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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
podle počasí to vypadá, že po chladných Velikonocích jsme skočili
rovnou do léta. Teplé počasí přispělo i k úspěchu
kulturní akce „Slavnosti
vína na Radyni“, které
se zúčastnilo cca 1500
návštěvníků. Při této
příležitosti bych chtěla
poděkovat především
kulturní komisi, která akci připravovala. Teplé
počasí nahrává také realizaci investičních akcí:
první týden v květnu bude zahájena výstavba
chodníku a přechodu pro chodce u zdravotního střediska, práce budou započaty i na rekonstrukci Malostranského náměstí. Zde prosím
občany Malé Strany, kterých se tato akce dotkne
nejvíce, o shovívavost a pochopení – po dobu
stavby, tj. do srpna nebude možné parkování
v prostoru stavby a dojde k výraznému omezení
plynulosti dopravy. Dále bude zahájena stavba
vodovodu a kanalizace v ulici Na Kolonii, zahájeny budou i práce na opravách dalších komunikací, a to Smrková, Modřínová (v návaznosti na vybudované nové veřejné osvětlení),
Nerudova, Hollmanova, K Jezu, Lesní, Na Vršku
(odvodnění), Na Kolonii, pak budou následovat opravy ulic Luční (k ČOV) a zbývající část
k fotbalovému hřišti. Bylo předáno staveniště
firmě Eurovia k zahájení stavby cyklostezky
z Koterova do Starého Plzence. Začne se projektovat i navazující trasa do Šťáhlav – na úhradu projektové dokumentace jsme získali dotaci
z Plzeňského kraje. Dále bych Vás chtěla informovat o tom, že v našem městě nyní probíhá
dopravní průzkum, který provádí Dopravní
fakulta ČVUT Praha. Výsledek tohoto průzkumu bude sloužit jako podklad pro další jednání
ohledně řešení dopravy ve městě, včetně dalších
navazujících jednání s dalšími aktéry – Ředitelstvím silnic a dálnic (obchvat Losiné), Správou
železniční dopravní cesty (zdvoukolejnění trati)
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (rekonstrukce Bezručovy ulice).
V minulém čísle Radyňských listů byl zveřejněn dotazník k přípravě aktualizace Akčního plánu 2016-2019. Chtěla bych zde velice
poděkovat občanům, kteří dotazník vyplnili
a zapojili se do dotazníkového šetření, které je
jednou z metod výzkumu jak získat názory občanů na to, co je žádoucí a naopak. Dotazníkové

ZDARMA

šetření je zcela anonymní a může být jedním
z mnoha dalších podkladů pro přípravu aktualizace Akčního plánu města na další období. Předmětem dotazování byly názory na oblasti, které
jsou stanoveny v Akčním plánu jako priority,
a to centrum města, lokalita u hradu Radyně, lokalita u Hůrky, sport, doprava, dopravní a technická infrastruktura, občanská vybavenost, ekonomika a průmysl. Občané měli vyjádřit svůj
názor a označit možnosti „určitě ano“, „spíše
ano“, „spíše ne“, „určitě ne“ a „nevím“. Doručeno
bylo celkem 196 dotazníků. U názoru na řešení
centra města architektonickou soutěží převládaly odpovědi „určitě ano“ a „spíše ano“, které
tvořily 74 %, odpovědi „spíše ne“ a „určitě ne“
pak činily 23 % a 3 % označilo odpověď „nevím“.
Komentáře se týkaly především možností na využití studií z minulosti. U oblasti preferencí

na lokalitu u hradu Radyně se nejvíce kladných
odpovědí týkalo zajištění bezpečnějšího pohybu
po schodišti uvnitř hradu (62,4 %) a následovaly kladné odpovědi na vybudování záchytného
parkoviště (57,3 %). V lokalitě Hůrka občané
nejvíce preferují (po sečtení odpovědí „určitě
ano“ a „spíše ano“) zlepšení přístupové cesty
k rotundě (63,6 %). Oblast sportu má u občanů velkou prioritu a jednoznačně vede záměr
výstavby cyklostezky Starý Plzenec – Šťáhlavy,
který obsahoval nejvíce odpovědí z celé škály
v okruhu „sport“. Občané zcela jednoznačně preferovali odpovědi „určitě ano“ (65,4 %)
a v součtu s odpovědí „spíše ano“ dosáhly kladné odpovědi 91,8 %. V oblasti „dopravní a technická infrastruktura“ byly občany hodnoceny
všechny priority nejčastěji možností „určitě
Pokračování na str. 2

RADYŇSKÉ
SLAVNOSTI VÍNA

K poslechu hrála cimbálová muzika Milana Broučka a hudební trio Hrad 92. V ceně
vstupenky měl každý návštěvník originální
sklenku na víno se znakem města Starého Plzence a také zdarma vstup do hradu Radyně.
Doprovodného programu v Centru služeb
pro turisty využily spousty dětských návštěvníků. Akce se zúčastnilo na patnáct set lidí.
Eva Vlachová

V sobotu 21. dubna se v předhradí hradu
Radyně konaly Radyňské slavnosti vína, které pořádalo město Starý Plzenec ve spolupráci s Vinotékou Sommelier.
Pro návštěvníky byla připravena degustace tuzemských i zahraničních vín, speciality
a ochutnávky nejen k vínu.

Radyňské slavnosti vína se konaly 21. dubna 2018 v předhradí hradu Radyně.
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Pokračování ze str. 2
ano“. „Opravy místních komunikací“ patří jednoznačně mezi oblast s nejvyššími preferencemi
občanů, součet odpovědí „určitě ano“ a „spíše
ano“ (97,9 %) tvoří nejvyšší podíl v celé škále vůbec všech hodnocených oblastí. Oblast „dopravy“ patří k dalším významným prioritám občanů. U většiny odpovědí volili možnost „určitě
ano“, pouze u priority „dostatek parkovacích
míst“ převládala odpověď „spíše ano“ a v součtu
s možností „určitě ano“ dosáhla hodnotu 63,4 %.
Ostatní tři priority v součtu kladných odpovědí „určitě ano“ a „spíše ano“ přesáhly hranici
90 %, a to tranzitní doprava 95,7 %, bezpečný
pohyb chodců 93,4 % a zajištění dostatku spojů
veřejné dopravy 90,4 %. Z uvedených výsledků
vyplývá, že občané vnímají nárůst tranzitní dopravy ve městě velmi citlivě a samospráva bude
aktivně činit kroky k možnosti zmírnění tohoto
negativního trendu pro rozvoj města. V oblasti
„občanské vybavenosti“ byly nejčastěji označené kladné odpovědi u „výstavby domu pro seniory“, kde odpovědi “určitě ano“ a „spíše ano“
dosáhly 68,9 %. Na výstavbu bytů panuje nejednoznačný názor, kladné odpovědi tvořily 51,5 %,
naproti tomu odpovědi „určitě ne“ tvořily společně s odpovědí „spíše ne“ 42,5 %. U výstavby
komunitního centra pro mládež převládala
odpověď „spíše ano“. Výstavba supermarketu
získala nejvíce hlasů v kategorii „určitě ano“

a společně s odpovědí „spíše ano“ činily kladné
odpovědi 62,4 %. V oblasti „ekonomika a průmysl“ byli občané dotazováni na preference
týkající zvýšení ploch pro výstavbu rodinných
domů, dále na názor ohledně řešení průmyslové zóny při Bezručově ulici, a to zda preferují
možnost ponechání velikosti průmyslové zóny
podle již současné zastavěnosti (myšleno stávající společnosti Kovoobrábění CNC, SHS, Lubricant,…), nebo zda preferují možnost rozšíření
velikosti průmyslové zóny pro drobnou a řemeslnou výrobu. U priority „zvýšení ploch pro
výstavbu rodinných domů“ převládly negativní odpovědi a nejčastěji uváděnou odpovědí
bylo „určitě ne“, která tvořila 33,5 % a společně
s odpovědí „spíše ne“ tvoří 56,6 %, kladné odpovědi „spíše ano“ a „určitě ano“ tvořily 34,1 %,
9,3 % uvedlo odpověď „nevím“. V odpovědích
na průmyslovou zónu převládaly odpovědi „určitě ano“ pro možnost ponechání dle současné
zastavěnosti, kde společně s možnostmi „spíše
ano“ v součtu tvoří 69 %. U varianty rozšíření
plochy o drobnou řemeslnou výrobu činily odpovědi „určitě ano“ 16,9 %, „spíše ano“ 27,1 %,
tj. kladné odpovědi celkem 44 %. Odpovědi
„spíše ne“ 12,7 %, odpovědi „určitě ne“ 31,9 %,
tj. záporné odpovědi celkem 44,6 %, odpovědi
„nevím“ pak činily 11,4%. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že občané za prioritní považují
zejména opravy místních komunikací, včetně

výstavby chodníků a potřebu řešení nárůstu
tranzitní dopravy přes centrum města. Počet
odpovědí lze považovat za vzorek respondentů
zhruba odpovídající struktuře obyvatel města.
Vážení spoluobčané, Vaše názory nás zajímají
a rozhodně neskončí v koši.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
občanům, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“, podrobněji sděluje informace tajemník MěÚ
na str.15. Dále bych chtěla pogratulovat sedleckým vodákům k úspěchům na mistrovství ČR,
další informace Vám přináší Marek Vávra na str.
16. A k článku p. Hlaváče na str. 3, kde píše, že...
„od té doby má námitky na stole zastupitelstvo
a čeká se, až je projedná....“, uvádím, že zastupitelstvo ani rada ani MěÚ nemá na stole žádné námitky k územnímu plánu! Námitky „leží“
na odboru stavebně správním Magistrátu města
Plzně". K územnímu plánu a průmyslové zóně
přineseme další informace v příštím vydání RL.
Závěrem mi dovolte, pozvat Vás na Oslavy
osvobození Starého Plzence, které se konají
5.5. od 14 h u hradu Radyně, přijďte zavzpomínat společně na osudy hájovny, obdivovat historická vojenská vozidla a poslechnout si swingové hity. Kyvadlová doprava ze Starého Plzenec
na Radyni je zajištěna ZDARMA. Více informací o dalších akcích najdete uvnitř RL.
Přeji Vám krásné pohodové slunečné dny.
Vlasta Doláková, starostka
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Foto: Mgr. Milena Benediktová
Dne 25.04.2018 se uskutečnilo slavnostní otevření osvětlení přechodu u ZŠ v Žižkově ulici ve Starém Plzenci, které bylo ze
100% financováno z prostředků Nadace ČEZ
v rámci projektu Oranžové přechody. Osvětlením přechodu došlo ke zvýšení bezpečnosti
chodců, zejména dětí, kteří uvedený přechod
požívají při cestě do školy. Slavnostního ote-

vření se zúčastnila starostka města Bc. Vlasta Doláková, místostarosta města Bc. Václav
Vajshajtl, zástupkyně Nadace ČEZ Mgr. Michaela Jírovcová a vedoucí odboru hospodářského a investičního MěÚ Starý Plzenec
Ing. Ivo Rada.
Ing. Radek Hroch, tajemník MěÚ St.Plzenec
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VÝZVA K MIMOŘÁDNÉMU
ZASTUPITELSTVU
O PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ
Vážení občané,
v tomto článku vyzývám všechny zastupitele ke svolání mimořádného zastupitelstva,
jehož jediným bodem bude diskuze o průmyslové zóně. Abych svou výzvu ke svolání
mimořádného zastupitelstva dobře vysvětlil,
musím začít událostmi, které se staly již před
rokem a na konci článku se k ní vrátím. Před
rokem jsem psal do těchto listů o námitkách
k územnímu plánu, které jsme chtěli podat
a sháněli jsme pro ně podporu vás, občanů
Starého Plzence a Sedlce. Chtěl jsem vás proto po roce informovat, jak to s námitkami
vypadá a shrnout, co se za ten rok stalo. Bohužel obsah minulého čísla Radyňských listů
mě přiměl tento článek upravit a věnovat se
zejména průmyslové zóně, která byla hlavním tématem minulého čísla. Nejdříve však
to stručné shrnutí: po sepsání námitek, které
se týkaly průmyslové zóny, ale také průtahu
městem a dalších záležitostí, jsme sehnali
dostatek podpisů. Námitky jsem následně
oficiálně podal a přednesl na veřejném projednávání územního plánu v květnu minulého roku. Od té doby má námitky „na stole“ zastupitelstvo a čeká se, až je projedná
a rozhodne, které námitky zastupitelé schválí
a zapracují do územního plánu, a které odmítnou.
Nejspíš se vám rok zdá jako dlouhá doba
a asi se divíte, proč jsem už v průběhu roku
nepsal do Radyňských listů a nechtěl po zastupitelích, aby se k námitkám vyjádřili.
Odpověď je jednoduchá: jelikož se námitek

ČLÁNEK
PANÍ SOBOTOVÉ
Z MINULÝCH RL
NA TÉMA
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA.
JAK JE TO
VE SKUTEČNOSTI.
V minulém vydání Radyňských listů se
paní Sobotová rozhodla pro velmi zvláštní
způsob reakce na můj příspěvek. Zvolila konfrontaci, napadání a zcela neetické a nepodložené obviňování. Bohužel tento způsob komunikace se ve Starém Plzenci stává u některých
zvolených zástupců pomalu, ale jistě, jakousi
normou. A to hlavně v případech, pokud má
někdo jiný pohled na věc než oni. Tam, kde
by člověk očekával slušnou, věcnou diskuzi
v zájmu obce a jejích obyvatel, tam přichází
naprosto bezdůvodné napadání a dehonestace
názorového oponenta.
Svůj článek paní Sobotová zveřejnila i přesto, že ještě před uzávěrkou byly její argumenty
vyvráceny na jednání zastupitelstva. Mimochodem, z těchto jednání je k dispozici zvukový záznam, takže se o tom může každý jedno-
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sešlo hodně, chtěl jsem nechat zastupitelům
co největší prostor, aby se s námitkami seznámili a nechtěl jsem z toho dělat další ze série Plzeneckých žabomyších válek. Skutečně
jsem si přál, aby zastupitelé věcně a bez zbytečných emocí posoudili námitky, pročetli si
argumenty, a pak rozhodli v nejlepším zájmu
Plzence. Bohužel to se nestalo a rozhořel se
celkem emotivní spor o průmyslovou zónu.
Že mohou být na danou věc rozdílné názory,
je správné, ale přesto musím na některé věci
reagovat. Zdá se mi, že někteří členové zastupitelstva asi získali dojem, že průmyslová
zóna moc lidí nezajímá, případně jim nevadí,
protože proti ní neprotestují ve velkém počtu
na jednáních zastupitelstva, že vlastně vadí
jen několika lidem, kteří bydlí poblíž. Vážení, pokud si toto myslíte, rád bych vás vyvedl
z omylu. Pod námitkami, které jsem podal, je
podepsáno zhruba 300 lidí, ale rozhodně se
nejedná o všechny občany, kterým průmyslová zóna vadí, těch je skutečně více. Naším
cílem nebylo sebrat co nejvíce podpisů, ale
podat námitku za veřejnost, k čemuž je potřeba 200 podpisů, proto jsme po překonání
této hranice nepokračovali ve sběru podpisů.
Dále musím reagovat na výtku paní Sobotové, že jsme sice podali námitku proti
průmyslové zóně, ale nenapsali jsme do ní,
jaké využití této lokality chceme. Upřímně
nechápu, proč to paní Sobotové vadí, návrh
využití jsme do námitky nenapsali záměrně,
abychom dali vedení města co nejširší prostor k tomu, aby mohlo přijít s řešením přijatelným pro veřejnost. Od toho na radnici
jsou, aby hledali řešení. Rada města k tomu
má i své specializované orgány, jako jsou komise. Komise strategického rozvoje a prezentace památek se k problematice průmyslové

zóny vyjádřila v tom smyslu, že by lokalita
měla být kultivována jako krajinný prvek navazující na lokalitu okolo kostela sv. Blažeje
a mělo by být zachováno zdejší přírodní bohatství. Proto vážně nechápu, proč paní Sobotové vadí, že radu i její komise necháváme
v klidu pracovat a čekáme na výsledek jejich
práce.
To nejdůležitější nakonec. Z článku paní
Sobotové vyplývá, že z neveřejných schůzek
a diskuzí se zastupiteli nabyla dojmu, že je
většina zastupitelů pro průmyslovou zónu
a na základě tohoto svého pocitu nechala
zpracovat stanovisko, které po odhlasování zastupitelstvem zamítne naše námitky a umožní zanechat průmyslovou zónu
v územním plánu. To považuji za naprosto
nepřípustné. Nechápu, proč paní Sobotová nenechala v takto kontroverzní otázce
připravit dvě stanoviska – kladné i záporné, aby zastupitelé nebyli předem tlačeni
do jednoho rozhodnutí. Zvlášť v případě,
kdy - jak sama píše - názor některých zastupitelů vůbec nezná. Navrhuji proto řešení
a vyzývám všechny zastupitele ke svolání
mimořádného zastupitelstva, jehož jediným bodem bude diskuze o průmyslové
zóně. Na tomto jednání se budou moci veřejně vyjádřit všichni zastupitelé i občané. Díky
této veřejné diskuzi bude moci paní Sobotová nechat připravit stanovisko k průmyslové
zóně na základě lepších informací, než jsou
její pocity a dojmy z neveřejných diskuzí
pouze s některými zastupiteli. Tuto výzvu
budu adresovat i všem zastupitelům, považuji to za svou povinnost zástupce veřejnosti
k podání námitek a doufám, že bude vyslyšena.
Miroslav Hlaváč
zástupce veřejnosti k podání námitek k ÚP

duše přesvědčit sám. Navíc jsem všechna svoje
tvrzení ve zveřejněných článcích doložil a stále si za nimi stojím. Vlastně je přímo, či nepřímo dokládají i ostatní příspěvky k tomuto
tématu. Osobně je pro mě její reakce velkým
zklamáním. Ale paradoxně to má i pozitivní
rozměr. Tímto bych chtěl poděkovat za výraznou podporu, které se mi po vydání minulých
RL od občanů dostalo. A nebylo to pouze
od lidí, kteří žijí poblíž plánované průmyslové
zóny, paní Sobotová. Za sebe tedy mohu říci,
že jsem stále připravený ke klidné a věcné diskuzi.
Pro mě a předpokládám, že i pro významnou část občanů, jsou důležitá fakta a to, co
bude dál. Ano, průmyslová zóna je ve stávajícím územním plánu již roky. Z návrhu toho
nového nicméně vyplývá ještě jeden zajímavý fakt. Nejenom, že chce současné vedení
radnice zónu zachovat, ale ono ji chce ještě
rozšířit o dalších skoro 2 000 m2 soukromých
pozemků. To lze totiž lehce vyčíst ze zveřejněných map v posledních Radyňských listech.
Dále je také fér zmínit, že město již vynaložilo prostředky na zpracování studie zóny, a to
konkrétně cca 120.000,-Kč. Pohledem do této
studie, která vytyčuje i očekávanou velikost
možných areálů, to rozhodně na drobné podnikání nevypadá. Takže, prosím, přestaňte
už mlžit, osobně napadat názorové oponenty

a začněte občanům říkat celou pravdu. Například i jak vysoké budovy a haly návrh nového
územního plánu dovoluje. Je to 12m s možností navýšit na 15m. I z tohoto údaje si jistě
občané udělají představu, jak „drobné“ podnikání tam plánujete umožnit.
Ale nic není ztraceno. Zónu doposud nikdo neaktivoval a pozemky zatím prodány nejsou. Je tedy jedinečná možnost se jednou provždy s tímto možným budoucím problémem
vypořádat. A v případě průmyslové zóny člověk nemusí být přímo odborník, aby viděl, že
její provoz velmi problémový být může. A to
z mnoha úhlů pohledu, od dopravy přes agenturní pracovníky, ubytovny, zatížení životního
prostředí až po spotřebu vody. Negativních
zkušeností začíná být opravdu hodně. Proto
pojďme vyhovět názoru komise pro památky
a strategii a několika stovkám podepsaných
občanů a průmyslovou zónu z připravovaného nového územního plánu vypusťme. A co
místo ní? Petice občanů velmi moudře dala
vedení města volnou ruku, pouze razantně
vytýčila směr. Když tedy ne průmyslovu zónu,
pak je třeba zvážit variantu, která se nabízí nejvíce - nějakou formu zeleně s možnostmi pro
aktivní trávení volného času. Ostatně zrovna
těchto ploch ve městě mnoho není a občané
a případní turisté o ně mají velký zájem.
Ing. Jan Eret, zastupitel
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TAK A DORAZILA
ČERVENÁ KARKULKA
SMÍCHANÁ
S PERNÍKOVOU
CHALOUPKOU...
Když jsem se před časem zamýšlel, kdy
dorazí další pohádka z pera pana Hroudy,
tak jsem netušil, že to bude tak brzy. Píše, že
nikdo pozemky města prodávat nechce – ale
na jednání ZM dne 14.11. 2016 byl bod 9.
Průmyslová zóna – záměr prodeje pozemků.
Navrhované usnesení bylo: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků
v „Průmyslové zóně v Bezručově ulici“, ukládá

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
22. zasedání – 19. března 2018

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci starostky města
o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-12/2017;
■ vzalo na vědomí usnesení finančního výboru
č. 18/2014 - 2018 ze dne 14.03.2018;

radě města zpracovat podmínky prodeje pro
zveřejnění záměru a zadat vypracování posudku na cenu pozemků v Průmyslové zóně
ve smyslu vypracované studie a poté předložit
ZM.
A již předtím si Rada města za více než
100 tisíc korun nechala vypracovat zmiňovanou studii k průmyslové zóně – to ty peníze
jen tak vyhazuje oknem, když pozemky nechce prodávat? To není příliš hospodárné...
Taktéž lživé je tvrzení, že vše začalo až zpracováním zásad pro umisťování investic – ty
totiž následovaly až po dotyčném ZM a odporu opozice (včetně pana Ereta) a občanů.
Takže je zde otázka, zda má pan Hrouda tak
krátkou paměť nebo zda úmyslně překrucuje
veškerá fakta...
A nevím, zda má cenu komentovat článek

paní Sobotové. Nejdříve rozporuje tvrzení, že
se průmyslová zóna dostala do návrhu nového územního plánu. Ale na konci odstavce
přiznává, že do návrhu ÚP byla průmyslová
zóna převzata... A ve stejných logických kotrmelcích pokračuje dále...
Ale konečně se v Radyňských listech alespoň objevilo grafické srovnání části starého
a nového ÚP, po čemž někteří spoluobčané
volali už při projednávání nového návrhu.
Takže jsem si třeba až teď všiml, že se nám
průmyslová zóna v novém návrhu rozrostla
o cca 1975 m2... Protože zatím jsem měl dojem, že se mluvilo o shodném rozsahu jako
v původním ÚP.
Ing. Jiří Šimána

■ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2018 ke zvýšení celkových
příjmů o 6.281.034,00 Kč a ke zvýšení celkových
výdajů o 5.040.000,00 Kč, dále dochází ke změně
financování ve výši -1.241.034,00 Kč;
■ vzalo na vědomí Inventarizační zprávu
o provedené inventarizaci majetku, závazků
a pohledávek města k 31.12.2017 s tím, že celková hodnota inventarizovaného majetku města
k tomuto datu činí 814.444.950,02 Kč;
■ schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem a Plzeňským krajem,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši
220.132 Kč na zajištění dopravní obslužnosti Pl-

zeňského kraje v roce 2018 v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí Protokol o otevírání nabídek, Posouzení splnění podmínek účasti výběru dodavatele, Zprávu o hodnocení nabídek
v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“
a schválilo, jako partner projektu, Smlouvu
o dílo na dodavatele stavby „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ s uchazečem EUROVIA
CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ:
45274924, který předložil v zadávacím řízení
nejnižší nabídkovou cenu, tj. nabídka č. 5 uchazeče EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00
Praha 1, IČ: 45274924, s nabídkovou cenou
11.744.217,07 Kč bez DPH, tj. 14.210.502,66 Kč
včetně DPH, v předloženém znění;
■ uložilo radě města zajistit návrh postupu aktualizace Akčního plánu 2016-2019 do příštího
jednání ZM;
■ schválilo názvy nových ulic Za Statkem
a Úzká s vymezením ulic dle přiložené mapy
v katastrálním území Starý Plzenec

DOPRAVA
MĚSTO STARÝ PLZENEC

OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce 2018
tradiční pravidelnou přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti ČSAD
autobusy Plzeň, a. s.
Autobus bude jezdit od 1. června do 19. října 2018 vždy v pátek v následujících termínech:
1. června
15. června
29. června

13. července
27. července

10. srpna
24. srpna

Jízdní řád:
zastávky autobusů ČSAD a MHD
Sedlec - náves
- rozcestí
St. Plzenec - Nádražní
- Kollárova (točna)
- Radyňská (Máchova)
- Masarykovo náměstí
- Havlíčkova (za mostem)
Odjezd zpět ze hřbitova v 17:10 hod.
Jednotné jízdné činí 10,- Kč.

7. září
21. září

5. října
19. října

POTRAVINÁŘSKÉ
TRHY
v roce 2018
26.05., 23.06., 21.07.,
25.08., 22.09.,
20.10.,24.11.

vždy od 08:00 h do 12:00 h
hod.
16:00
16:02
16:05
16:08
16:10
16:12
16:15

Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka města Starého Plzence

Masarykovo náměstí,
Starý Plzenec
MĚSTO STARÝ PLZENEC
přijme

zahradníka/zahradnici
na zkrácený pracovní úvazek
(DPP, DPČ).
V případě zájmu
kontaktujte tajemníka MěÚ
na tel.: 725 046 572
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SERIÁL
HOSTINEC U VÁVRŮ
(a jak jím dějiny procházely…)
Paní Marie Vávrová, rozená Černá, postavila na svém pozemku č.216/7 jednopatrový dům, určený k provozování hostinské
činnosti. Stavba byla započata v srpnu 1901
a dokončena v prosinci téhož roku. (viz fotografie rodiny Vávrů z kolaudace). Manžel

paní Marie, Josef Vávra, byl původním povoláním truhlář ve staroplzeneckém pivovaru. Restauraci se dařilo dobře, a tak byla pro
její provoz v r. 1911 přistavěna lednice podle
plánů staroplzeneckého stavitele Karla Štiky.

V r. 1912 ještě následovala přízemní budova
koloniálu o dvou místnostech, kde prodávala příbuzná majitelů. Před první světovou
válkou zde byl zřízen dokonce i pivní spolek. Vávrovi měli tři syny: Jindřicha (ten pak
ve dvacátých letech převzal hostinec), Rudolfa (zemřel mladý) a Josefa. V r. 1917 majitelé
ještě přikoupili zahradu za domem a začali
v lokále provozovat první biograf, tehdy ještě

němý, doprovázený živou hudbou. J. Hrubý
takto vzpomíná: „Hostinský Vávra tam provozoval tzv. Elektrické divadlo, to byl průkopník
„ živých obrazů“, pozdějších kin, biografů…
To byla éra němého filmu, pod plátnem seděli
dva až tři muzikanti: na klavír hrál pan Jůza
(ten měl i svoji kapelu, pak houslista Bystřický
od pivovarského jezu, harmonika…. Mne tam
jako malého kluka vodil můj děda Vávra. Pamatuji si nejen kovbojky, ale hlavně legionářské filmy jak z italské, francouzské tak i ruské
fronty – anabázi legií do Vladivostoku…“1).
Po vzniku samostatného státu začal R. Vávra
pronajímat svůj hostinec biografu Bio Invalid: koncesi na něj mělo sdružení válečných
invalidů. Bio zde promítalo měsíčně asi 10
filmů (převážně českých) a to až do července 1938, kdy si našlo nové působiště- hostinec „Na Růžku“ u Vytisků. V hostinci občas
účinkovali i tehdy významní čeští herci jako
Vojta či Jára Pospíšil, dokonce prý tam přespal spisovatel Hašek a jeho kamarád Z. M.
Kuděj a prý i další slavné osoby. Prý tam měl
svoji produkci i jasnovidec Jansen: svoji partnerku uvedl do stavu levitace, kdy se vznášela
ke stropu nad pódiem. ,„Kniha hostí“, založená již Josefem Vávrou, se však nezachovala.
Dalo by se říci, že tímto hostincem procházely dějiny městečka, a to občas velmi překvapujícím způsobem…
První událostí bylo v r. 1917 ubytování
několika nižších carských důstojníků. Nebyli to však váleční
zajatci: prchali tajně
přes frontu první
světové války před
revolucí v Rusku,
před novými poměry. V Plzni byli v té
době zároveň ubytováni vyšší důstojníci carské armády.
Je zajímavé, že spali
oblečeni i v botách… Koně měli
za hostincem, pravděpodobně pak pokračovali dále do Francie
Událostí druhou bylo založení organizace KSČ ve Starém Plzenci koncem června 1921 v tomto hostinci. Protože jeden ze
zakládajících členů Jaroslav Sobota byl bratrancem Jindřicha Vávry, propůjčoval majitel
hostince komunistům bezplatně místnost

ke schůzování, případně i pokojík v prvním
patře. Zakládající schůze KSČ však měla zajímavý průběh: když se místní dozvěděli, co
se v hostinci děje, několik z nich nelenilo,
vytrhali plaňky nízkého plůtku nedalekého
nádraží a vytloukli jimi v hostinci všechna
okna. Takže komunistická strana byla v Plzenci zakládána za zvuků tříštícího se skla
a úderů malých, ještě c. a k. rakousko-uherských planěk. Druhý den měl Jindřich Vávra
s otcem opravdu plné ruce skla a práce… Je
zajímavé, že názory svého bratrance nesdílel
4
), byl hlavně nadšený sokol.
Třetí událostí, která málem stála oba tehdejší majitele hostince život, byla provokace
gestapa z dubna 1945. Tehdy ráno se zrovna
Jindřich Vávra s manželkou chystali otevřít
hostinec a zatápěli v lokále. Tu zaklepal kdosi na dveře. Přišel prý slušně oblečený pán,
představil se jako Pokorný a požádal o kávu.
Pak prý prohlásil zhruba toto: „Pane Vávra,
já vím, že máte styky s partyzány, s Jíchou …
Přinesl jsem pro ně peníze a další věci.“ Vávrovi to bylo jasné, koho má před sebou, a tak
se rozčílil: „Pane, já žádné partyzány neznám.
Dopijte si to kafe a vypadněte!“ Neznámý
odešel. Když za ním zaklaply dveře, všimli si
oba, že se k nim blíží nějaké auto, vypadalo to
na gestapo. Napadlo je podívat se do lokálu
a zděsili se: všude po stolech i na podlaze se
válely protiněmecké letáky. Rychle se vzpamatovali a naházeli vše do právě zatopených
kamen. Vtom už gestapo spolu s Pokorným
bušilo na dveře: prohlédli si pečlivě lokál
a dost se divili, že tam nic není. Je zajímavé,
že když byl po válce s Pokorným soud, tak
měl dotyčný udavač ještě tu drzost prohlásit: „Pane Vávra, vy jste proti mně zaujatý.“
V srpnu téhož roku předali manželé Vávrovi postupní smlouvou živnost svému synovi
Rudolfovi a jeho manželce Marii (svatbu měli
noví majitelé v r 1942).
Čtvrtou událostí byla oslava konce války,
kterou večer 11. května 1945 – hned po pohřbu zastřeleného Václava Kratochvíla –
uspořádal velitel americké posádky. Kronika

o tom říká: „Večer přijeli do Plzence američtí
důstojníci z Rokycan se svým velitelem Ginderem a uspořádali večírek u Vávrů, na který
byli pozváni představitelé obce, hosté a ovšem
Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5
také česká děvčata. Účastníci byli pohoštěni
různými nápoji a nechyběl ovšem ani tanec.
Mezi důstojníky byl též jeden českého původu, jehož čeština
byla velmi slabá,
ale tím zábavnější bylo tlumočení
proslovů velitele
i ostatních důstojníků, které velmi
pobavilo přítomné
Čechy.
Při
večírku
bylo plukovníkovi
Ginderovi předáno pěkné album
s
fotografiemi
pořízenými
při
slavnostním vítání americké armády. V albu byla též mapka
republiky s vyznačeným Starým Plzencem.
Velitel slíbil, že přijede ještě jednou do našeho
města, a to v neděli 13. května o 11. hodině,
aby se také rozloučil se školní mládeží.“
Po válce ušel Vávra znárodnění, pravděpodobně proto, že by to bylo místním ko-

munistům trapné, když jim vlastně zdarma
poskytoval lokál. Nakonec ale došlo i na něj.
J. Hrubý vzpomíná: „Bylo to v létě 1960, když

si tam přišel jeden „dobrák“ a pravil: „ Pane
Vávra, to je vaše hospoda?“ „Ano, co má bejt?“
Dotyčný pak řekl se škodolibým úsměškem
osudnou větu: „Už není vaše, už vám nepatří, máte ji znárodněnou!“ 2) Restaurace byla
vyvlastněna rozhodnutím ONV Plzeň-jih.
Poté převedena na stát, a sice na Restaurace
a jídelny Přeštice. Rudolf Vávra to těžce nesl
a zemřel brzy nato raněn mrtvicí.
V r. 1991 byla restaurace vrácena v restituci původním majitelům, tj. Marii Vávrové
a jejím třem dětem. Po smrti Marie Vávrové

prodali jejich děti Václav Vávra a Olga Benediktová své dvě třetiny restaurace panu Půtovi za účelem zřízení prodejny potravin.
Anna Velichová a Rudolf Vávra
Poznámky:
1) Koloniál byl pak zbořen po vyvlastnění, ale
už se v něm neprodával - vypadal takto podle
plánku:
2) viz vzpomínky J. Hrubého z července 2017
(strojopis)
3) tamtéž
4) Jindřich Vávra byl sice na léta 1919 – 22
zvolen městským radním za čs. sociální demokracii, později však ve 30. letech byl na kandidátce živnostenské strany a za ni byl po léta
členem zastupitelstva…
Fotografie
archiv R. Vávry
sbírka Fr. Ulče (reklama)
prameny
- Vávra, R.: Hostinec u Vávrů (rukopis), srpen
2017
- kronika Starého Plzence, zápisy z 20. a 30. let
a z května 1945

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ KVĚTEN 2018
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

www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno 5. května 2018 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
2. května 2018 – vernisáž výstavy
Starý Plzenec za první republiky

Výstava k 100. výročí vzniku republiky
(fotografie, dobové dokumenty a artefakty)
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 5. července 2018.
3. května 2018
Uctění památky obětí světových válek
Pietní akty u pomníků ve St. Plzenci a Sedlci
Masarykovo náměstí
Pokračování na str. 7

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
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: 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
bohemia_sekt_den_otevrenych_dveri_inz_128x89_01_vystup.indd 1

19/04/2018 09:00
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- 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
Sedlec (v blízkosti mostu přes řeku – naproti památníku obětem II.SV)
- památník Americké armádě
17:30 h
5. května 2018
Oslavy osvobození na Radyni
Místo: předhradí hradu Radyně
Příjezd konvoje vojenských historických vozidel (17:00 h)
Kyvadlová doprava ze St. Plzence na Radyni
zdarma
Čas: 14:00 – 18:00 h
www.staryplzenec.cz
15. května 2018
VI. koncert 33. sezóny Kruhu přátel hudby
ve Starém Plzenci
Pragtet – dámské vokální trio
Místo: BOHEMIA SEKT Centrum, Smetanova.
220, St. Plzenec
Čas: 18:00 h
www.staryplzenec.cz
19. května 2018
Staročeské máje
Místo: areál SDH Sedlec
Čas: od 15:00 h
Pořadatel: Spolek - Sedlec v akci!
19. a 20. května 2018
Výstava vozidel a dokumentů
Místo: klubovna Pionýrů St. Plzenec
Čas: 10:00 h – 17:00 h
www.plzeneckazeleznice.cz
25. května 2018
Noc kostelů
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: 18:00 h – 22:00 h
www.farnoststaryplzenec.cz
26. května 2018
Den dětí
Pohádkový les (10:00 h – 14:00 h)
Místo: areál Pionýrů St. Plzenec
Čas: 10:00 h – 18:00 h
www.plzeneckazeleznice.cz
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ZÁBAVNÁ
STŘEDOVĚKÁ STEZKA
pro všechny děti a dospěláky
V OKOLÍ ROTUNDY (3. ročník)
sobota 16. června 2018 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

Oslavy osvobození

na Radyni
14:00 h – 18:00 h
Předhradí hradu Radyně
Program:
• po celou dobu bude hrát k tanci a poslechu
Orchestr Miroslava Novotného
• příjezd konvoje historických vojenských vozidel v 17:00 h

Doprovodný program:
• zábavný program pro děti v Centru služeb pro turisty

26. května 2018
Plzenecké housličky
Soutěž nejmenších houslistů (26. ročník)
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 09:00 h – 18:00 h
www.zusstaryplzenec.cz
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187

Kyvadlová doprava zdarma minibusem zajištěna ze zast. MHD
u nádraží „u závor“ ve Starém Plzenci
od 13:00 do 19:30 hodin (poslední odjezd z Radyně směr St. Plzenec).
Zastávka na znamení u autobusové točny MHD v Radyňské ul.
Občerstvení zajištěno.

Vstup zdarma.
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18:00 – 18:10

Zahájení Noci kostelů
zvonění staroplzeneckých zvonů

18:10 – 19:00

Soutěž pro děti, malování křídami na chodník
před kostelem, komentovaná/volná prohlídka

19:00 – 19:30

Andělské muzicírování
hudební vystoupení malých a velkých muzikantů

19:30 – 20:00

KONIVADLO
Pohádka pro malé i velké diváky

20:00 – 20:45

STRAW HAT
koncert country-folkové skupiny z Plzně

20:45 – 21:15

Povídání o pátém pádu
zakončení cyklu zamyšlení se nad pády jazyka českého
z pohledu víry

21:15 – 21:30

Modlitba za město

V průběhu večera bude probíhat v prostorech kostela výstava na téma

„Kardinál Josef Beran a Starý Plzenec“

CYKLUS KONCERTŮ

CYKLUS KONCE RTŮ

PRO PLZENECKÉ VARHANY

PRO PLZENECKÉ VARHANY
pěvecký sbor

kostel Narození Panny Marie na Malé Straně

n e děl e 1 3 . kv ě tn a 2 01 8 v 18 h od i n

varhanní koncert

JJOoSsEeFf K
KŠšIiC
caA
dómský varhaník
katedrály sv. Víta
v Praze

Subito

s bo rmis tr y ně
Mo ni ka No vá ko vá a Mi c ha el a Kr á l o vá
k o s t e l N a r o z e n í P a n n y M a r ie n a M a lé St r a n ě

neděle 20. května 2018 v 18 hodin
Zapsaný spolek Staroplzenecké varhany spolu
s Římskokatolickou farností ve Starém Plzenci
vás srdečně zvou na další z benefičních koncertů za podpory Plzeňského
kraje. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na dostavbu varhan.

Zapsaný spolek Staroplzenecké varhany spolu
s Římskokatolickou farností ve Starém Plzenci
vás srdečně zvou na další z benefičních koncertů za podpory Plzeňského
kraje. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na dostavbu varhan.

Radyňské listy - květen 2018

Strana 9

PRAGTET
dámské vokálně instrumentální trio
Jana Rychterová – kytara/zpěv
Lada Šefčíková – housle
Eva Šašinková – kontrabas/zpěv

15. května 2018 od 18:00 hodin
BOHEMIA SEKT Centrum
Smetanova 220, Starý Plzenec
Písně slavného českého písničkáře Karla Hašlera,
hity Jaroslava Ježka, Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého,
staré české šlágry a filmové melodie
Prodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932
Vstupné: plné 250 Kč, snížené 200 Kč

Město Starý Plzenec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 23.5.2018 uplyne 20 let,
co navždy odešel můj milovaný bratr
pan Václav Prusík.
S láskou vzpomíná sestra Jana.

Dne 23.5.2018 uplyne 20 let,

Měl jsi nás všechny rád,
tolik jsi chtěl žít, srdíčko se zastavilo,
Tys musel odejít…
29.4.2018 tomu byly 3 smutné roky,
co nás opustil
pan Václav Bešta ze Sedlce.
Nikdy nezapomeneme. Manželka Vlasta,
sestra s rodinou, syn s rodinou, vnoučata
a pravnoučata.

co nás navždy opustil
pan Václav Prusík.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
Dne 8.5.2018 by oslavila 80. narozeniny
paní Dagmar Follprechtová.
Byla vždy ochotná naslouchat a pomáhat
Dne 6.5.2018 by se dožil 85 roků

v rodině i cizím lidem.

pan Vladimír Ouhrabka.

S láskou na milovanou maminku vzpomínají

Vzpomínají manželka a syn Vladimír

dcera Marie

s rodinou.

a syn Daniel s rodinami.
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NAŠE ŠKOLY
M Š S TA RÝ P L Z E N E C

JARO V PLNÉM PROUDU
A je to konečně tady. Tolik očekávané jaro.
A jak jinak by mělo začít, než vynášením
hrozivé Morany. 22.3. tak celá školka vyrazila
poslat zimu Moranu za hory a za doly. A pak
jsme konečně mohli oslavit Velikonoce. 21. 3.
se pátou třídou linula vůně mazanců. Každý
si jeden malý vlastnoručně vyrobený odnesl
domů. A protože je březen měsíc knihy, 27.
3. jsme navštívili plzeneckou knihovnu. Paní
Benediktová nás přivítala s úsměvem a pro
předškoláky z páté a čtvrté třídy si připravila

poutavé vyprávění s pohádkou a hádankami.
Moc děkujeme za přijetí, dětem se v knihovně
moc líbilo a překvapovaly svými vědomostmi. Po návratu do školky na nás čekal dopis
od velikonočního zajíčka. Pozval nás na cestu
králíčků ,,březňáčků“. 28. 3. jsme tedy všechny třídy vyrazily po stopách zajíčka plnit
spoustu zajímavých úkolů. Na konci na nás
čekal zajda s plnou taškou dobrot. Od 9. 4.
– 13. 4. se postupně všechny třídy vydávaly
do přírody v rámci projektu naší MŠ. První
třída šla zkontrolovat jaro na Hůrku. Druhá
třída zkoumala ekosystém kolem řeky Úslavy.
Třetí a čtvrtá třída vyrazila spočítat kachny,
jestli všechny přežily zimu. A pátá třída se
vypravila až na sedlecké rybníky. Cestou nás

všechny doprovázelo sluníčko a dobrá nálada. Potkali jsme spoustu zvířátek. Přejeme
vám krásné, sluníčkem prozářené jarní dny.
Kolektiv MŠ
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

Druháčkové u řeky
Foto: Drahoslava Krupařová

Z Š STA RÝ P L Z E N E C

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Dne 23.3.2018 uspořádala školní družina pro děti maškarní karneval. V tělocvičně
se sešlo na 60 různých masek. Bylo k vidění
několik princezen, kovbojů, víl, požárníků,
sportovců a dalších nápadů. Po hodině plné
tance a soutěží odcházeli všichni příjemně
unaveni a spokojeni. Každý si domů odnesl
malou odměnu. Již nyní se děti těší na příští
karneval.
Dne 7.4.2018 se 10 dětí ze ŠD zúčastnilo
akce "Ukliďme Česko" a pomohlo při úklidu
odpadků v našem městě.
Jana Hermanová
Tanec na karnevalu školní družiny

Foto: Mgr. Klára Veselá

DUBEN V ZŠ SEDLEC

3ě,-Ë0$&Ë=.28â.<
=iNODGQtXPČOHFNiãNROD6WDUê3O]HQHF
POZOR!!! Nutná registrace na webu www.zusstaryplzenec.cz!!!

Noc s Andersenem 2018 v ZŠ Sedlec byla
ve znamení knihy Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Nejprve děti dostaly
hrací kartu a průběžně plnily různé úkoly
Pokračování na str. 11

HUDEBNÍ OBOR:
DþHUYQDYåG\RGGRKRGLQ
9é79$51é2%25
DþHUYQDYåG\RGGRKRGLQ
/,7(5È51ċ'5$0$7,&.é2%25
þHUYQDRGGRKRGLQ
3ĜLMtPDFtĜt]HQtSUREČKQHSURYãHFKQ\XFKD]HþH LQDSRERþN\Y1H]YČVWLFtFKD6SiOHQpP3RĜtþt 
YEXGRYČVtGOD ZUŠ ve Starém Plzenci, Raisova 23RGPtQNRXMHRVREQt~þDVWGtWČWHYGRSURYRGX]iNRQQpKR]iVWXSFH
3ĜLMtPDFtFKSRKRYRUĤVHPRKRX]~þDVWQLWSRX]HXFKD]HþLNWHĜtYVUSQXGRViKQRXPLQLPiOQČYČNXSČWLOHW
2SĜLMHWtYDãHKRGtWČWHGR=iNODGQtXPČOHFNpãNRO\6WDUê3O]HQHFEXGHWHLQIRUPRYiQLNDQFHOiĜtãNRO\QDNRQFLþHUYQD
%OLåãtLQIRUPDFHQDWHOþtVOHFK ĜHGLWHOQD  VERURYQD  YêWYDUND 
'DOãtNRQWDNW\]XVSO]HQHF#YROQ\F]ZZZ]XVVWDU\SO]HQHFF]ZZZIDFHERRNFRP]XVVWDU\SO]HQHF

Páťáci natírají lavice na školní zahradu.
Foto: Emanuela Vávrová

Radyňské listy - květen 2018
Pokračování ze str. 10
(skládání puzzle, trénovaly paměť a měly si
zapamatovat, co všechno dali pejsek s kočičkou do dortu, poslouchaly píseň s názvy pohádek od Andersena, pomáhaly kočičce věšet
prádlo, pejskovi zašívaly záplatu a spoustu
dalších aktivit). Překvapením večera byla
beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, která nám četla ukázky ze svých knih.
Některé z nich čteme také ve škole a moc se
nám líbí. Prvňáčkům už se kolem desáté klížila očka, proto byli uloženi do svých spacáků. Po besedě nám pro inspiraci děti z dramatického kroužku zahrály divadlo a poté
si skupinky dětí vylosovaly název pohádky
a žánr. Každá skupina měla za úkol nacvičit
a předvést kraťoučké divadelní představení ve vylosovaném žánru. A tak jsme mohli
vidět pohádky o pejskovi a kočičce ve formě
muzikálu, opery, klauniády, činohry, panto-
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mimy atd. Všichni se daného tématu zhostili
se ctí. Poté následoval odchod do spacáků
a čtení nebo sledování pohádek a domluveného filmu.
Ve středu před prázdninami jsme se vydali na velikonoční vycházku do přírody.
Řekli jsme si, že vyrábění už bylo dosti a je
potřeba více pohybu. Našli jsme si krásný
svah, kde jsme si popovídali o velikonočních
zvycích. Zajímali jsme se nejen o ty české,
ale i zahraniční. Někteří znali, pro některé to
byla novinka (např. v Německu se hází vejce
přes dům, v Čechách hospodář vejce obětoval, v Anglii pořádají vajíčkové hony, v Řecku hází keramické nádoby z balkonu atd.).
My jsme si udělali takové vajíčkové koulení.
Po příchodu do školy jsme druhé vajíčko
zdobili, někdo ho stihl hned i sníst. Z čerstvých vrbových proutků jsme si mohli uplést
tradiční pomlázku, někdo si upletl i věneček.

Zbylé proutky jsme uschovali na další tvoření
na školní zahradě. Celkově jsme si den užili
a přálo nám i počasí.
Dne 11. dubna proběhl v ZŠ Sedlec zápis
do první třídy. Dostavilo se celkem 15 předškoláků a všem se moc dařilo.
Ve středu 18.4. jsme ve škole přivítali paní
Kůsovou, která přišla našim žákům přiblížit
práci zdravotní sestry. Zdůraznila důležitost
správné stravy a pohybu pro lidský organismus. Více informací žáci získali o diabetu
a pomůckách, které se používají při jeho léčbě. Děti si mohly vyzkoušet základní ošetření
drobných zranění, změření tlaku a další jednoduché úkony, které se váží k profesi zdravotní sestry.
Emanuela Vávrová, Helena Malá
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SKAUT
Výlet do Bahen 24. 3. 2018
„Ikdyž jsme bahno všichni již někdy viděli, okoukneme okolí Mirošova, kde kromě
Jezevčí skály uvidíme oblast, které se říká
Bahna, proč? To prozkoumáme na vlastní
oči…“ hlásala úvodní část letáčku, který zval
na tento sobotní výlet.

Společně s chlapeckým oddílem z Plzně
jsme se vypravili vstříc bahennímu dobrodružství. Trasa byla velmi pestrá. I když bylo
dopoledne slunečné, teplota stále dávala znát,
že pravé jaro teprve přijde. Cestou lesem jsme
procházeli místy se zbytky sněhu a klouzali
se na zamrzlých kalužích. Hráli jsme spoustu
her, při nichž nejedna byla výzvou, a to nejen

pro děti, ale i dospělé.
Oblast Bahen, opravdu dostála svému názvu. Maminky z nás určitě měly velkou radost. 
V této oblasti – Zadní Bahna u Strašic
se v červnu koná největší ukázka současné i historické vojenské techniky v Evropě.
Pokračování na str. 12
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Pokračování ze str. 11
Přehlídka vojenské techniky, ale nebyla naším cílem. Prošli jsme zvrásněným terénem
a využívali jej na různé úkryty při plížení
travnatou a křovinatou trasou.
Abychom se trochu ohřáli a nejen zevnitř,
opekli jsme na ohni, co si kdo přinesl a posilněni, se vydali na zpáteční cestu. Bohužel
jsme ale neodhadli délku trasy a zbývajícího
času a vlak směr Plzenec nám o pár minut
ujel. Naštěstí naši rodiče pohotově přispěchali do Rokycan, kam jsme pár zastávek
popojeli jiným vlakem a odvozili nás domů.
Celý výlet se moc vydařil a z prošvihnutého
zpátečního spoje, zůstane ponaučení pro další plánování. Jaru zdar, bahnu zmar!
Honey – Hana Troppová

jako tak dobrý nápad), proto v ranních hodinách se všichni radostně sešli vymrzlí u horkého čaje.
Přes sobotní dopoledne si týmy zkusily
chodit poslepu vedeni pouze provázkem divokou džunglí, či vysilující zápasy v hutututu. Po vydatném obědě se vyšlo po stopách
tajemného šamana do okolí chaty a jako hřeb

večera museli od zesnulého ducha hrobky
vyluštit nápovědu, kde se skrývá temný talisman. Po mnohem teplejší a pohodlnější noci
než byla předešlá, jsme nedělní dopoledne
pouze sbalili naše krosny a vyrazili zpět směrem k nádraží a k našim domovům.
Éla – Eliška Lucáková

Výprava za šamanem
6.-8.4.2018
Tento víkend, jako právoplatné zahájení
jara, se uskutečnila dobrodružná výprava
za šamanem, tentokrát do Dešenic. Po dvouhodinové cestě vlakem to opravdu dobrodružné bylo. Hledání samotné chaty v lesích
Šumavy stálo staroplzenecké skauty mnoho
sil, leč energie na prošmejdění celé chalupy
je vždycky dostatek. Starší si na noc postavili
stan venku (což se už po půl hodině nezdálo

Náš oddíl v Dešenicích

Foto: Ivana Drncová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci

Akademie Staré Plzně
přednášku

První republika a Starý Plzenec v ní
Mgr. Michal Červenka a Mgr. Anna Velichová

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu,
Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec ve čtvrtek 24.
24. května
května 2018
2018od
od18.00.
18.00.
Počátky moderního státu dnes klademe ke zrodu první Československé
republiky. Rozkvět mladé republiky je pro nás dodnes v mnoha směrech
inspirující.
Přednášející budou hovořit o vzniku republiky, o životě běžných lidí,
politice, legionářích, Sokolu, živnostech i staroplzeneckém pivovaru.
Zveme nejen všechny přátele, ale také každého, kdo se rád dozvídá něco
nového. Vstup zdarma.

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com. Vyhrazujeme si právo změn
v programu. http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/

Foto: Vladimír Sedlák
Každoročně si počátkem května připomínáme položením květin k pomníku obětem I. a II. světové války naše padlé spoluobčany.
O pomník se starají i v průběhu roku členové ZO KSČM. I tentokrát
pietní místo upravili a vysadili macešky. Je potěšitelné, že ke zkrášlení
pomníku letos přispívají i ostatní neznámí občané. Jejich misky s maceškami na pomníku jsou opravdu krásné. Děkujeme, že nezapomínáte na zbytečně zmařené životy a půjdete uctít památku padlých i 3.
května.
Jitka Sutnarová
OSHR pořádá 3.6.2018 poznávací, zájezd do Tachova
(zámek, historické centrum města, jízdárna ve Světcích) a archeoparku v Německu
(slovanské sídliště v Bärnau).
Pro případné zájemce bližší informace
mob. 731 958 349 nebo www.oshr.cz
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UKLÍZELI JSME ČESKO
V sobotu 7.4. se v našem městě konala
akce „Uklidíme Česko“. Účast na akci byla
dobrá, mimo členů různých spolků přišly
i soukromé osoby se zájmem o čistotu okolí
svého bydliště.
Členové našeho mysliveckého spolku
byli rozděleni na dvě skupiny, které uklízely
ve dvou lokalitách, a to na silnicích na Letkov a Koterov, hlavně pod dálničním mostem. Obě skupiny podél silnic a částečně
i na lesním okraji nasbíraly neuvěřitelné
množství odpadu. Důkazem je přiložené foto
jedné z lokalit. Je s podivem, co všechno lidé
do přírody odhodí. Odpad je složen z všemožných obalů, hlavně plastových, matrací,
koberců, pneumatik, částí automobilů, našli
jsme i kompletní jízdní kolo. Mnohý odpad je
tak zarostlý v křoví, že se jeho úklid neobejde
bez nůžek a pily.

Nalezený odpad podél silnice
Foto: Jiří Kochman

VELIKONOČNÍ JARMARK
V SEDLCI
Spolek Sedlec v akci! uspořádal dne 1.
dubna 2018 v pořadí již 4. velikonoční jarmark na Sedlecké návsi.
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K nehodám způsobeným zvěří a nepozornými řidiči na silnicích, případně toulavými psy v honitbě tak přibývá další riziko
poranění a následného úhynu zvěře, které má
na svědomí právě odpad, odhozené pletivo,
láhve se zbytky potravin a podobně.
Ve Starém Plzenci byl otevřen nový sběrný
dvůr s dobrou kapacitou skladování a s velmi
vstřícnou obsluhou. Mnozí ti, kteří házejí odpad bezmyšlenkovitě kolem silnic a do lesa,

to mají do tohoto zařízení blíž a nepotřebné věci zde uloží mnohem pohodlněji než
na okraji frekventované silnice.
Děkujeme městu za dobrou organizaci
zmíněné akce i za závěrečné posezení s pohoštěním, dále i těm, kteří pochopili smysl
tohoto článku a chovají se k přírodě s takovou péčí jako ke svému majetku.
Jiří Kochman, MS Starý Plzenec

JARNÍ BRIGÁDY OSHR

pohled na val nad sv. Vavřincem. U rotundy
už nebrání výhledu na Malou Stranu suchá
třešeň.
Každý rok v tuto dobu zde uklízíme a vždy
se těšíme z krásně kvetoucích dýmnivek rozesetých po celém lese. Přijďte se na tu krásu
podívat! Stojí to za to.
Josef Sutnar

Dne 25. března 17 členů a příznivců
OSHR vyklízelo, prořezávalo a odvodňovalo novou část staroplzenecké naučné stezky
vedoucí od Andrejšek k Blažeji. Zapojili se
tak do akce „Ukliďme Česko“. Teď už zbývá
tuto trasu pod dohledem turistů - značkařů
vyznačit a všem se tak
nabízí možnost poznat
zase jeden krásný kout
našeho města. Společně
s „Kvetoucími stromy“
chceme ještě vylepšit
odvodnění propustku
pod tratí a případně
opravit starodávnou kamennou studánku.
Další práce nás čekala 13. dubna na území NKP Slovanského
hradiště Hůrka. Pod
rukama 14 dobrovolníků prokoukly základy
kostela sv. Kříže, prostor Členové OSHR se také zapojili do akce Ukliďme Česko.
na akropoli, prosvětlil se
Foto: archiv OSHR
Přes velmi nepříznivé předpovědi nám
počasí nakonec přálo, malý deštík průběh
akce nenarušil.
Návštěvníků bylo opět hodně a všichni
příchozí si mohli vybrat z pestré nabídky
sladkostí, velikonočních nádivek, bramborových buchet a oblíbeného ovárku. V nabídce

Spolek – Sedlec v akci! Vás zve na tradiční

Staročeské máje
19. května 2018 od 1500 v areálu hasičské zbrojnice v Sedlci
Na co se můžete těšit?


od 900 KROJOVANÝ PRŮVOD obcí



od 1500 v hasičské zbrojnici
o
o

o



MRÁKOVŠTÍ MUZIKANTI
vystoupení dětského souboru
ÚS
ÚSLAVÁČEK
domácí CHODSKÉ KOLÁČE a
dom
ČERSTVÉ
UZENÉ z udírny
ČE

od 2100 zahraje kapela WAGABUND

Občerstvení zajištěno!
Vstupné symbolických 50 Kč po celý den.
Děti zdarma.

byly tradičně teplé i studené nápoje. Nechyběly stánky s bižuterií, keramikou, různými
druhy medů. Ozdobou jarmarku byl stánek
s krásnými velikonočními kraslicemi a velikonočními dekoracemi.
Celé odpoledne k dobré náladě hrála hudební skupina „Depozit“ ve stylu Country.
Malí návštěvníci se mohli výtvarně projevit
v dětském koutku.
Velký dík patří všem obětavým členům
spolku, kteří se ochotně a bez nároku na čas
zapojili do uskutečnění celé akce. Poděkování patří rovněž tradičně panu Lencovi a jeho
kolegům z městského úřadu za přivezení
a odvezení stánků a lavic.
Návštěvníci trhu při té příležitosti využili i nových cvičebních prvků v sedleckém
parku, instalovaných městem Starý Plzenec,
z nichž jeden zvaný TWIST + SURF KOMBI
byl zakoupen naším spolkem. Zveme všechny občany města, aby si přišli k nám do Sedlce zacvičit.
Dne 19. května pořádá náš spolek Staročeské máje a těší se na Vaši návštěvu.
Jana Medunová
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Foto: Vladimír Procházka

V úterý 12. dubna proběhla další přednáška
v rámci Akademie Staré Plzně pořádané Občanským spolkem Hůrka a Radyně. Hostem
byl tentokrát významný český paleontolog
prof. RNDr. Michal Mergl, CSc., který velice
poutavou formou pohovořil o vývoji a střídání pevniny a moře na území našeho města
a o tom, jaké důkazy je možné dnes o těchto
fenoménech najít. Doktor Mergl svým povoláním a výzkumem doslova žije a na jeho
vystoupení to bylo znát. Hovořil mimo jiné
i o aspektu uchování lokalit a výsledků výzkumu pro další generace a o svém postoji
k chráněným územím v našem okolí. Již nyní
je možné si na webových stránkách spolku
(www.oshr.cz sekce Přednášky) stáhnout
jeho prezentaci v PDF. Připravujeme také videozáznam z této přednášky. Sledujte stránky
a facebookový profil spolku.
Vladimír Procházka

ČTENÁŘI PÍŠÍ
K ČETNOSTI ČLÁNKŮ
Ráda bych navrhla, aby každý ze zastupitelů Starého Plzence, vyjma starosty, měl
omezený počet článků v Radyňských listech.

Unavuje mě číst pořád jen články od stejných
osob, jako např. od pana Ereta. Přestřelky
v novinách jsou již na „měsíčním“ pořádku
a trochu omezit by se to dalo tím, že třeba
můžou publikovat jen 1× za 3 měsíce (a jen

stručně, na půl strany). Což pro nás čtenáře
bude i tak dostačující. Tím se uvolní místo
pro jiné zajímavější články z našeho města
a okolí.
Kateřina Kostelníková

STALO SE

V sobotu 31. března 2018 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. Středověkou atmosféru navodila dobovou muzikou hudební
kapela Gothien. V Centru služeb pro turisty
pod hradem Radyní se také zároveň uskutečnilo velikonoční tvoření pro malé i velké
návštěvníky.
O prvním letošním „velikonočním“ víkendu navštívilo hrad Radyni 798 lidí. Děkujeme
všem za spolupráci!
Text a foto: Eva Vlachová

Zahájení sezóny na hradě Radyni.

Velikonoční tvoření v Centru služeb pro turisty
pod hradem Radyní.

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ
SEZÓNY NA HRADĚ
RADYNI

Foto: Eva Vlachová

ODPOLEDNE S MUZIKOU
PRO SENIORY
Dne 28. března 2018 se v Lidovém domě
ve Starém Plzenci uskutečnila kulturní akce
Odpoledne s muzikou pro seniory, kterou
připravilo K-Centrum města Starého Plzence. Více jak sedmdesát seniorů z Plzence
a okolí se skvěle bavilo při příjemné muzice,
o kterou se postaralo Plzeňské duo. Akce sklidila pozitivní ohlasy a všichni se již můžeme
těšit na podzimní odpoledne s muzikou, které se uskuteční 24. října.
Eva Vlachová
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UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO!
V sobotu 7. dubna 2018 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 114 účastníků z řad
občanů, zaměstnanců úřadu, sportovců, hasičů, … Převážnou část účastníků tvořily děti,
nejčastěji z řad místních fotbalistů, vodáků
a hasičů. Obdobně jako v předchozích letech
se do úklidu zapojily samostatně i jiné spolky
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a organizace působící ve městě (např. OSHR,
Kvetoucí stromy a další).
Do sběrného dvora bylo odvezeno celkem 39 ks pneumatik, 40 kg železa a 2,17 t
směsného odpadu. Potěšující je, že množství
nalezeného odpadu bylo nižší než v předchozích letech. Ovšem přesto, že ve městě máme
sběrný dvůr, stále se objevují nové nepovolené skládky.
Poděkování patří všem, kteří se na úklidové akci podíleli. Fotodokumentace z akce je
zveřejněna ve fotogalerii na webových stránkách města.
Radek Hroch, tajemník MěÚ

Účastníci letošní akce s názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko! ve Starém Plzenci
Foto: Dominika Hrochová

LUDĚK A VANDA ŠABAKOVI
– otec s dcerou zahráli koncert
klavíru a harfy pro Kruh přátel
hudby ve Starém Plzenci
Dne 17. dubna 2018 se uskutečnil v pořadí pátý z abonentních koncertů 33. koncertní
sezóny Kruhu přátel hudby, na kterém účinkovala harfenistka Vanda Šabaková s klavírním doprovodem svého otce Luďka Šabaky.
V programu zazněly skladby českých i světových skladatelů. Tento koncert se uskutečnil
za podpory Nadace Český hudební fond.
Eva Vlachová

Vanda a Luděk Šabakovi zahráli koncert klavíru a harfy pro Kruh přátel hudby ve Starém
Plzenci.
Foto: Eva Vlachová

SPORT
NEJLEPŠÍ HÁZENKÁŘ SVĚTA
FILIP JÍCHA PŘIPRAVUJE V PLZNI
EXHIBIČNÍ ZÁPAS
Nejlepší házenkář světa za rok 2010 a rodák ze Starého Plzence
35letý Filip Jícha (viz foto) uskuteční na hokejovém stadionu v Plzni
16. června 2018 mimořádnou událost – exhibiční zápas, na který přijedou házenkářské osobnosti z celého světa.
Vstupenky pro dospělé budou stát 120 a 180 korun, pro děti a důchodce 60 a 90 korun. K dostání jsou na webu www.sazkaticket.cz.
Zdroj:
https://sport.idnes.cz/hazena-filip-jicha-exhibice-na-zimaku-v-plznipozvanka-konec-kariery-1gg-/hazena.aspx?c=A180409_111701_hazena_mne

Běh přes tři vsi - 7. ročník
26. května 2018
Sedlec - Starý Plzenec
Pořadatel: Sedlec žije z.s.
Prezentace: 9 - 10.30 na sedlecké návsi (děti do 9.50)
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 25.5. 2018 do
20.00, nebo od 9:00 do 10:30 na místě.

Filip Jícha

Foto: archiv

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.
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SEDLECKÁ KANOISTIKA
2018
Zimní příprava:
Rok 2018 začal pro kanoisty tak jako vždy
plaveckým tréninkem, cvičením v sedlecké
škole a běžkami. Od ledna do března jsme
absolvovali plavecký výcvik v plavecké škole v Rokycanech. Naše čtyři družstva každý
čtvrtek zabrala dvě dráhy na dvě hodiny. Přípravku vedla instruktorka přímo z plavecké
školy, plavce trénoval náš Filip Tobrman, který nejen radil techniku plavání, ale šel příkladem a také s dětmi plaval.
V sedlecké škole probíhal klasický trénink
zaměřený na obratnost, sílu a také na hry, letos byl program doplněn o kompenzační cvičení pod vedením Petry Menclové, maminky našeho závodníka Felixe. Další skupina
starších závodníků měla ještě další tréninky
v posilovně loděnice.
V tomto období probíhali i běžkařské tréninky. První běžkařské soustředění se konalo
nad Libercem společně s libereckými a berounskými závodníky. Tohoto soustředění se
ale zúčastnilo pouze několik členů převážně
členů sportovního centra mládeže (SCM).
Za celé soustředění závodníci naběhali přes
200 km. Další akce na běžkách byla o jarních
prázdninách na samotě u Nových Hutí, letos
v hojném počtu. Opět se běhalo na běžkách
a všichni naběhali přes 100 km. V takto nádherných podmínkách to běhalo samo. Přestože někteří stáli na běžkách poprvé, zvládli
tréninky bez problémů.
Další z přípravných soustředění bylo čtyřdenní v Týně nad Vltavou, ale tentokrát už
na vodě. Počasí nebylo zrovna milosrdné, ale
na rozježdění to bohatě stačilo. I když nám
jednou sněžilo a v neděli dokonce mrzlo,
stálo to za to a děti zrušit trénink nechtěly.
Zúčastnilo se 23 závodníků včetně trenérů.
Byli jsme ubytovaní na loděnici, topili jsme si
do kamen a na jídlo jsme chodili do Zámecké restaurace. Bylo tu prostě jako vždy fajn
a vždycky se sem těšíme.
Po deseti dnech následovala další akce.
Opět jsme jeli do Týna nad Vltavou. Tentokrát jsme dorazili téměř v plném počtu. Bylo
nás 36. Do loděnice jsme se už nevešly tak
část spala v tělocvičně. Na tomto pětidenním soustředění se trénovalo už ostřeji. Tým
byl rozdělen na čtyři družstva od nejrychlejších po nejpomalejší. Nejstarší závodníci
(na dlouhých lodích) museli najet spousty
kilometrů na vodě. Další skupina takzvaných
Sharků (jezdí na lodi Shark) pod vedením
Andy Vítková, kteří do toho také šlapali slušně. 3. tým byl z takzvaných džajvistů (jezdí
na lodi JiVe) pod vedením Klárky Holubové
a nejmladší skupinu minikajaků měl na starosti Martin Kůs. Každý trénink se odehrával
za účasti pramice s motorem, na kterém se
střídal Marek Vávra a Filip Tobrman. Pádlovalo se skvěle, i když teplota vody měla pouze 3 stupně, někteří neodolali a vykoupali se
(nechtěně).
Co se týká přípravných soustředění náš
oddíl už další zimní a jarní nepořádal. Další
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bude až v červenci na Hracholuskách. Přesto
tři nejlepší závodníci se účastní dvou týdenních soustředění SCM, kde probíhá podstatně náročnější příprava a to Jakub Niebauer,
Filip Jahoda a Jiří Vávra.
Závody:
V letošním roce se zúčastníme přibližně
15 závodů po celé republice. Díky našemu
městu jsme vybavili závodníky novými loděmi a pádly. Velký dík patří zastupitelům
našeho města, kteří nám finančně pomohli
v situaci, kdy má spousta děti zájem o sport,
ale není dostatek sportovního materiálu.
První letošní závody byly pořádány v Praze. Tentokrát na loděnicích Slavie a KVS. Příprava na letošní sezónu se projevila již zde,
přestože se nám obvykle na prvních závodech příliš nedaří.
Nejlepší výsledek podle očekávání předvedl na deblkajaku Filip Jahoda s Jakubem
Niebauerem, kteří s neuvěřitelným náskokem zvítězili a stali se mistry ĆR na dlouhých
tratích. Další medaili a to bronzovou získala
Eliška Knížková a deblkajak děvčat Johana
a Nella Kočandrlovi a také deblkajak Filip
Kůs s Jakubem Šindelem ze Sokola Králův
Dvůr. Pak následovala smršť bramborových
medailí a to v podání Filipa Kůse na singlu,
Jakuba Niebauera na singlu, deblkajak Ema
Skrovná a Eliška Knížková a Filip Tobrman.
Další závodníci si také vedli výborně v největší letošní konkurenci.
Další výsledky: Matouš Jahoda 6, Matěj
Soukup 13, Jarda Voráček 22, Honza Kodet
23, Jenda Lehner 24, Jahoda FIlip 6, Johana Kočandrlová 6, Anička Tobrmanová 11,
Anežka Mullerová 13, Nella Kočandrlová

i s koupáním 15, Tereza Kodetová 17, Benjamin Perol 26 a Vašek Vávra 27, Barča Kůsová
s Emčou Vávrová 11, Filip Tobrman s Kryštofem Píclem také 8, Kuba Lehner s Kubou
Šindelem ze Sedlčan 28, Jirka Vávra 14, Kilian Perol 52, Matouš Jahoda s Ondrou Vísnerem z Plzně 5, Honza Kodet s Matějem Soukupem 10, Jenda Lehner s Jardou Voráčkem
13, Barča Kůsová 8, Emča Vávrová 9, Anička
Tobrmanová s Terezou Kodetovou 5, Anežka
Mullerová s Eliškou Knížkovou 9, Jirka Vávra
s jabloneckým Kubou Serrou 11, Kuba Lehner 37,
Všichni závodníci si zaslouží pochvalu, protože bojovali za všech sil a byl na ně bezvadný
pohled a to nejen na dekorované vítěze, ale
i na souboje na vodě.
Těšíme se na další závody, za kterými budeme
jezdit po celé republice, ale i na naše vlastní
kanoistické závody "Sedlecká 500" 24.6.2018
i na náš běh "Běh přes tři vsi" 26.5.2018.
Na oba tyto závody Vás srdečně zveme ať jako
diváky, tak i jako účastníky.
Případní zájemci, kteří by rádi rozšířili naše řady, se mohou hlásit každý čtvrtek
v 16:15 h. Jsme sport v přírodě a máme bezvadnou partu dětí. Naučíme tě běhat, plavat,
pádlovat, běžkovat a také samozřejmě cvičit.
Podmínky přijetí je věk aspoň 6 let a základy
plavání.
Za realizační tým
Marek Vávra
PS: Děkuji všem trenérům a rodičům, kteří
nám pomáhají s realizací tréninků, soustředění a závodů, bez kterých bychom nemohli
dětem ukázat krásu sportu v přírodě s partou
kamarádů.

Účastníci kanoistického soustředění v Týně nad Vltavou

Foto: Emanuela Vávrová

RŮZNÉ
VÝZVA - ŽÁDOST
Žádáme pozůstalé příbuzné po rodině Černých z bývalého statku na náměstí ve Starém
Plzenci, aby se ozvali na telef. č. 606 728 731 za účelem vyřešení záležitostí hrobového místa H
192, umístěného na hřbitově ve Starém Plzenci, bezúplatným převodem.
Marie Němcová
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Koupím

starší dvoudílnou slitinovou
formu na velikonočního beránka. Tel.:
604 865 282.

jeté 2 sezony. Cena 500 Kč. Tel.: 723 471 870.

■ Prodám

■ Prodám kolečkové brusle, nastav. vel. 3741, cena 200 Kč. Tel.: 732 688 575.

■ Prodám 4 x letní pneu KLEBER 175-65-14,

■ Prodám umělou kytku IBIŠEK 160 cm vysokou. Tel.: 732 688 575.

housle celé, polokoncertní, výborný stav, houslař L.F.Prokop, Chrudim,
1929. Cena 20.000 Kč. Tel.:603 180 322.

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

■ Kdo daruje 2 zdravá přítulná koťata? Odběr v květnu? Tel.: 732 688 575.
■ Prodám obraz, zimní motiv s hradem Radyně, 110x84cm,olej. Cena 2000 Kč s dopravou. Tel.: 721 475 491.
■ Prodám výhodně silniční kolo Šírer, velikost M/17-18/, výborný stav. Cena dohodou.
Tel.: 602 251 460.
■ Prodám autozahrádku na Škodu Felicii.
Cena 200 Kč. Tel.: 732 688 575.

Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění

■ Prodám el. škrabač brambor. Cena 100 Kč.
Dále šlapací šicí stroj LADA – skříňový. Levně. Tel.: 732 688 575.

V případě zájmu nás kontaktujte.

■ Prodám byt 3+1 (1. NP) v os. vlast, po rekonstrukci (cca 65m2). U Sedlce 857, Starý
Plzenec. Tel.: 723 302 264.

Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939, e-mail: suchyzd@seznam.cz

■ Prodám obytný přívěs pro 3 osoby, STK
9/2019, dobrý stav, levně. Tel.: 702 556 483.
■ Prodám RD, 18 km jižně od Plzně. Tel.:
702 631 605.
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NEBAVÍ TĚ DOJÍŽDĚT ZA PRACÍ?
CHCEŠ UŠETŘIT ČAS A TAKÉ PENÍZE?
PŘIJĎ PRACOVAT DO VÝROBNÍ
SPOLEČNOSTI V MÍSTĚ SVÉHO
BYDLIŠTĚ!

PŘIJĎ PRACOVAT K NÁM,
RÁDI TĚ UVÍTÁME
A TAKÉ ODMĚNÍME!!!
Výrobce nábytkových polotovarů spol. PRONAP s r.o.
nabízí práci pro muže / ženy
• na poloautomatických dřevoobráběcích strojích
• na plný úvazek, dvousměnný provoz
• nástup možný ihned
Požadujeme:
• manuální zručnost, zodpovědnost
Zaměstnanecké benefity
• možnost platového růstu, docházkový bonus
• podnikové stravování, 25 dní dovolené,
• příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dopravu
Informace:
PRONAP, s. r. o.
Jiráskova 1142, Starý Plzenec
tel.: 377 923 312 – 311
mob.: + 420 720 978 340
e-mail: stechova@pronap.eu
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www.pronap.eu

PRONAP s.r.o.
Starý Plzenec
hledá pracovníka na pozici

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ
- ELEKTRIKÁŘ
Požadujeme:
• minimální vzdělání SOU elektrotechnického směru
• základní elektromechanické znalosti
• dobrou orientaci v technické dokumentaci strojů
• logické uvažování, manuální zručnost
• spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
• zkušenosti s údržbou a opravou strojů výhodou
• Vyhláška 50/1978 Sb., § 6
Nabízíme:
• nástup možný ihned
• dobré finanční ohodnocení, možnost platového růstu
• zaměstnanecké benefity: příspěvek na dopravu,
závodní stravování, 25 dní dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění
Informace:
PRONAP, s. r. o.
Jiráskova 1142, Starý Plzenec
tel.: 377 923 312 – 311
mob.: + 420 720 978 340
e-mail: stechova@pronap.eu
www.pronap.eu

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

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

www.plzenec.net

Internet omezený pouze cenou

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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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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K-Centrum, Smetanova 932
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www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
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Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 6/2018
je 18. 5. 2018 ve 12:00 hodin.
Vychází: 2. 5. 2018
ZDARMA v nákladu 2100 kusů

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
S HYDRAULICKOU RUKOU
• doprava materiálů
• likvidace odpadů, apod.
Tomáš Mestek, Sedlec, K Jezu 36
Tel.: 733 586 738 – NONSTOP
E-mail: workfinance@seznam.cz
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