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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
konec roku je vždy obdobím k bilancování uplynulého a plánování nového. Rok
2020 můžeme hodnotit jako výjimečný
v mnoha směrech.
Jednak byl rokem volebním, a to nejen u
nás v České republice,
kde proběhly volby
do krajských zastupitelstev a v některých
obcích i do Senátu,
ale i např. USA volili nového prezidenta
a po dramatickém sčítání hlasů byl za
vítěze prohlášen demokratický kandidát
Joe Biden. Hlavním tématem roku 2020
byl jednoznačně koronavirus. V lednu
a v únoru jsme si užívali relativně poklidného období, i když se již objevovali prvotní informace o „nějakém viru“ v Číně.
Všichni jsme si možná mysleli, že tento
virus v Číně zůstane a nás se nijak nedotkne. Ale březen nás z této iluze vyvedl
a první případy nákazy novým koronavirem byly prokázány i v ČR již 1. března
2020 a od chvíle, kdy infekce překročila
naše hranice, byla prokázána nákaza během března u více než 2000 osob a čísla
stále rostla. Objevovali se první informace o počtech hospitalizovaných i zemřelých. Vláda na tuto situaci zareagovala celou řadou velmi přísných opatření, takže
jsme se ocitli mezi premianty ve zvládnutí pandemie. V období nouzového stavu
jsme v našem městě, stejně tak jako téměř
všechny obce pomáhali potřebným se zajištěním nákupů a léků, seniorům jsme
rozdali roušky. Část občanů sama šila
roušky, za což již znovu upřímně děkuji.
Pomáhali jsme i živnostníkům v našem
městě, kdy rada města odsouhlasila prominutí nájemného živnostníkům podnikajícím v prostorách v majetku města.
Místním firmám a podnikatelům jsme
nabídli bezplatnou inzerci v Radyňských
listech. Po přísných opatřeních vlády
následovalo velmi rychlé rozvolnění, to
se nám vymstilo hned v září, kdy počty
nakažených začaly znovu velmi rychle

stoupat. Vláda ale váhala s přijetím podobných opatření jako na jaře až se situace vymkla kontrole a počty nakažených
vystoupaly k 15 tisícům denně. Rázem se
naše republika z premianta ocitla v pozici outsidera. Opět byl vyhlášen nouzový
stav a vláda postupně přitvrzovala v restrikcích. Aktuálně platí nouzový stav do
12.12.2020. O všech opatřeních a plánech
Vás pravidelně informujeme prostřednictvím Radyňských listů, webu a facebooku
města.
A jak všechna tato opatření dopadla
na hospodaření našeho města? Pro rok
2020 jsme měli naplánovány další opravy
místních komunikací, výstavby chodníků, vodovodů a kanalizací a další opravy
majetku města včetně projektové přípravy dalších akcí pro rok 2021 v celkové výši
cca 55 mil. Kč. Přes všechny problémy se
nám podařilo většinu akcí zrealizovat. Na
neinvestiční akce, tj. různé opravy majetku města včetně oprav místních komunikací jsme plánovali cca 18 mil. Kč a na
investiční akce, tj. chodníky, vodovody,
kanalizace jsme plánovali částku přes 36
mil. Kč. U některých akcí jsme z důvodu
očekávaného propadu daňových příjmů
pozdrželi realizaci. Celkově očekáváme,
že neinvestiční a investiční akce budou
na konci roku splněny na 80 %. Jen ve
stručnosti zmíním výčet některých provedených akcí v r. 2020: byly opraveny
místních komunikací Boženy Němcové
a 28. října, včetně lokálních oprav dalších
místních komunikací, vybudován chodník v horní části Radyňské ulice, dokon-
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čuje se chodník v Sedlci ve Školní ulici,
chodník vedle bývalého areálu SUS pod
Erbenovou ulicí. Bylo vydáno územní
rozhodnutí na chodník v Herejkově ulici,
připravena je projektová dokumentace na
pokračování chodníku v Sedlci, je zpracována studie na celkovou rekonstrukci Bezručovy ulice, studie na výstavbu
chodníku v Sedlci v úseku Pastýřská-Školní, bylo zadáno zpracování dalších
stupňů projektové dokumentace na rekonstrukci Bezručovy ulice, dále na rekonstrukci Vrchlického ulice, křižovatky
na Malé Straně Havlíčkova-Raisova-Herejkova, apod. Je zpracovaná projektová
dokumentace na I. etapu cyklostezky
v úseku Starý Plzenec-Sedlec. Byl vybudován nový vodovodní řad v Sedlci
v ulici na Potocích a Střední, nový vodovodní řad v části ulice Dvořákova, Tovární, nový vodovodní řad a kanalizace
v horní části Radyňské ulice, zpracovává
se projektová dokumentace na nový vodovodní řad z Dvořákovy ulice do Luční
ulice, nový vodovodní řad v ulici Herejkova a nový vodovodní a kanalizační řad
v ulici Vrchlického. Pokračuje další etapa
opravy hradu Radyně, byla opravena fasáda radnice, v ZŠ a MŠ Sedlec byla provedena sanace zdiva, vybudována nová
kotelna a akumulační nádrž na zachytávání dešťových vod. Byla dokončena
další etapa revitalizace sedleckého parku,
další etapa úprav hřbitova a značná část
finančních prostředků byla investována
do zlepšení využití místního koupaliště.
Pokračování na str. 2

Vážení čtenáři Radyňských listů,
příjemné proži vánočních svátků, hodně zdraví, štěs a spokojenos
v novém roce 2021 Vám přeje redakce Radyňských listů
a K-Centrum, městská knihovna.
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Pokračování ze str. 1
Bylo vybudováno nové parkourové hřiště ve Dvořákově ulici. Realizují se projekty z participativního rozpočtu. Bylo
vydáno stavební povolení na přístavbu
základní školy a výstavbu sportovní haly,
byla vyhlášena architektonicko-urbanistická soutěž na dostavbu historického
centra města.
Jak se bude vyvíjet situace v r. 2021?
Rizika financí spočívají v těžko odhadnutelném vývoji ekonomické situaci v souvislosti s pandemií koronaviru a navazujících rozhodnutí vlády. V případě, že by
se naplnil „katastrofický scénář“, znamenalo by to propad sdílených daní v rozpočtu města pro rok 2021 o cca 15 mil.
Kč. Tento propad jsme schopni pokrýt
z naspořených finančních rezerv. Pokud
by byl dopad do rozpočtu města ještě
vyšší, znamenalo by to vyčerpání rezerv

rozpočtu a výrazné omezení investičních
akcí města. Podrobněji o plánech města
Vás budu informovat v dalším čísle Radyňských listů.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
občanům, zastupitelům, členům komisí
a výborů, kteří nám v naší práci pomáhají, velké poděkování si zaslouží i zaměstnanci úřadu, kteří přes všechny problémy
a přísná opatření zajišťují chod úřadu.
Milí spoluobčané, přeji Vám v této nelehké době hodně sil, poklidné vánoční
svátky v kruhu rodiny, do nového roku
pokoru, pospolitost, ohleduplnost, obezřetnost a hlavně pevné zdraví, tak abychom toto krizové období co nejrychleji
překonali a mohli se vrátit k pokud možno normálnímu životu a budu se těšit na
období, kdy se budeme moci zase všichni
setkávat.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
I v lednu roku 2021 se budete moci
těšit na tříkrálovou koledu. Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou Česká republika oslavila při minulém ročníku 20 let
a nepřijdete o ni ani v době, která je tak
nevyzpytatelná. Charita se připravuje na
různé scénáře, které budou odpovídat aktuálním vládním opatřením, a vždy bude
dbát na to, aby zdraví zúčastněných bylo
na prvním místě. Jisté však je, že Tříkrálová sbírka proběhne! Možná budou koledníci nosit roušky a třeba nebudou moci
vstupovat do vnitřních prostorů, bude záležet na aktuální situaci na přelomu roku.
A kdyby přece nemohlo docházet k vřelým mezilidským setkáním a žehnáním
domů, která jsou pilířem a velkou přidanou
hodnotou této sbírky, budete se moci se
třemi králi setkávat alespoň on-line. Charita připravuje kolednická videa, která bude
šířit prostřednictvím webů a sociálních sítí,
a tak o příjemný zážitek z koledy nepřijdete.
Budete-li chtít koledníky obdarovat, budete
mít i tuto možnost – a to na oficiálním webu
www.trikralovasbirka.cz, kde bude umístěna virtuální kasička. I zde Vás potěší video

tří králů a virtuální kasička umožní dárci
směřovat finanční pomoc do lokality, kde
bydlí, a to na základě uvedení PSČ.
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od
1. do 24. ledna, tedy o něco déle, než jste
byli zvyklí. Na koledování tak bude více
času, což bude užitečné zejména při různých omezeních. Stále počítáme s tím, že
žehnání koledníkům a svěcení kříd se na
začátku ledna uskuteční, byť při menším,
povoleném počtu účastníků a možná jen
venku. Protože nám ale jde o společné prožívání těchto chvil, budeme zajišťovat videozáznamy.
Výtěžek sbírky putuje každoročně na
pomoc lidem v nouzi a na podporu charitních sociálních služeb a projektů. Platí, že 65
% vybraných prostředků se vrací charitám,
které je vykoledovaly (ve Starém Plzenci vybíráme na sociálně slabé spoluobčany), 15
% je určeno na podporu sociálních služeb
diecézní charity, 10 % na rozvojové projekty
v zahraničí (v našem případě jde zejména
o podporu vzdělávání chudých dětí v Jižní
Americe), 5 % na projekty a služby Charity
Česká republika a 5 % jsou zákonné režie
sbírky.
Naposledy vyšlo v Diecézi plzeňské oko-

lo svátku Tří králů skoro čtyři tisíce koledníků. Tříkrálová sbírka navazuje na starý
zvyk, kdy kolednická skupinka zazpívá vánoční koledu a požehná domu na dveře, futra či vrata nápisem K + M + B s letopočtem,
jejž píše svěcenou křídou. Uvedená písmena
jsou iniciálami tří králů (Kašpar, Melichar,
Baltazar, ale mohou znamenat také Kristus
mansionem benedicat – Kriste, požehnej
tomuto domu). Za to obdrží malý příspěvek
do kasičky.
Tak je možné dnes finančně podpořit
velmi potřebné sociální služby Charity (více
o nich na www.dchp.cz a stránkách dalších
charit). Za Vaše příspěvky do zapečetěné
kolední kasičky s charitním logem nebo do
virtuální kasičky mnohokrát děkujeme.
Děkujeme za podporu v minulých letech
a těšíme se na setkávání s Vámi. Nebude-li
to možné osobně, tak alespoň virtuálně.
Za Tříkrálovou sbírku
Marie Laiblová

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
17. zasedání – 16. listopadu 2020

Zastupitelstvo města
■ schválilo dodatek č. 1 k soutěžním podmínkám architektonicko urbanistické soutěže „Dostavba historického centra města Starý Plzenec“,
v předloženém znění a uložilo radě města zajistit zveřejnění dodatku č. 1 k soutěžním podmínkám architektonicko urbanistické soutěže „Dostavba historického centra města Starý Plzenec“,
na webových stránkách města;
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VE STARÉM PLZENCI
POMÁHÁ 41 DOBRÝCH
ANDĚLŮ
Rádi bychom vám touto cestou velmi
poděkovali za projevenou důvěru a pomoc,
kterou jste v tomto roce poskytli rodinám
s dětmi, jež se vlivem vážné nemoci dostaly
do těžké situace. Velmi si toho vážíme!
Přejeme vám pevné zdraví a příjemné
prožití nadcházejících svátků.
Šárka Procházková
ředitelka nadace Dobrý anděl

DOBRÝ ANDĚL

Chcete-li i vy pomoci rodinám, do jejichž osudu zasáhla vážná nemoc, stačí se
stát Dobrým andělem. Zaregistrujte se na
www.dobryandel.cz a zvolte libovolnou
výši příspěvku. Váš finanční dar umožní
těmto rodinám snadněji zvládat těžkou
situaci. Navíc jako Dobrý anděl vidíte
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte, a kterým jsou vaše příspěvky odesílány do posledního haléře.
Děkujeme!

DOPRAVA
INFORMACE O ZMĚNĚ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Ke změně jízdních řádů dochází 13. prosince 2020.
Nový jízdní řád Starý Plzenec – Plzeň a zpět bude zdarma k dispozici v K-Centru, městské knihovně a na webových stránkách města Starého
Plzence www.staryplzenec.cz.
Redakce RL

SERIÁL
STAROPLZENEČTÍ
LEGIONÁŘI
Tito legionáři bojovali na všech frontách
první světové války. – tj. od francouzské
a srbské přes italskou i ruskou atd., domů se
vraceli postupně v letech 1918 - 20. V obci
se těšili značné úctě, byli také často zváni
na besedy do místních škol 1) a hned v r.
1919 byla přejmenována hlavní silnice na
Radyni (dnešní Radyňská třída) na Třídu

čs. legií. Staroplzenečtí legionáři byli členy
Československé obce legionářské a tvořili
tzv. Jednotu Starý Plzenec – o tom svědčí jejich společné tablo z 30. let. Na které frontě
bojovali, dá se poznat podle jejich pokrývek
hlavy: všimnete si zajisté např. typické ruské
kožišinové čepice ruského legionáře a slušivých klobouků bojovníků na italské frontě.
Legionáři byli na své uniformy hrdí, nosili
je při slavnostních příležitostech a dávali se
v nich i pohřbít. Také nosili hrdě legionářské
odznaky: ty však dostali i dobrovolníci, kteří

pomáhali v letech 1919 bránit republiku při
známých nepokojích na hranicích s Maďarskem, na Těšínsku atd.
Ve Starém Plzenci se jen někteří po svém
návratu vrátili k původní profesi (vždyť do
armády byli povoláni většinou jako mladíci, kteří svůj profesní život teprve začínali).
Pár se jich vrátilo k sedlačení, několik z nich
našlo uplatnění v Plzni (např. ve Škodových
závodech), jiní se dali na drobné podnikání.
I legionářská trafika v Plzenci byla: provozoval ji Karel Steiner v malém domku ve Smetanově ulici vedle domu Vlnařových č. p. 66.
Ten se za 2. světové války zapojil do odboje,
byl vyzrazen, zatčen na staroplzeneckém nádraží a
poslán nejprve do
Terezína a poté do
koncentračního
vyhlazovacího tábora Osvětim, kde
23. února 1943
zahynul. Po válce
mu byl v r. 1947 in
memoriam udělen prezidentem
republiky Československý válečný kříž.
Společný hrob legionářů
V r. 1937 bylo zřízeno pietní místo: společný hrob devíti legionářů z ruské fronty. Je
zajímavé, že si přáli být pohřbeni spolu, a nikoliv u svých rodin. (Kronika praví: „31. X.
odhalen byl slavnostně pomník při legionářském oddělení na místním hřbitově. Účinkoval
Pokračování na str. 4
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pěv. odbor Sokola; promluvil p. říd. Zajíc ze
Sedlce a legionář z Plzně.“) Staroplzeneckých legionářů bylo více (přesněji třicet),
jen u některých bylo však jejich poslední
přání vyslyšeno. O tomto místě říká místní
pamětník J. Hrubý: „Měl to být společný –

jak se plzenečtí legionáři ještě za svého života
dohodli – hrob všech. Společný hrob s prostými rovy, jaké jsou
ve Francii, Itálii,
Rusku – prostě vojenský hrob, který
se časem slehne
s okolním terénem. Tyto prosté
vojenské
hroby
ale nevyhovovaly pozůstalým: ti
legionáře pochovávali do svých
rodinných hrobů. Dokladem je prostor tohoto
místa: bylo vyměřeno pro větší počet zemřelých legionářů (proto je tam ono krátké místo). Na původní desce byla velká bronzová
nebo měděná deska významného výtvarníka
s vyobrazením hlavy francouzského legionáře
s přilbou. Tento reliéf věnovala plzeneckým
legionářům čsl. obec legionářská. Tato cenná
pamětní deska přečkala bez úhony první republiku, fašistickou okupaci, pak čtyřicetiletou necitelnost vůči legiím… až v 90. létech
byla ničemně ukradena! Dodávám, že novou
desku na místo ukradené zaplatila paní učitelka Libuše Šternerová. Tato plastika však
byla opět ukradena: nyní je na jejím místě
lucerna.
První dva legionáři zde byli pohřbeni v r.
1937, poslední v r. 1957. Téměř všichni zemřeli přirozenou smrtí až na dva – v r. 1943
byli umučeni v Osvětimi podplukovník
Josef Tikal a desátník Šteiner-Dobrovský.
Z hodností zde byli zastoupeni vojíni, střelci,
desátník a nejvyšší hodností byl podplukovník pěchoty, u některých však není hodnost
uvedena. Je zajímavé, že téměř každý z nich
patřil do jiného pluku: náleželi do 3. pěšího
pluku Jana Žižky z Trocnova (střelec Rous),
do 4. pěšího pluku Prokopa Velikého (Suchý), do 5. pěšího pluku T. G. M. (desátník
Šterner), do 12. pěšího pluku gen. M. R. Šte-
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fánika (Josef Fast a podplukovník pěchoty
Josef Tikal), do 2. jízdního pluku (desátník
Šteiner-Dobrovský), do 3. střeleckého pluku
(Václav Kuchynka), do 7. střeleckého pluku (vojín Nový) a do 10. střeleckého pluku
(dobrovolník Šolar)
V r. 2018 byl společný hrob v rámci projektu úpravy nového
hřbitova
zrestaurován: náhrobní deska byla
očištěna,
byly
obnoveny nápisy
i portréty, doplněna lucerna,
upraveno okolí
pomníku 2). Autorkou projektu
je arch. Jarmila
Očenášková.
Anna Velichová
Poznámky:
1) Někteří legionáři o svých zážitcích psali povídky, např. i můj
prastrýc, ve své době známý autor knih pro
děti Václav Valenta-Alfa. Oblíbenou dětskou
četbou byla ilustrovaná kniha spisovatele a
legionáře Rudolfa Medka: O našich legiích,
dětech a zvířátkách v Sibiři, Praha 1933.
2) Podrobněji o úpravách hrobu – viz čl. Vajshajtl, V. - Pomník legionářů se dočkal obnovy, RL listopad 2018, str. 4

Prameny:
a) 1. příloha kroniky Starého Plzence a Sedlce
2015 – 3 vzpomínky na válku
b) kronika Starého Plzence, zápisy z let 191839
c) 1000 let Starého Plzence. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1976,154 s. a přílohy
d) rozhovor s J. Hrubým 28. 10. 2020
e) dopis J. Hrubého, září 2018 (strojopis)
f) Medek,R.: O našich legiích, dětech a zvířátkách v Sibiři, Praha 1933
Vyobrazení:
• foto soukromého hrobu legionáře – Vladimír Sedlák, foto K. Steinera z přílohy kroniky
• tablo legionářů – archiv města Starý Plzenec
• foto současného stavu hrobu a titulní stránky knihy – Anna Velichová

KULTURA
NÁVŠTĚVNOST
KULTURNÍCH PAMÁTEK
VE STARÉM PLZENCI
V ROCE 2020
V letošním roce byl hrad Radyně z důvodu koronavirové krize otevřen pro veřejnost pouze od konce května do začátku
října. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se, bohužel, na Radyni také nekonaly žádné kulturní akce.
Během této doby kulturní památku navštívilo celkem 20.207 lidí. Rekordní návštěvnost měly stejně jako v loňském roce
měsíce červenec a srpen.
Interiér rotundy sv. Petra a Pavla na
Hůrce ve Starém Plzenci navštívilo v roce
2020 při skupinových placených komentovaných prohlídkách jen 58 lidí. V letošní
sezóně byla rotunda během pravidelných
otevíracích dní vždy první sobotu v měsíci
od června do září otevřena pro veřejnost
zdarma. Během této doby bezplatně na-

vštívilo rotundu ve Starém Plzenci bezmála 300 návštěvníků.
Eva Vlachová
K-Centrum města Starého Plzence

Hrad Radyně

Foto: Jiří Vlach
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STAROPLZENECKÝ ŽIVÝ
BETLÉM V ROCE 2020
Tak se nám pomalu ale jistě blíží advent a po
něm vánoční svátky. Tak jako každý rok jsme si
i pro ten letošní připravili několik vystoupení na
zajímavých místech. Tím nejzajímavějším ale
pro nás vždycky zůstane to ve Starém Plzenci, to
u nás doma!
Jak to ale díky nám všem dobře známé situaci
letos s našimi plány dopadne, to není prozatím
úplně jisté.
V loňském roce si Staroplzenecký Živý Betlém kromě tradičních vystoupení na Štědrý den
v Plzni a ve Starém Plzenci zahrál na zámku
Thurn und Taxis v německém Regensburgu. Se
svým projektem jsme navštívili seniory v domově Harmonie v nedalekém Mirošově. A teď už
pomalu vyhlížíme jubilejní třicátý ročník našeho působení.
A kde je možné nás letos spatřit? Tedy pokud
Pán Bůh dá a situace to dovolí..
12. 12. 2020 od 16 hod – Praha Chodov, Komunitním centru Matky Terezy (stream z vystoupení)
19. 12. 2020 od 16 hod – Mirotice, jižní Čechy,
rodiště malíře Mikuláše Alše
24. 12. 2020 od 11 hod – Plzeň, Náměstí Republiky u katedrály sv. Bartoloměje
24. 12. 2020 od 14 hod –vysílání představení online na internetu
Pokud nám to situace nedovolí a nebudeme
se moci s Vámi setkat osobně, rádi bychom náš
Betlém na Štědrý den odvysílali alespoň na internetu a to na facebookovém profilu Staroplzeneckého Živého Betlému, města Starý Plzenec a
farnosti Starý Plzenec.
Říká se, že naděje umírá poslední. My chce-
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me věřit, že se stále rodí a že neumírá. Vánoční
svátky jsou svátky lásky, víry a naděje a betlémské jesličky mohou být skutečnou nadějí pro každého z nás.
A tak věřme, že vše se v dobré obrátí a

ŽIVÝ BETLÉM
bude letos odvysílán na Štědrý den od 14.00 hodin na internetu, a to na facebookovém profilu
Staroplzeneckého Živého Betlému, města Starý Plzenec a farnosti Starý Plzenec.

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ PROSINEC 2020

HRAD RADYNĚ - uzavřen
www.hrad-radyne.cz

K-Centrum a Staroplzenecká galerie

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

Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Provoz bude obnoven s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659,
e-mail: benediktova@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Výpůjčky předem objednaných knih s výdejem přes okénko ve dnech: pondělí a středa 10,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 h.
Běžný provoz knihovny bude obnoven
s ohledem na aktuální epidemiologickou
situaci.
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
Provoz bude obnoven s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

my se spolu tak jako v předcházejících letech
opět uvidíme u staroplzeneckého betléma.
S přáním „hodně víry a žádné viry“ se na setkání za Staroplzenecký Živý Betlém těší
Pavel Kilbergr a Josef Švéda

RETRO
výstava ZUŠ Starý Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 20. ledna 2021.

Platnost výše uvedené otevírací doby a ostatních informací je závislá na aktuální situaci
v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.
Sledujte prosím aktuální informace na stránkách
města a Facebooku.
Vážení čtenáři,
vzhledem k současné situaci kolem šíření koronaviru a vládou nařízenému rušení kulturních, sportovních a jiných akcí se akce plánované na prosinec pravděpodobně neuskuteční.
Sledujte prosím aktuální informace na
stránkách města a Facebooku.
Děkujeme za pochopení.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 14.12.2020 by oslavil nedožitých 100 let
pan František Hroch ze Starého Plzence.
Vzpomínají manželka a synové
s rodinami.
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NAŠE ŠKOLY
PODZIMNÍ DNY V MŠ
STARÝ PLZENEC
Podzimní počasí nám vybarvilo celé
město. A co teprve lesy kolem něj. My jsme
se na to podzimní kouzlo vyrazili podívat.
Koncem října se děti z naší školky vydaly
na podzimní vycházku. Každá třída vyrazila
jiným směrem a s jiným úkolem. Prvňáčci
pozorovali podzimní život u řeky Úslavy,
druháčci kontrolovali zvířátka na louce, děti
ze třetí a čtvrté třídy pozorovaly práci na
zahradách v našem městě a pátá třída vyrazila do lesa. Byly to cesty plné podzimního
čarování. Ve třídách jsme se potom pokusili
zachytit barvami naše zážitky z cesty. Od 3.
do 8. listopadu byly dveře naší školky zavřené. Paní učitelky však nelenily a připravily
distanční výuku pro naše předškoláky. Všem
rodičům velice děkujeme za pochopení a
milá slova. Také za fotky a videa z domácího tvoření a plnění našich úkolů. I v této
složité době nám vrátila úsměv do tváře.
Upřímně děkujeme všem našim rodičům za
pomoc a vstřícnost. Na svatého Martina už
jsme byli zase ve formě. V páté třídě jsme

uspořádali divadlo o legendě sv. Martina.
Nakonec nechyběly ani soutěže: jízda na bílém koni, parkour, válení svatomartinských
rohlíčků z modelíny atd… Teď už jen počkat

na poslední spadlý list. Na den, kdy začne
adventní čas. Příjemné čekání přejeme vám
všem.
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

Stavba z kaštanů, nalezených na podzimní vycházce

Foto: Kateřina Vlachová Khaurová

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V MŠ SEDLEC
V druhém, listopadovém týdnu jsme se
připravovali na příjezd svatého Martina na
bílém koni. Říkali jsme si o tradicích a zvycích, které k tomuto svátku neodmyslitelně
patří. Např. Proč se jí Svatomartinská husa,
z jakého důvodu se pečou Svatomartinské
rohlíčky a jaký význam měl Martinův, červený plášť. Ve středu 11.11. jsme si udělali
lampionový průvod, který se bohužel od minulých ročníků konal bez doprovodu rodičů
a večerního šera. Nejdříve jsme si rozsvítili
lampiony v zatemněné třídě a za doprovodu
Svatomartinských písní jsme šli promenádu. Následovala Martinova cesta s úkoly na
školní zahradě. V pátek 13.11. jsme zakončili
naše Svatomartinské putování u bílého Martinova koně, který nám přivezl místo sněhové
nadílky zlatý poklad.
Barbora Michalová, učitelka

Účastníci Svatomartinského putování

Foto: Barbora Michalová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
Vážení přátelé,
obracím se na Vás v této
složité době, která nás
donutila změnit naše
plány v letošním roce.

Byli jsme nuceni omezit většinu našich aktivit a museli jsme se přizpůsobit těžké situaci,
která nás ovlivňuje. Všichni členové našeho
spolku patří mezi nejohroženější skupinu. Je
to pro Vás o to těžší, že byl omezen veškerý

kontakt nejen s rodinami, ale i s přáteli, s kterými jste byli zvyklí se setkávat. Věřte mi, že i
mně se po Vás všech stýská a už se těším, až se
situace uklidní a vrátíme se k našim plánům.
Pokračování na str. 7

Radyňské listy - prosinec 2020
Pokračování ze str. 6
Budeme se moci setkávat u posezení s hudbou, návštěvách divadla, výletů a společných
akcí. Než k tomu dojde, budeme ještě muset
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být trpěliví a dodržovat všechna nařízení.
Nadchází doba Vánoc, a proto Vám všem,
Vašim rodinám, dětem a všem ostatním chci
z celého srdce popřát klidné svátky, hlavně

hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti do
nového roku 2021 Vydržte a těšte se, až se
zase všichni při společných akcích setkáme.
Jaroslava Patočková, předsedkyně spolku

VÁNOČNÍ RADYNĚ
Tradiční akcí OSHR bývalo vánoční otevření Radyně
s výzdobou i malým občerstvením za přítomnosti historických postav Karla IV. a jeho družiny.
Vzhledem k epidemiologické situaci nepředpokládáme
otevření hradu v tomto pojetí. Přesto bychom pro milovníky
našeho hradu chtěli hrad vánočně vyzdobit a otevřít k běžným návštěvám jak o svátcích, tak o vánočních prázdninách.
Sledujte aktuální informace na stránkách OSHR a města.
Jitka Sutnarová
předsedkyně Občanského spolku Hůrka a Radyně (OSHR)
Foto: archiv OSHR

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
OBČANŮ NA HŮRCE
Pohled do kalendáře nám napovídá, že se
pomalu, ale jistě blížíme k závěru letošního
roku 2020.
Nutno dodat, že je to rok, který nám přinesl značné obtíže z hlediska zdravotního,
a to jak každému jednotlivci, tak i celé společnosti. Obecně známý fakt existence pandemie COVID - 19, jež ohrožuje prakticky celý
svět, znamená, že v tomto roce byly narušeny
veškeré dosavadní zavedené a praktikované způsoby života lidí, ekonomiky, školství,
včetně volnočasových aktivit občanů.
Do této zájmové oblasti a volného času
občanů jistě spadá i zavedená tradice, kdy
OSHR ve Starém Plzenci pořádala v minulých letech vždy příjemné setkávání občanů
a přátel spolku OSHR a to vždy na Nový rok
na prahu začínajícího nového roku u rotundy
sv. Petra a Pavla.
Je to místo historického významu, tradice,
dá se říci mystické místo, které má své nenapodobitelné kouzlo ve všech obdobích roku.
A Nový rok a setkání lidí na tomto místě je
vždy vítanou příležitostí si připomenout
milou symboliku tohoto místa, setkávání se
s přáteli, známými a popřát si na tomto vzácném místě všechno dobré a zdravíčko do
toho začínajícího „nového roku“.
Z úvodu našeho příspěvku je však zřejmé,
že stávající a dlouhodobě přetrvávající nebezpečí pandemie COVID - 19 nebude možné na prahu roku 2021 uskutečnit novoroční
setkání na Hůrce dne 1. ledna 2021 v takovém rozsahu a organizačním zajištění jako
tomu bylo v předešlých letech.
Je nezbytně nutné respektovat vládní nařízení k omezení šíření koronaviru.
Akce se bude konat za předpokladu, pokud to epidemiologická situace a nařízení

Foto: archiv OSHR
vlády umožní. Sledujte aktuální informace
na stránkách OSHR a města.
Předpokládá se volný příchod a volný
pohyb všech účastníků v prostoru Hůrky,
v prostoru samotné rotundy sv. Petra a Pavla
za dodržení všech vládních proti epidemiologických nařízení.
Uvažujeme, že bude otevřena rotunda sv.
Petra a Pavla, do které budou moci účastníci pouze krátkodobě nahlédnout ve stanovených rozestupech, nevytvářet vícečlenné
skupiny (výjimku mají rodiny) a případný
časový pobyt v kapli zkrátit na minimum.
Tradiční vystoupení hudební skupiny středověké hudby se neuskuteční, stejně jako odpadá tradiční novoroční projev starostky města
Starého Plzence.

Pravidelné poskytování občerstvení vínem, čajem a dalšími potravinovými pozornostmi nebude uskutečněno z logických
zdravotních opatření.
Vážení přátelé, členové OSHR, občané
a příznivci našeho sdružení, zmiňovaný nepříznivý stav opravdu neumožňuje uskutečnit naše novoroční setkání v rozsahu, na něž
jsme byli v minulých letech zvyklí.
Věříme však, že i za těchto okolností si
mnohý z vás neodpustí vyšlápnout si na Nový
rok – 1. ledna 2021 na Hůrku a ve společnosti
přátel a známých (i když za omezených podmínek) vstoupí do roku 2021 s vírou v lepší časy a přáním všem lidem hodně zdraví
a štěstí v roce nastávajícím.
Za OSHR ve Starém Plzenci Josef Kuna
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NÁRODNÍ KULTURNÍ
PAMÁTKA SLOVANSKÉ
HRADIŠTĚ HŮRKA
Nacházíme se všichni díky Covidu ve velmi složité situaci. Žádná živá kultura, setkání
s přáteli, širší rodinou. A tak často jediným
rozptýlením a povzbuzením je únik do přírody. My Plzenečtí jsme přírodou obklopeni
kolem dokola města. Častým cílem našich
vycházek pak bývá pro ty zdatnější vycházka na Hůrku. Při výstupu na toto návrší si
mnozí ani neuvědomujeme, že vcházíme na
území Slovanského hradiště národní kulturní
památky, a tudíž se ani nezajímáme o to, jak
se v této lokalitě chovat. Pamětníci si vzpomenou, že na úpatí návrší býval zabudován
státní znak „Národní kulturní památka“. Ten
však časem zmizel. Proto OSHR iniciovalo
znovu osazení označení a zpracovalo výtvarnou podobu návštěvního řádu, který byl
zatím pouze na webových stránkách města.
Nyní už je vše na svém místě. Tabule, označující území Slovanského hradiště i návštěvní

řád u rotundy a u základů kostela sv. Vavřince. Věřme, že všichni návštěvníci si uvědomí,
jak vzácné území v našem městě máme, a začnou se podle návštěvního řádu chovat. Zmizí tak například stále obnovované ohniště
u rotundy a na akropoli, cyklisté se nebudou
projíždět po svahu apod.

Veďme k úctě k této vzácné památce i naše
děti. Příjemnou procházku všem slušným návštěvníkům přejí členové Občanského spolku
Hůrka a Radyně.
Jitka Sutnarová
předsedkyně Občanského spolku
Hůrka a Radyně (OSHR)

Foto: Jakub Sutnar

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám

levně nové proutěné ratanové křeslo, PC 2.500 Kč, NC 1.000 Kč. Tel.:
720 143 290.

■ Prodám ponorné kalové čerpadlo s řezacím zaříz. typ CUTTER 1100, 1,1 kw, 230/50
Hz, nepoužité, v záruce. PC 7.500 Kč, NC
5.500 Kč. Tel.: 731 313 974.
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.

■ Prodám nepoužitou el. svářečku MATRIX,
40-100 Amp., cena 500 Kč a novou el. stříkací
pistoli PATTFIELD 500 W, cena 300 Kč. Tel.:
602442470.
■ Koupím jakoukoliv tahací harmoniku akordeon, chromatinu a heligonku. Jsem
muzikant. Dále koupím moped na ryby. Tel.:
728 230 625.

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

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
pro roznášku obecního zpravodaje

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

Měsíční zpravodaj • číslo 12 • vydává město Starý Plzenec - redakce K-Centrum, Smetanova 932, Starý Plzenec, telefon: 377 183 662

Informace:
K-Centrum, městská knihovna
tel.: 377 183 662, 721 981 526
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

ZDARMA
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OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ 14 – 17 hodin
ÚTERÝ

14 – 17 hodin

ČTVRTEK 14 – 17 hodin

Sedlec u Starého Plzence
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UNIKÁTNÍ ZÁVĚSNÝ
KALENDÁŘ
NA ROK 2021

STARÝ PLZENEC
– HISTORICKÉ
POHLEDNICE

VŠUDE BLÁTO,
LISTÍ, ZIMA?
NEJEN
S INTERNETEM
JE NÁM PRIMA!
ÐPIRWOÀTě°WTÞZIO

pouze

v prodeji v K-Centru,
Smetanova 932, St. Plzenec
za cenu 120 Kč/ks.
Vhodné jako vánoční dárek.

Prodej bude zahájen s ohledem
na aktuální epidemiologickou situaci.
Informace: K-Centrum,
tel.: 377 183 662,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

Kontaktujte spolek PlzenecNET
QDĤÊVOH775 785 005, nebo na
e-mailu info@plzenec.net

www.plzenec.net

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

NOVINKA

ROZVOZ OBĚDŮ
OBĚDŮ
od 79 Kč

S VAT E B N Í H O S T I N Y | P R

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

ENIN |

INGO
C AT E R

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.
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Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
tel: +420 606 601 453, +420 606 632 860
e-mail: info@mijapjidelna.cz
IČ: 08051135

Nabízí volné pracovní místo:

ŘIDIČ PRO ROZVOZ JÍDEL
• Náplň práce: rozvoz jídel do ﬁrem i jednotlivcům dle předem stanovených
tras ﬁremními vozy (dodávky typu FIAT DUCATO) – řidičský průkaz sk. B
• Pracovní doba: pouze ranní směna 8 – 12,30 hod PO – PÁ,
předem stanovené směny – 14 dní práce, týden volna
• Vhodné i pro důchodce nebo jako přivýdělek
• Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, zdravotní průkaz, spolehlivost a ochotu
pracovat
VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE PŘI OSOBNÍM POHOVORU

Domluvte si osobní pohovor – tel: +420 606 632 860

DORUČOVÁNÍ RADYŇSKÝCH LISTŮ OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou zpravidla doručovány prostřednictvím České pošty do všech domácností a škol ve Starém
Plzenci a Sedlci. Někdy se stane se, ať už roznáškovou kolizí České pošty či z jiného důvodu, že někteří z Vás Radyňské listy do své schránky nedostanou. Proto vyzýváme všechny, kteří neobdrží Radyňské listy do svých schránek vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, ať tuto skutečnost oznámí telefonicky, e-mailem nebo osobně redakci
Radyňských listů na níže uvedenou adresu:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659
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