlasilo se zajištěním zim-

ní údržby města prostřednictvím vlastních
zaměstnanců a s pořízením nové sypací nástavby a sněhového pluhu pro zimní údržbu
města a uložilo tajemníkovi MěÚ zajistit poptávkového řízení na uvedené stroje a zařízení;
■ vzalo na vědomí usnesení finančního výboru č. 3/2018 - 2022 ze dne 23.04.2019;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-12/2018;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2019 ke zvýšení celkových příjmů o 9.316.005,05 Kč a ke zvýšení

celkových výdajů o 22.641.497,00 Kč, dále
dochází ke změně financování v celkové výši
13.325.491,95 Kč, dále schvaluje rozpočtové opatření Fondu vodohospodářské infrastruktury v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí Inventarizační zprávu
o provedené inventarizaci majetku, závazků
a pohledávek města k 31.12.2018 s tím, že
celková hodnota inventarizovaného majetku
města k tomuto datu činí 843.478.870,27 Kč;
■ vzalo na vědomí došlé žádosti subjektů o dotaci, schválilo na doporučení rady
města a sportovní komise poskytnutí dotace
Pokračování na str. 3
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HK Bohemia Sekt Starý Plzenec z.s. ve výši
28.000 Kč, SK Starý Plzenec z.s. ve výši
218.000 Kč a TJ Spartak Sedlec z.s. (oddíl rychlostní kanoistiky) ve výši 90.000 Kč
a schválilo uzavření Veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotací s těmito subjekty v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí došlou žádost subjektu o dotaci, schválilo na základě usnesení
RM ze dne 03.04.2019, poskytnutí dotace
subjektu Staroplzenecké varhany z.s. ve výši
80.000 Kč a schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem
Staroplzenecké varhany z.s., IČ: 22756973, se
sídlem: Třebízského náměstí 1, 332 02 Starý
Plzenec, v předloženém znění;
■ schválilo Dodatek č. 1 k Memorandu
o spolupráci s Římskokatolickou farností
Starý Plzenec, IČ: 49182374, v předloženém
znění;
■ schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
a provozování vodovodů a kanalizací mezi
městem a Vodárnou Plzeň a.s., IČ: 25205625,
v upraveném znění;
■ nesouhlasilo s prodejem ani pronájmem
pozemků společnosti Norma k.s. v prostoru bývalého sběrného dvora v ulici Husova,
parc. č. 63/1, 63/3, 63/6 a 63/7 vše v k. ú. Starý
Plzenec za účelem výstavby prodejny potravin a uložilo radě města zjistit zájem obyvatel
o výstavbu supermarketu;
■ vzalo na vědomí informaci o doplacení úvěru vyplývající z úvěrové smlouvy č.
2798/02/LCD ze dne 27.09.2005 na financování výstavby bytových domů v ul. Máchova a Májová a uložilo radě města zajistit
návrh smlouvy na převod nemovitostí spe-

Město Starý Plzenec

OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce
2019 tradiční pravidelnou přepravu občanů
na místní hřbitov autobusem společnosti
ČSAD autobusy Plzeň, a. s.
Autobus bude jezdit od 31. května do 18.
října 2019 vždy v pátek v následujících termínech:
31. května
14. června
28. června
12. července 26. července
9. srpna
23. srpna
6. září
20. září
4. října
18. října
Jízdní řád:
zastávky autobusů ČSAD a MHD
hod.
Sedlec - náves
16:10
- rozcestí
16:12
St.Plzenec - Nádražní
16:15
- Kollárova (točna)
16:18
- Radyňská (Máchova)
16:20
- Masarykovo náměstí
16:22
- Havlíčkova (za mostem) 16:25
Odjezd zpět ze hřbitova v 17:20 hod.
Jednotné jízdné činí 10,- Kč.
Vlasta Doláková v. r.
starostka města Starého Plzence
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cifikovaných ve smlouvě o budoucí smlouvě
o převodu vlastnictví nemovitostí uzavřené
dne 09.09.2013 mezi městem Starý Plzenec
a Bytovým družstvem Andrejšky - družstvo
a předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města;
■ schválilo, uzavření Budoucí kupní smlouvy na koupi části pozemků parc. č. 304/11,
304/12, 304/13, 304/15, 304/16, 304/17, 332/5
a 332/6, vše v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, tvořící veřejné prostranství, které budou
geometricky odděleny od místních komunikací na náklady města, od společnosti FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a. s. IČO: 24175013
za cenu 200 Kč za m2;

■ schválilo, na základě přijatého usnesení ZM č. 11.11/2016 ze dne 12.09.2016 a dle
uzavřených Smluv o budoucí kupní smlouvě, uzavření Kupních smluv na koupi celých
pozemků pod stavbou cyklostezky: parc. č.
1750/2, parc. č. 1743/3, parc. č. 1748/2, parc.
č. 1806/2, parc. č. 1739/3, parc. č. 1745/3, parc.
č. 1735/3, parc. č. 1729/3 a parc. č. 1732/3,
parc. č. 1741/3, vše za cenu 60 Kč za m2 a parc.
č. 1747/2 za cenu 120 Kč za m2, vše v k. ú. Starý Plzenec, v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí informaci určeného zastupitele o stavu procesu schvalování nového
územního plánu města Starý Plzenec;
■ vzalo na vědomí zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru konaného dne 23.04.2019;

SENIOŘI ZE STARÉHO PLZENCE,
pokud máte zájem o účast některého z nabízených projektů,
kontaktujte Ing. Ivana Krause (tel.: 377 195 788, e-mail: ivan.kraus@plzensky-kraj.cz)
nebo paní Moniku Podolskou (e-mail: ivcp@email.cz),
kteří zodpoví i případné dotazy.
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VOLBY
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
KONANÉ 24. A 25. KVĚTNA 2019
Koncem května proběhly v naší zemi volby do Evropského parlamentu. Ve Starém Plzenci přišlo do volebních místností 1314 obča-

Radyňské listy - červen 2019
nů. Z celkového počtu 4076 zapsaných voličů to představuje 32,24 %.
Nejvyšší počet platných hlasů získalo politické hnutí ANO 2011 - 231
hlasů (17,70 %), na druhém místě skončila Občanská demokratická
strana s 213 hlasy (16,32 %), třetí se umístila Koalice STAN, TOP 09 192 hlasů (14,71 %).
Jak se volilo v jednotlivých okrscích, si můžete přečíst v přiložených tabulkách.
Mgr. Milena Benediktová
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DOPRAVA
ZMĚNY V JÍZDNÍM ŘÁDU
LINKY MHD Č. 51
Vážení občané,
na základě oznámení Plzeňských městských

dopravních podniků Vás informuji, že od 20.
5. 2019 vstoupil v platnost nový jízdní řád
linky č. 51. V rámci změny je u spojů linky s odjezdy v 6:45, 13:45 a 16:45 ze Slovan
(a následně ze Starého Plzence do Plzně)
zrušeno omezení, kdy vedené uvedené spoje

byly o letních školních prázdninách ukončeny v Koterově. Nově tak jsou tyto spoje celoročně vedeny v celé délce trasy linky mezi
Plzní a Starým Plzencem.
Václav Vajshajtl,
místostarosta

SERIÁL
OSVOBOZENÍ STARÉHO
PLZENCE
AMERICKOU ARMÁDOU
– 3. ČÁST
Jak jsme již uvedli, vojáci 9. pěšího pluku 2. pěší divize u nás pobyli pouze do 20.
května. Kromě odzbrojování zbytků německých vojsk a ostrahy internačního tábora v pivovaru se však uvedli především
velmi přátelskými styky s místními obyvateli a pořádáním tanečních večerů. Vojáci

z konzerv. Také si rádi část ze svých přídělů
včetně cigaret vyměňovali za alkohol.
Co se týče tanečních zábav, proběhlo jich
do 20. května několik. Kromě již zmíněné
veselice 7. května v Lidovém domě se konala další 8. května, a to jednak v 17 hodin
na náměstí a poté večer v Lidovém domu
a zároveň i v hostinci u Vávrů. 8. května
byl totiž oznámen konec války v Evropě,
a tak se vemi slavilo a podávalo se zdarma
pivo, víno (z místních vinařských závodů),
Američané dodali zrnkovou kávu. Poslední slavnost uspořádal P. D. Ginder spolu se

to taková „párty na odchodnou“ u příleži-

tosti konce války a odchodu 9. pluku. Tištěné pozvánky dostali vedoucí představitelé
města i fotograf J. Friedl 2), pozvána byla
kromě dalších hostů i česká děvčata. Na ve-

měli jídla dost, a také i sladkostí, takže hodně dětí díky nim poprvé v životě ochutnalo
pro ně zcela neznámé žvýkačky i vzácnou
čokoládu (dodnes na to i ve stáří vzpomínají). Američané se také velmi rádi s dětmi
i s mladými děvčaty fotografovali. Místní
je na oplátku zvali k sobě domů a hostili čerstvými potravinami, což vojáci rádi
přijímali – nejvíce jim prý chutnaly buchty
a knedlíky. Zásobování potravinami u nich
bylo velmi dobré, mohli však vařit pouze

svými kolegy, americkými důstojníky z Rokycan, v hostinci u Vávrů 11. května 1). Byla

čírku dostal plukovník Ginder album Friedlových fotografií z přivítání jeho pluku 7.
května,kde byla i mapka republiky s vyznačeným Starým Plzencem. P. D. Ginder
Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5
slíbil, že přijede do našeho města ještě v neděli 13. května v jedenáct dopoledne, aby se
rozloučil se školní mládeží.
V neděli byla škola na náměstí slavnostně vyzdobena velkými prapory všech
spojeneckých armád. Nejdříve se na školní zahradě shromáždilo žactvo i učitelský
sbor a ředitel Fořt veřejně odsoudili zrádce
a místního vedoucího kolaborantské organizace Vlajka (načež zrádce Urbánek byl
donucen osobně spálit obraz Hitlera a jeho

přisluhovačů). Poté všichni odešli na náměstí. Tam ředitel promluvil o významu
dvou dnů: o Dni matek a o americkém Dni
díkůvzdání, který připadl právě na toto datum. O půl dvanácté přijel ve slavnostně vyzdobeném černém mercedesu P. D. Ginder.
Kronikář R. Straka zaznamenal: „...byl bouřlivě pozdraven školní mládeží a přítomným
obyvatelstvem.Plukovník vyskočil na auto,

zasypané květy, pozdravil osvobozenou československou mládež krátkým proslovem...
Žactvo věnovalo mu na památku svoji vlajku, která byla po celou dobu okupace ukrývána ředitelem ve sklepu.“ Svůj automobil P. D.
Ginder později věnoval městu jako sanitní
auto, po úpravě bylo využíváno ještě v 50.
letech. (Tento dar naneštěstí souvisel s tragédií: několik místních chlapců totiž nalezlo
nevybuchlý dělostřelecký granát. Rozhodli

se, že jej odpálí v prostoru staré cihelny, kde
je nyní sběrný dvůr. Rozdělali oheň, vhodili
do něj granát.... dva chlapci zemřeli na místě a další raněné odvezli Američané do své
nemocnice do Plzně.3).
Poslední taneční zábavu uspořádal 9.
pluk 17. května opět v hostinci u Vávrů,
tentokrát si přivezl z Rokycan jazzový orchestr. Ten den přijela do Plzence delegace
sovětských důstojníků, byli spolu s Američany přijati na radnici. Poté se za velké
účasti obecenstva konala na zahradě sokolovny improvizovaná veselice: rudoarmějci při harmonice zatančili kozáčka, načež
se všichni přítomní – Rusové, Američani
i Češi – dali o tance při kytaře a harmonice.
P. D. Ginder pozval staroplzenecké občanstvo na 19. května do Rokycan u příležitosti slavnostní přehlídky americké armády, spojené s vyznamenáním důstojníků 9.
pluku, a poslal pro ně 11 aut (měli se dostavit v krojích). Poslední setkání s plukovníkem a jeho 9. plukem proběhlo v Rokycanech 30. května. Tehdy byli staroplzenečtí
pozváni na přehlídku amerického vojska

k uctění památky padlých vojínů a P. D.
Ginder pro ně opět poslal auta. Tentokrát
se zúčastnily hlavně dívky v krojích.
Anna Velichová
Poznámky:
1
) Toho dne odpoledne se konala daleko
smutnější slavnost: pohřebVáclava Kratochvíla, zavražděného 5. května nacisty.
Smutečního průvodu se zúčastnila snad celé
město, pohřební vůz doprovázeli legionáři a sokolové.(o osudech V. Kratochvíla viz
čl. Velichová, A.: 5. května 1945 - „národní
hosté“ zasahují“ - in: Radyňské listy, květen
2017, str. 5-6)
2
) Jaromír Friedl byl nejznámější staroplzenecký fotograf, jeho ateliér se nacházel
na náměstí nedaleko nynějšího řeznictví.
Většina profesionálních fotografií Američanů pochází od něj a od fotografa Josefa Kubína. Byl to podivín, žijící sám, po jeho smrti byl jeho fotoarchiv zničen. V mládí přišel
o vlasy, takže nosil paruku nebo baret.
3
) O tomto neštěstí se píše v kronice : „21.
července událo se neštěstí u bývalé Herejkovy cihelny. 15letý hoch Plzák hrál si v přítomnosti 2 žáků obecné školy s granátem,
který pojednou vybuchl, těžce poranil Plzáka a usmrtil oba mladší chlapce Páteckého
a Hanka. Granát pocházel z vagonu, který stál na trati a byl plně naložen municí.
Po neštěstí byly náboje vojáky a četnictvem
odvezeny do lomu p. Cheníčka a tam postupně odstříleny.!“
Literatura:
1) pamětní kniha Starého Plzence 1942
-1945, kronikář R. Straka
2) tamtéž
3) Velichová, A.: 5. května 1945 - „národní
hosté“ zasahují“ - in: Radyňské listy , květen
2017, str.5-6
1) rozhovor s Jaroslavem Hrubým 1. 3. 2019
Fotografie:
-sbírka Františka Ulče, foto dívek s Američanem – sbírka J. Hrubého, foto Američana
a Rusa před radnicí - sbírka L .Zachariášové

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVEN 2019
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
So, Ne a svátky
09:00-15:00 h

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

HRAD RADYNĚ
Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 h do
18:00 h
Komentované skupinové 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: sobota 1. června 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.
Pokračování na str. 7
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CYKLUS KONCERTŮ

PRO PLZENECKÉ VARHANY
kostel Narození Panny Marie na Malé Straně

n e d ě l e 1 6 . č e r v n a 2 0 1 9 v 1 8 h od i n

Písně a chorály

protestantských tradic
pěvecký sbor

Ad laetitiam

řídí Miloslav Esterle
Staroplzenecké varhany, z. s. spolu s Římskokatolickou farností ve Starém Plzenci
vás zvou na benefiční koncert. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na
dostavbu varhan. Tento koncert se koná
za finanční podpory Plzeňského kraje.

Pokračování ze str. 6
Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo otevírací dobu po objednání na tel.: 377 183 662,
377 183 659.
www.rotunda-hurka.cz
Pravěká moře na Staroplzenecku
výstava paleontologických nálezů ve St. Plzenci a okolí
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 12. června 2019.

1. června 2019
Relaxační koncert
Zpívající mísy a handpan
Místo: rotunda Starý Plzenec
Čas: 18:00 h
Účinkují: Michal Krejčí a Jaroslav Lepeška
13. června 2019
LÉTO POD ROTUNDOU
Zahradní slavnost
Místo: zahrada kostela N.P. Marie
Čas: 15:30 – 20:00 h

ăćĝĈĝĄĂăċĖăĆĝąĂº
QVMlJ3p:ĖBOHEMIA SEKT
SMETANOVA 220

PF BAND
ŽLUTÝ
PES
Lucie

MIG 21
Mirai
revival

VSTUPNÉ

250 -¾
ÀçÜçã¼ÄÜĐÆüã°,
290 -¾ çÀ¾ÄôĐã°Ȥ
390 -¾ ã°âÓ÷üÆ
L#8Ƶƹ.L
3,%WHLNB]E3

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK
@ăĂĝĆĝĄĂăċ
đđđȩç÷ç»ãÑĐÑãçüÄÜ°ȩ¼ĖȤ
đđđȩÎççþüȩ¼Ė
°ĐÄĐÑãçüÅ¼Ä
8"3#H-LȤ
HâÄü°ãçĐ°ƶƶƴȤ
Hü°ôĔBÝĖÄãÄ¼

Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec
16. června 2019
LÉTO POD ROTUNDOU
Koncert pro staroplzenecké varhany
Místo: kostel Narození P.Marie
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Staroplzelecké varhany, z.s.
19. června 2019 – vernisáž výstavy
Výtvarné práce žáků ZUŠ St. Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 4. září 2019.
22. června 2019
LÉTO POD ROTUNDOU
Zábavná stezka kolem rotundy
Místo: Hůrka Starý Plzenec – okolí rotundy sv.
Petra a Pavla
Čas: 14:00 – 18:00 h
29. června 2019
Hurá na prázdniny!
Sportovně–zábavné odpoledne na Radyni
Místo: Předhradí hradu Radyně a Centrum služeb pro turisty na Radyni
Čas: 13:00 – 18:00 h
30. června 2019
Poutní mše svatá v rotundě
a následné setkání s biskupem Plzeňské diecéze
Místo: rotunda sv. Petra a Pavla
Pokračování na str. 10
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ZÁBAVNÁ
STŘEDOVĚKÁ
STEZKA
pro všechny děti a dospěláky

V OKOLÍ ROTUNDY (4. ročník)
sobota 22. června 2019 od 14:00 do 18:00 hodin
rotunda na Hůrce ve Starém Plzenci
-střelba z kuše
-střelba z luku
-hod kostkou
-malování
-hlavolamy
-základy archeologického průzkumu
-seznámení se starými jednotkami pro měření délky
a další…
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

www.staryplzenec.cz

Místo konání: předhradí hradu Radyně

Kontakt: info@ic-radyne.cz, tel. +420 725 500 060.
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KELTSKÝ DEN
NA RADYNI 20.07.2019

13:00
13:10
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
16:15
16:45
17:15
17:45
18:00
18:45
19:15
20:00
20:45
21:00

-

zahájení keltského dne
představujeme hosta - LEGIO X G.P.F.- COH VIII BESTIA
keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
ukázka řemesel z mladší doby železné
keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
ukázka výstroje, výzbroje a dobového ležení římských legií
vyhlášení vítěze z keramické dílny (prostor pro děti)
turnaj válečníků (šerm)
keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
ukázka bitvy mezi Kelty a Římany (šerm)
nábor rekrutů do římské legie (prostor pro děti)
KELTSKO-ŘÍMSKÁ BITVA (tradiční bitva pro malé i velké návštěvníky)
keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
turnaj v lukostřelbě (pro děti i dospělé návštěvníky)
ARÉNA GLADIÁTORŮ - (návštěvníci se utkají v turnaji o dřevěný meč)
ohnivé vystoupení
dobrou keltskou noc

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI: OD 14:00 DO 16:00 KERAMICKÁ DÍLNIČKA
(NEJLEPŠÍ VÝROBKY BUDOU OCENĚNY)
Účinkují: KELTSKÁ SPOLEČNOST VOUSŮV KMEN
LEGIO X G.P.F.- COH VIII BESTIA-římská armádu

v období císařství za vlády císaře Marca Ulpia Traiana

Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč (platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)
Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060

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

Strana 10

Radyňské listy - červen 2019

Pokračování ze str. 7
Čas: 15:00 h – 18:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost Starý Plzenec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187

Dne 10. června 2019 by oslavil 100. narozeniny
pan František Pelíšek.

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy

Děkujeme všem za tichou vzpomínku na skromného,
veselého a upřímného člověka.
Rodina.

více na www.staryplzenec.cz

NAŠE ŠKOLY
DUBEN
V MŠ STARÝ PLZENEC
Jaro si s námi sice hraje na schovávanou,
ale my se nedáme. 16. 4. se vydala první,
druhá a třetí třída po stopách velikonočního
zajíčka. Každá třída šla jinou cestou a sledovala změny v přírodě. Všechny děti šly potichoučku, aby zajíčka nevyplašily. Na konci
cesty je čekal košík plný dobrot. 17. 4. vyrazily po stopách děti ze 4. a 5. třídy. A představte
ZŠ STARÝ PLZENEC

ATLETIKA
Děti ze sportovních kroužků ZŠ Starý
Plzenec se dne 5. 5. 2019 zúčastnily závodů v atletice. Akci pořádala ASPV (asociace
sportu pro všechny). Do Nýřan, kde se závody konaly, se sjeli závodníci ze Starého
Plzence, Nýřan, Kaznějova, Zruče, Chrástu a Vejprnic. Celkem se na stadionu sešlo
115 závodníků z 10 kategorií. Čím starší děti,
tím méně soutěžících. Těší nás, že Filip Hrabě
s námi vydržel až do dorostenců a také přijel závodit. Nejvíce obsazenou kategorií jsou
vždy žákyně I., bylo jich 23. Na soutěžící čekaly tyto disciplíny: sprint, skok daleký, hod
a vytrvalostní běh.
I přes chladné počasí se děti s odhodláním pustily do souboje a snažily se podat co nejlepší výkony. O tom,
jak se jim to povedlo, hovoří výsledky.
V závorce počet dosažených bodů.
Výsledky:
žákyně I.
• 1. místo Lucie Posavádová (672)
• 2. místo Viktorie Samos (598)
• 3. místo Anna Hodková (591)
• 4. místo Ela Tatíčková (549)
žáci I.
• 2. místo Ondřej Kugler (688)
• 5. místo Adam Soukup (524)

si, že viděly opravdového zajíce. Byl to určitě
ten velikonoční, protože i na ně čekaly dobroty.
25. 4. oslavily všechny třídy Den Země.
Počasí nám přálo, a tak společné malování
na chodník a velké kartony bylo jako z pohádky. Na zahradě jsme zakopali odpadky
v dřevěné krabičce. Za rok je vykopeme a zjistíme, jak se rozložily. 30. 4. si pro nás čarodějnice Agáta připravila nelehké úkoly na naší
zahradě. Všichni jsme je zvládli a vysloužili
si tak řidičské oprávnění na koště. Nechybě-

ly ani buřtíky a kouzelný oheň. A než jsme
se nadáli a zaparkovali košťata, byl tu svátek
všech maminek. 7. 5. odstartovaly besídku
děti ze třetí třídy a moc se jim povedla. 15. 5.
maminkám popřáli prvňáčkové a druháčkové. I jim se vystoupení moc povedlo a ukázali
nám, kolik už se toho od září v naší školce naučili. Děkujeme všem rodičům za milá slova
a výbornou spolupráci. A nám všem přejeme,
aby se jaro už přestalo schovávat. Hezké dny.
Za kolektiv MŠ
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

žáci II.
• 2. místo Vojtěch Pokorný (601)
• 3. místo Pavel Soukup (564)
• 4. místo Vít Hodek (560)
žákyně III.
• 5. místo Lucie Strádalová (510)
žáci III.
• 1. místo David Strádal (545)

• 3. místo Tomáš Roudný (431)
dorostenci
• 1. místo Filip Hrabě (712)
Medaile za družstva vybojovali žáci II. a žákyně I. družstva A, B i C. Všem děkuji za reprezentaci a držím palce v dalších závodech.
Jana Hermanová,
vedoucí sportovního kroužku

Účastníci atletických závodů

Foto: Tomáš Karlík
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ZŠ STARÝ PLZENEC

REJ ČARODĚJNIC
Školní zahrada se poslední dubnovou sobotu stala místem učňovských zkoušek malých kouzelníků z 3. A. Na několika stanovištích plnili různé úkoly, vyrobili si rusalku,
pohostili dospělé kouzelníky vlastnoručně
upečenými dobrotami a pomocí šifry našli
poklad. Před návratem do svých domovů se
u ohně posilnili buřty.
Text a foto: Mgr. A. Morgensternová
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KVĚTEN V ZŠ SEDLEC
Koncem dubna jsme ve škole oslavili Den
Země. Letos jsme si pozvali zajímavé hos-

ty. Byli jimi myslivci z mysliveckého spolku
ve Starém Plzenci, kteří nám přišli popovídat
o ochraně přírody a dokonce s sebou přivedli
Pokračování na str. 12

ZŠ STARÝ PLZENEC

UKÁZKA PRVNÍ POMOCI
V květnu k nám opět zavítaly budoucí sestřičky, aby nám připomněly, jak zachránit
zraněného. Děti si vyzkoušely masáž srdce,
zastavit tepenné krvácení, ošetřit popáleninu nebo znehybnit poraněnou končetinu. Všichni pozorně poslouchali a nadšeně
zkoušeli ošetřit kamaráda.
Text a foto: Mgr. Alena Morgensternová

Slet čarodějnic v MS a ZŠ Sedlec

Foto: Lucie Medová, vychovatelka
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Pokračování ze str. 11
i pejsky. Na louce za školou jsme pak mohli
pozorovat pejska v akci při vyhledávání pachových stop a norování.
Poslední dubnovou akcí byl v ZŠ a MŠ
Sedlec slet čarodějnic. Na zahradě školy jsme
poznávali koření, skákali v pytlích, házeli
kroužky, hledali havěť v písku a plnili spoustu
dalších čarodějných úkolů. Byly vyhodnoceny všechny vyrobené čarodějnice a předvedly
se nám i ty převlečené. Na závěr jsme si opekli
buřtíky a kdo chtěl, mohl pokračovat na večerní posezení u májky v sedlecké hasičárně.

Společnou akcí MŠ a 1. ročníku ZŠ Sedlec
byla toužebně očekávaná besídka pro maminky. Školkové děti si s paní učitelkami připravily hudebně-taneční představení, ve kterém vystupovala zvířátka, berušky, broučci,
kytičky a včelky. Prvňáčci zase odehráli pohádkovou směs pro zasmání a společně tak
připravili rodičům a všem příbuzným dojemný zážitek.
V polovině května jsme se se školáky vydali pěšky na zámek Kozel. Kromě příjemné
procházky lesem jsme si prohlédli i výstavu
„České korunovační klenoty“. Děti zjiš-

ťovaly různé zajímavé informace o životě
Karla IV., o Karlštejně a hlavně o klenotech.
Po malém občerstvení v místní cukrárně
jsme zamířili zpět do školy. Přestože byla
předpověď počasí nepříznivá, nakonec se
nevyplnila a nám se vycházka krásně vydařila.
Na závěr bychom vás jménem školy MŠ
a ZŠ Sedlec chtěli pozvat na Závěrečnou
školní slavnost, která se koná 20. června
2019 od 17 hodin v areálu SDH Sedlec.
Emanuela Vávrová, zástupkyně ředitelky

SKAUT
Kralovická partie
Na konci dubna jsme se vypravili na víkendový výlet do Kralovic. Ubytovali nás
místní skauti ve své klubovně. Společně
jsme tak prožili pěkné dny plné smíchu,
přírody a hlavně her. Nebudete tomu věřit, ale záhadným kouzlem jsme se hned
v pátek večer ocitli v deskové hře. Našim
úkolem bylo najít utržené kousky vzácného
obrazu, obraz uchránit před zloději a samozřejmě se dostat ze hry ven. A jak to dopadlo? Nebojte se, všichni jsme se vrátili domů
v pořádku.
Áda - Adéla Dankovičová

Výšlap na Křížový vrch,
tentokrát s „novými členy“
Milí čtenáři, o víkendu 18. 5. se náš oddíl
rozrostl o několik dalších členů, ovšem jen
na jeden den. Přizvali jsme totiž na náš jednodenní výlet i rodiče! Společně v počtu 30
lidí (15 dětí a 15 dospělých) jsme vyrazili ze
Stoda na vyhlídku Křížový vrch až do Chotěšova, kde jsme měli možnost vidět klášter
i zevnitř. Cestou jsme hráli hry a opékali
buřty. Rodiče tak měli možnost nahlédnout
do našeho oddílu a zažít si na vlastní kůži
něco z naší činnosti. Ohlasy rodičů, které
se k nám dostaly, byly velmi pozitivní a dokonce padl návrh, abychom výlety pro rodiče pořádali častěji.
Nu uvidíme, co naplánujeme na příští

rok, každopádně se již rychle blíží prázdniny a s ním i tábor, který potřebuje hodně
příprav. Moc se na něj těšíme a doufáme, že
nám (nejen nám) bude přát
v létě počasí. Tak zas příště.
Krásné léto přeje celé Sluneční údolí.
Honey - Hana Troppová

slunce nad Starým Plzencem už jsme si pak
nemohli přát víc.
Ušák - Lukáš Trykar

Za svitu měsíce
Zásluhou špatného počasí se 5. ročník nočního
pochodu skautů minulý rok
neuskutečnil. Letos jsme se
proto rozhodli to napravit.
Obnovená trasa zůstala
stejná, tedy zhruba 20 km,
počínaje návsí ve Štěnovicích, pokračující lesem
a podél řeky přes Čižice,
Nebílovy, Losinou a konče
na radyňské vyhlídce. Kvůli
promeškání autobusu jsme
sice museli započít naše
putování již před branami
nákupního centra Olympie, ale našemu odhodlání
to nijak neubralo. Obloha
se snažila vyžehlit si u nás
svůj škraloup a celou noc
nám na cestu svítil jasný
měsíc v úplňku. Po spatření
bledě červeného východu

Výlet s rodiči do Chotěšova
Foto: Jája - Jaroslava Lencová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
YMCA PLZEŇ Z.S.
Ymca (Young Man Christian Assotiation)
je křesťanská organizace pro děti a mládež,
která začala v Čechách působit od roku 1921
a dnes spadá pod ČRDM (Českou radu dětí
a mládeže), stejně jako třeba Skaut nebo Pionýr. V Plzni začala fungovat před dvěma

lety a ve stejnou dobu se její součástí stala
i skupina Království jazyků ze Starého Plzence, která se zabývala a stále zabývá zejména
výukou cizích jazyků. Pořádáme kurzy pro
děti i dospělé i jazykové tábory, spolupracujeme s rodilými mluvčími a připravujeme
děti na Cambridské mezinárodní zkoušky
(21.6. proběhnou tyto zkoušky poprvé i pří-

mo ve Starém Plzenci, v prostorách ZŠ Sedlec). Dále nabízíme i předškolní klubík pro
nejmenší děti a pochlubit se můžeme třeba
i zdařilým vystoupením anglického divadla,
které se konalo 29.3. v Lidovém domě. Děti
nám zde představily tři krátké příběhy - The
Big Yellow Hen, The Bus Driver a The Mitten
Pokračování na str. 13
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Účinkující anglického divadla

Autor fotografie: Zachary Noble Lewis

Pokračování ze str. 12
a moc se jim vyvedly. V současné chvíli pilně
pracujeme na nácviku dalšího představení,
tentokrát z farmářského prostředí, které proběhne 14.6.
Naše činnost však výukou jazyků nekončí,
naopak, neustále rozšiřujeme pole působnosti. Další aktivitou je nový gymnastický kroužek pod vedením skvělé gymnastky Věry Kojanové.
Ymca Plzeň z.s. dále pořádá celou řadu
exkurzí a aktivit pro děti vzdělávané v rámci individuálního vzdělávání, zve si zajímavé
osobnosti (například paní spisovatelku Lucii
Seifertovou, paní fotografku ze ZOO Kateřinu Misíkovou a jiné) a navštěvuje zajímavá
místa. K našim nejbližším akcím patří celodenní zdravotnický kurz pro děti i dospělé
pod vedením profesionálních záchranářů
a program "The Incredible Race", vícedenní
setkání s rodinou domácích školáků z Ameriky na konci června.
Více o YMCA Plzeň se dozvíte na: ymcaplzen.cz
Lenka Šimánová, členka spolku Ymca

VELIKONOČNÍ
JARMARK V SEDLCI
Letošní velikonoční jarmark, který pořádá pravidelně Spolek-Sedlec v akci! na sedlecké návsi, byl již v pořadí pátý. Tento rok nám
počasí opravdu přálo. Od rána svítilo sluníčko, které nám vydrželo
až do odpoledních hodin. Byla to prostě paráda!!!
Návštěvníci přicházeli ze všech koutů Sedlce i z okolních obcí.
Bylo jich opravdu hodně. Příchozí si mohli prohlédnout stánky
s nabídkami sladkostí, velikonočními nádivkami a bramborovými
buchtami. Nechyběly ani grilované uzené maso, klobásky a k tomu
vychlazené pivo. Ke sladkostem si návštěvníci rádi zakoupili dobrou
kávu.
Ostatní stánky nabízely bižuterii, keramiku, různé druhy medů,
krásné ručně vyrobené velikonoční dekorace. Nejmenší návštěvníci
se výtvarně projevovali v dětském koutku.
Všem, kdo se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli, patří velký dík. Nesmíme opomenout poděkovat i četě pana Lence z MěÚ
Starý Plzenec za přivezení a odvezení stolů, lavic a stánků.
Jana Medunová

Velikonoční jarmark v Sedlci

STAROČESKÉ MÁJE
V SEDLCI
Týden před Staročeskými máji v Sedlci
nesliboval žádné příjemné počasí. Ovšem
skutečnost byla zcela jiná. V pátek při pečení chodských koláčů a přípravě celého areá-

Foto: Jan Meduna

lu hasičky už bylo jasné, že počasí tentokráte
vyjde. A vyšlo…. To právě patřilo k dobré
náladě celého sobotního průvodu i odpoledního a večerního programu.
Brzy dopoledne se shromáždilo 50 účastníků v krojích všech generací a byla na ně
skutečně radost pohledět. Zúčastnili se i ti
nejmenší v ozdobených kočárcích a kro-

jích. Ze Lhůty již tradičně doprovází průvod
i paní Kalčíková v kroji na krásně vyzdobeném bílém koni.
Krojovaný průvod prošel spolu s chodskou kapelou jako obvykle Sedlcem a my
děkujeme všem, kteří nás přivítali a pohostili. Hostitelé si pěkně zatančili s našimi
Pokračování na str. 14
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tanečnicemi. V Sedleckém parku jsme pozdravili a zahráli i účastníkům běhu přes 3
vesnice.
Odpolední program zahájil soubor Úslaváček – žáků LŠU ze Starého Plzence pod
vedením paní učitelky Palátové. S většími
dětmi připravila program se zpěvem za doprovodu žáků s hudebními nástroji. Malé
děti pod vedením paní učitelky Koňaříkové
tančily a zpívaly. Obě vystoupení byla oceněna dlouhým potleskem.
Po skončení programu žáků opět hráli
mrákovští muzikanti a hosté s nimi zpívali
a tančili.
Občerstvení bylo zajištěno, napečeny
chodské koláče, bramborová buchta, klobásky přímo z grilu, pivo i nealkoholické
nápoje. Každý si mohl vybrat podle své chuti.
Večer a až do nočních hodin nám k poslechu i tanci zahrála oblíbená kapela Wagabund.
Celé Staročeské máje v Sedlci se opravdu vydařily díky obětavým členům Spolku-Sedlec
v akci! Je třeba poděkovat i ostatním přátelům, kteří se nezištně podíleli na přípravě
a celém průběhu kulturní akce. Nemalý dík

patří i městu Starý Plzenec, které nám bylo
nápomocno především při obstarání stolů
a lavic prostřednictvím pracovní čety vedené panem Lencem, kteří nám vzorně pose-

Účastnice Staročeských májů v Sedlci

kali areál před konáním akce, jakož i trávu
podél hlavních cest v Sedlci.
Za Spolek- Sedlec v akci!
Jana Medunová

Foto: Jan Meduna

ČTENÁŘI PÍŠÍ
SOUSEDSKÁ SEŠLOST
Bez dobrých sousedských vztahů jen těžko dosáhneme spokojeného bydlení. Platí to
o bydlení v domě i v bytě. Bezproblémové
mezilidské vztahy by měly být samozřejmostí. Často tomu tak bohužel není. Někdy nám
jsou sousedé odnaproti nesympatičtí, neumíme prolomit ledy a naladit se na stejnou
notu nebo máme i rozdílné názory. Vždy se
dá udělat krok vstříc a udržovat minimálně

korektní, pokud ne přímo přátelské, sousedské vztahy. Jak na to?
Naši předkové měli svoje metody, když
se scházeli a debatovali o tom, jak běžel den
a co je nového přes řeku a za kopcem. Nápad na novodobé komunitní akce vznikl
u nás na západě Čech v roce 2010, kdy Plzeň kandidovala na získání titulu Evropské
hlavní město kultury 2015. První ročník
Evropského dne sousedů realizovalo krajské
město v roce 2015. K nám do Starého Plzence

zavítal tenhle skvělý nápad v roce 2016, kdy
jsme se sešli poprvé. Během dne jsme uklidili
společně naší čtvrt. Večer se náš sešlo asi 25
na malé posezení na chodníku u křižovatky
Nerudovy a Brožíkovy ulice. Letos se naše setkání konalo už počtvrté. Víme, že přátelské
sousedské vztahy a pocit sounáležitosti jsou
prostě k nezaplacení.
Hana Karnoldová
www.evropskydensousedu.cz

STALO SE
Dne 2. května 2019 se u příležitosti 74.
výročí konce 2. světové války konaly u památníků obětí světových válek pietní akty
se vzpomínkou na občany našeho města,
kteří v období světových válek položili své
životy.
Místostarosta Marek Vávra spolu se
svými spoluobčany uctil památku obětí
světových válek v Sedlci.
Děkujeme členům Sboru dobrovolných
hasičů Sedlec, kteří stáli čestnou stráž u památníků obětí světových válek v Sedlci.
Text a foto: Eva Vlachová
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OSLAVY OSVOBOZENÍ NA RADYNI

Starostka města Starý Plzenec Vlasta Doláková přivítala představitele Klubu 3. armády Plzeň, kteří přijeli na Radyni s kolonou historických vojenských vozidel Convoy of Victory 1945.
Foto: Eva Vlachová
Již třetím rokem oslavilo město Starý Plzenec výročí osvobození také na Radyni. V sobotu 4. května 2019 byl v předhradí
hradu Radyně pro veřejnost připraven bohatý kulturní program.
Ze Starého Plzence až na Radyni byla pro návštěvníky zajištěna
bezplatná autobusová kyvadlová doprava. K poslechu hrál po celou dobu orchestr Miroslava Novotného. Pro děti byl v Centru
služeb pro turisty připraven zábavný program. Na závěr dorazil
na Radyni konvoj historických vojenských vozidel CONVOY of
VICTORY 1945, jehož jízdu pro město Starý Plzenec uskutečnil
Klub 3. armády Plzeň, za což mu patří veliké poděkování! I přes
nepříznivé počasí se letošní Oslavy osvobození na Radyni vydařily!
Eva Vlachová

HLASOPLET
V BOHEMIA SEKT CENTRU

Foto: Eva Vlachová

Závěrečný koncert 34. sezóny Kruhu přátel hudby Starý Plzenec se uskutečnil v Bohemia Sekt Centru ve Starém
Plzenci 14. května 2019. Účinkoval mužský vokální kvintet
Hlasoplet. V programu zazněly spirituály, jazzové kousky,
české a světové evergreeny v osobitých úpravách, ale i autorská tvorba.
Město Starý Plzenec děkuje společnosti Bohemia Sekt
za podporu a spolupráci při realizaci tohoto koncertu.
Text a foto: Eva Vlachová

SPORT
PLAVÁNÍ, BĚŽKY,
CVIČENÍ, BĚHÁNÍ,
POSILOVÁNÍ A PÁDLOVÁNÍ
- TO JE KANOISTIKA
V SEDLCI
Zimní příprava oddílu se několik posledních let řídí osvědčeným programem.
Od ledna do března probíhá „suchá“ příprava
mladších sportovců v tělocvičně v ZŠ Sedlec
a starších závodníků v posilovně na loděnici.
Trénink je doplněn každý týden o společný
plavecký výcvik, kde je tým rozdělen do čtyřech družstev od neplavců přes začínající
plavce až po zkušené plavce. Tento trénink
není jen o výkonu, ale hlavně o technice plavání a o citu pro vodu, který je pro náš sport
velmi důležitý.
Soustředění. Na jaře pořádá oddíl kanoistiky pravidelně tři soustředění. O jarních
prázdninách přišli jako obvykle na řadu běžky. Tentokrát jsme zaměnili Šumavu za Krušné hory a v areálu Eduard jsme si zvyšovali kondičku jak na dlouhých výletech, tak
i na úsecích přímo v areálu.
První prodloužený víkend na pádlovací

soustředění jsme si naplánovali na začátek
dubna. Byla to dobrá volba, ať už kvůli počasí
nebo k vůli ideálnímu stavu vody v Týně nad
Vltavou. Tohoto tréninkového kempu se zúčastnili jen zkušenější závodníci, kteří byli již
rozpádlovaní ze Sedlce a mohli přistoupit k
dalšímu tréninkovému cyklu.
O Velikonocích jsme se vrátili do Týna
zpět, tentokrát již s téměř celým závodním
týmem. Nyní jsme se již mohli plně věnovat

Členové kanoistiského oddílu TJ Spartak Sedlec

předzávodnímu trénování a najíždět kilometry na závodní trati, protože týden po ukončení tohoto soustředění jsme se vrátili opět
do Týna na první a hned mistrovské závody.
Mistrovství ČR na dlouhých tratích. Po třetí během dubna jsme dorazili do Týna nad
Vltavou, abychom zjistili, jak na tom po zimě
náš oddíl je a jestli byla příprava dostatečná.
Ukázalo se, že přípravu jsme nepodcenili.
Pokračování na str. 16
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Chtěli jsme si sáhnout na medaile, čekali jsme
jednu až dvě, ale osm medailových umístění
nečekal ani ten největší optimista. V loňském
roce jsme na stejných závodech pořádaných
v Praze získali 4 medaile.
Seznam výsledků:
1. místo a mistryněmi ČR na deblkajaku na trati 2,5km se stala Eliška Knížková
a Adéla Divišová, ve stejné kategorii dojeli na třetím místě Barbora Kůsová spolu
s Emanuelou Vávrovou. Ve stejné kategorii
chlapců dojeli na druhém místě Filip Kůs
s Jakubem Šindelem ze Sokola Králův Dvůr,
Eliška Knížková závodila také na stejné trati i na singlu, kde do poslední chvíle bojovala o zlato, ale nakonec se musela spokojit
s výbornou stříbrnou medailí. Barča Kůsová
je o rok mladší, takže startovala na singlu
s děvčaty z ročníku 2009 a mladší. Barče se
také velmi dařilo a získala nečekaně bronz.
V kategorii žactva žádné medaile nepadli,
protože všichni sedlečtí závodníci se utkali
se závodníky o rok staršími. Už se nezávodí
na dětských lodích, ale na tzv. dlouhých lodích pro dospělé. Přestup do této kategorie
bývá velmi těžký, přesto se ho všichni naši
závodníci zhostili na výbornou, posbírali
spousty zkušeností a hlavně získali motivaci pro další trénování.
A zbývá nám už jen kategorie dorostu. Pominu-li fakt, že Viky Kočandrlová
se před rokem ještě neudržela v závodní
lodi, tak dvě medaile z MČR je z říše snů.
Naše jediná kanoistka, nyní i členka SCM
(sportovní centrum mládeže v kanoistice)
se s tím prostě nepáře. Na singlkanoi získala bronz a na deblkanoi společně s Alekou Krausovou z Hradce Králové dokonce
stříbro. K tomu není co dodat. Na stejné
pětikilometrové trati závodili i dorostenci.
V singlkajaku překvapili super umístěním,
kdy Jakub Niebauer dojel mezi staršími
závodníky šestý a Filip Jahoda osmý. O to
větším překvapením bylo jejich druhé místo na deblkajaku.
Letošní sezóna začíná velmi dobře, přípravu ve všech směrech jsme nepodcenili
a těšíme se na další závody. Poděkování
za sportovní činnost patří nejen závodníkům, ale i všem trenérům, kteří si najdou
ve svém volnu čas a věnují se mladým sportovcům a hlavně musím poděkovat všem

22. června 2019
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rodičům, kteří podporují své děti ve sportu.
Přijďte se podívat, jak sportují vodáci.
Každé úterý a čtvrtek od 16.15 hod. Můžete
se koukat, ale také se můžete svést na stabilní lodi pod dohledem zkušených trené-

rů. Ideální věk pro příjem nových členů je
6 - 12 let.
Více na www.spartaksedlec.cz
Marek Vávra,
předseda kanoistického oddílu
TJ Spartak Sedlec
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RŮZNÉ

Sedlecká 500
závody v rychlostní kanoistice

MUDr. Roučka – zubní ambulance

Místo: rybník v Sedlci
Čas. 10.00 h – 17:00 h
Pořadatel TJ Spartak Sedlec z.s.

oznamuje zrušení obou pevných linek do ordinací.
Aktuální tel. čísla:
Zubní ordinace Dr. Roučka (ZUBRO s.r.o.):

734 545 113
Dentální hygiena (ZUBRO s.r.o.): 605 263 338
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INZERCE
NABÍDKA PRÁCE
firma CZ-CARBON PRODUCTS, s.r.o. v současnosti hledá
novou posilu týmu pro následující pracovní pozici:

VÝHODNÁ

„Operátor/ka ruční výroby“

NABÍDKA

Požadujeme:
• manuální zručnost
• práce ve dvousměnném provozu
• ochota pracovat a učit se novým věcem

POJIŠTĚNÍ

Nabízíme:
• hodinová mzda s možnými příplatky dle produktivity
• příplatky za odpolední směnu
• každoroční navyšování mezd
• příspěvek na praní pracovních oděvů
• 5 týdnů dovolené a 5 dní navíc za docházku
• práce v přátelském kolektivu
• stravenky
• roční prémie
• firemní akce
• možnost práce i na částečný úvazek

OD GENERALI
NA AGENTURNÍ KANCELÁŘI

VE STARÉM PLZENCI

SLEVA AŽ 40%

INZERCE Z KUPONU
■ Prodám

bobkovišeň, čemeřici, koniklec.
Daruji šicí stroj kufřík. Tel.: 606 487 544.

■ Hledám paní na úklid RD v Losiné. Jsem
invalid. žena na vozíku. Tel.: 737 225 227,
email: wagnerovag@gmail.com.
■ Hledáme aktivní „babičku“, která uklidí,
uvaří, pohlídá děti (1 a 3 roky). Spolehlivost
dobře odměníme. Tel.: 774 839 500.
■ Prodám byt v 1+1 v OV ve St. Plzenci Tel.:
728 308 792.

■ Pronajmu zařízený

byt ve St. Plzenci, jedné pracující osobě. 604 208 544.

■ Nabízím

dvoulůžko, dřevěný rám a čelo,
s poloh. roštem, zánovní, světlé a světlou roh.
komodu. Tel.: 606 452 340

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:
CZ-CARBON PRODUCTS, s.r.o.
Tymákovská 42, 332 02 Starý Plzenec
Telefon: 727 918 429
Email: abaumrukova@wabtec.com

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

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

Strana 18

Radyňské listy - červen 2019

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
S HYDRAULICKOU RUKOU
• doprava materiálů
• likvidace odpadů, apod.
Tomáš Mestek, Sedlec, K Jezu 36
Tel.: 733 586 738 – NONSTOP
E-mail: 4yourstory@seznam.cz
Kupon pro bezplatné podání jednoho soukromého
inzerátu do rubriky řádkové inzerce zašlete nebo
předejte osobně do redakce Radyňských listů:
K-Centrum, městská knihovna,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
Komerční inzeráty budou vždy zpoplatněny.
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TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

Kontaktujte spolek PlzenecNET
QDĤÊVOHKRWOLQH775 785 005,
QHERQDHPDLOX info@plzenec.net

www.plzenec.net

Internet omezený pouze cenou

N O V Ě Z R E KO N S T R U
S VAT E B N Í H O S T I N Y | P R

OV

L AV Y N
OMOCE | OS

AROZ

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

www.staroplzenecka-restaurace.com
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KÉ PROSTŘEDÍ

V É S LU Ž B Y |

P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

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.

Í
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Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
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Uzávěrka čísla 7/2019
je 20. 6. 2019 ve 12:00 hodin.
Vychází: 31. 5. 2019
ZDARMA v nákladu 2100 kusů

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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www.mraknet.com provozu
Všechny vaše dotazy zodpovímee na zákaznické
záákaznické lince 602 370
nebo na internetu mraknet@mraknet.com
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