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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
příroda se nám pomalu probouzí ze zimního spánku a venku se začínají objevovat
první známky jara. Ideální pro nasátí jarní
atmosféry je vyrazit do
přírody. Tuto jarní náladu nám ale kazí stále se
nelepšící koronavirová
situace. I v našem městě
počty stoupají, aktuálně
máme v našem městě 81
Covid pozitivních občanů. Covid report můžete sledovat na: https://
staryplzenec.mobilnirozhlas.cz/covid-report.
Vládní opatření jsou čím dál více chaotická,
postrádající jakoukoliv logiku a rozjetý vlak
už zřejmě nikdo neřídí. Takže je to na odpovědnosti každého z nás. Prosím dodržujme
hygienická nařízení, buďme solidární, chovejme se zodpovědně a berme ohled na své
spoluobčany.
Bezpečně a nekontaktním způsobem proběhne podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2021 na celém území České republiky sčítání lidu, domů a bytů.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
na území ČR. Sčítání 2021 začíná o půlnoci
z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.
scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář prostřednictvím České pošty. V případě potřeby se můžete obrátit na
infolinku Českého statistického úřadu 840 30
40 50.
V minulém čísle Radyňských listů jsem
Vás informovala o odevzdání návrhů architektonické soutěže na dostavbu centra města. Podle pravidel České komory architektů
se porota k hodnocení návrhů skládá z členů
nezávislých a závislých. V odborné porotě zasedli za nezávislé členy prof. Ing. akad. arch.
Jan Šépka, doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří
Klokočka, Ing. arch. MgA. Martin Rusina,
Ph.D., Ing. arch. Ing. Eva Kováříková a za zá-

vislé pak Ing. arch. Pavla Burešová, Ing. arch.
Martin Stark, Ing. Vlasta Doláková a dále byli
přizváni odborníci za územní plán Ing. Petra
Šťáhlová a RNDr. Milan Svoboda. Porota pečlivě posuzovala všech 11 soutěžních návrhů
a jednomyslně se shodla na vítězném návrhu.
Stanovisko poroty pak bude představeno na
zastupitelstvu města 8.3.2021. Soutěžní návrhy budou poté zpřístupněny na webových
stránkách města a bude uspořádána veřejná
výstava soutěžních návrhů. Posunuli jsme se
zase o krok blíže k budoucímu modernímu
centru města.
Architektonickou soutěží jsme řešili i návrh na přístavbu základní školy a výstavbu
sportovní haly. Po zpracování všech stupňů
projektové dokumentace (studie, dokumentace pro společné územní a stavební řízení,
dokumentace pro provádění stavby) a vydání stavebního povolení je připraven návrh
zadávací dokumentace na výběr zhotovitele,
technického dozoru a poskytovatele úvěru. Na realizaci tohoto záměru máme zatím
přiznanou dotaci z Operačního programu
životního prostředí ve výši cca 43 mil. Kč.
Věřím, že se nám podaří tento záměr zreali-
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zovat i v této ne příliš výhodné ekonomické
situaci a přístavba základní školy společně se
sportovní halou budou zdobit naše centrum
města, stejně tak jako stávající krásná budova
základní školy.
V tomto období také připravujeme žádosti
o dotace na realizaci dalších záměrů, konkrétně projektu cyklostezky Starý Plzenec-Šťáhlavy 1. etapu z Malé Strany do Sedlce, kdy
již byla dokončena projektová dokumentace
a podána žádost o stavební povolení, dále na
výstavbu víceúčelového hřiště v Sedlci za
hasičárnou a na revitalizace Třebízského
náměstí. Občané také mohli do 26.2.2021
hlasovat pro participativní projekty. Návrhy,
které nebudou realizovány z participativního
rozpočtu, budou zařazeny do „normálního“
rozpočtu města. O dalším postupu uvedených
záměrů Vás budu informovat.
Milí spoluobčané, přeji Vám hlavně zdraví
a hodně sil do nadcházejícího nelehkého období.
Pokud potřebujete pomoci se zajištěním nákupů, léků, registrací na očkování, jsme tu
pro Vás.
Vlasta Doláková, starostka

PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST INFORMACÍM UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA,
ZEJMÉNA TÝKAJÍCÍ SE OČKOVÁNÍ, OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY, VYPLNĚNÍ
DOTAZNÍKU PRO MAS AKTIVIOS, SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ.

Malá Strana

Foto: Jiří Vlach
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ZE ŽIVOTA MĚSTA

INFORMACE
Z MAS AKTIVIOS, Z.S.
REALIZACE STRATEGIE
KOMUNITNĚ VEDENÉHO
MÍSTNÍHO ROZVOJE
Vážení a milí,
doufám, že se těšíte dobrému zdraví a statečně odoláváte covidu či podobnému prevítu.
Těším se opět na spolupráci s vámi a přeji
nám všem pevné zdraví a aby tento rok byl
lepší a příznivější než ten předchozí.
Na sklonku roku 2020 jsme vyhlásili již 7.
výzvu IROP – Infrastruktura do vzdělávání
II.
Oprávnění žadatelé jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO,
církve, církevní organizace, školy a školská
zařízení v oblasti základního vzdělávání. Než
začnete žádost připravovat je dobré si předem
zkontrolovat, zda je váš projektový záměr v
souladu s Místním akčním plánem vzdělávání v daném ORP, dále se prosím podívejte na
povinné přílohy, které musíte k žádosti dokládat a rozhodně doporučuji otevřít si přílohu
č. 2 vyhlášené výzvy, zda vůbec splníte požadovaný minimální počet 20 bodů, který je ke
schválení projektu nutný.
Na výzvu je alokováno 5 675 664,95 Kč
(jedná se o výši celkových způsobilých výdajů
CZV), přičemž minimální výše CZV na pro-

jekt je 100 000 Kč a maximální výše CZV 1
700 000 Kč. Podpora je ve výši 95% z CZV.
Žádosti o dotaci je možné předkládat do 31.5.
2021 do 12,00 hod. v systému MS2014+ .
Výzva je zaměřena na aktivitu Infrastruktura základních škol a podporovány budou
následující aktivity:
• stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích,
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory),
• rekonstrukce a stavební úpravy stávající
infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol,
• zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se
sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Další podrobné informace k výzvě včetně pravidel, možností konzultací a seminářů
naleznete na https://www.mas-aktivios.cz/
dotace-pro-vas/irop/opatreni-13-infrastruktura-do-vzdelavani/
Ještě v tomto 1. čtvrtletí roku 2021 plánujeme vyhlásit 4. výzvu z Programu rozvoje
venkova na podporu následujících čtyř záměrů z článku 20 - Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech.
A) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH – pro obce a svazky obcí
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V rámci výzvy vyhlášené MAS Aktivios, z.
s . získalo Město Starý Plzenec pro svoji pečovatelskou službu nový elektromobil. Toto
ekologické vozidlo slouží nejen pro dopravu pečovatelky za klientem domů, ale také
k přepravě zejména imobilních klientů k lékaři, orgánům veřejné moci apod.
Foto: Radek Hroch, tajemník městského úřadu

E) VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY- pro
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí/svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby
F) KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ZAŘÍZENÍ
VČETNĚ KNIHOVEN - pro obce, svazky
obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí,
nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby
H) MUZEA A EXPOZICE PRO OBCE - pro
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace
zřízené obcí/svazky obcí
Pro všechny záměry platí podpora ve
výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena
dotace. Záměry musí mít obce zahrnuté ve
svých platných (a schválených) rozvojových
plánech a musí být v souladu s naší strategií
MAS.
Více podrobností o jednotlivých záměrech
přinese náš Zpravodaj a také vše naleznete na
https://www.mas-aktivios.cz/dotace-pro-vas/
prv/4-vyzva-prv-2021/
V plném proudu je již příprava na pokračování příměstských táborů na našem území MAS. Současná situace sice zatím tomu
nepřeje, ale pevně doufám, že se stabilizuje
a v době letních prázdnin bude již natolik příznivá, že se příměstské tábory podaří zrealizovat, tak jako v loňském roce. Podrobnější
informace pro rodiče přineseme v březnovém
čísle těchto novin.
Již od ledna pracujeme na nové strategii,
abychom získali další finanční podporu pro
příštích sedm let na podobné projekty určené
pro obce, neziskové organizace, církve i podnikatele z Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka
a Mirošovska, jako v tomto období.
Od vyhlášení první výzvy v roce 2017 byl
díky podpoře MAS Aktivios, z.s. pořízen
mobilní vůz pro Denní stacionářv Přešticích
a nový elektromobil pro pečovatelskou službu
ve Starém Plzenci, ještě bude pořízen osobní
automobil s vybavením pro osoby se sníženou
mobilitou k přepravě klientů pečovatelské
služby do Střediska osobní hygieny v Přešticích a ve dvou etapách dojde k revitalizaci objektu pro sociální služby Plamínek a Jubilata
v Merklíně, včetně nákupu svozového mikrobusu vše celkem částkou ve výši téměř 19 mil
Kč.
Více než 9 mil Kč směřovala podpora na
stavební úpravy a nové vybavení do čtyř základních škol v Merklíně, v Přešticích a v Blovicích a na nové prostory a vybavení do Střediska volného času Slunečnice v Přešticích.
Téměř 30 mil. Kč šlo na výstavbu nového
Pokračování na str. 3
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autobusového nádraží v Blovicích, na vybudování nové cyklolávky přes řeku Úslavu
mezi obcemi Nezvěstice – Žákava a na nový
chodník v obci Drahkov.
Díky finanční podpoře z Operačního programu nezaměstnanost můžeme až do roku
2022 na svém území pořádat příměstské tábory pro děti a úspěšně běží projekt na další
rozvoj služeb Kulturního a komunitního centra Přeštice.
Z opatření Programu rozvoje venkova jsme
dosud rozdělili více než 22 mil. Kč a podpořili
tak 60 žadatelů z řad nezemědělských, zemědělských a lesnických podnikatelů a obcí, byly
obnoveny cestní sítě a v letošním roce bude
zrealizován projekt v k.ú. Chlumčany, který by měl vést k zamezení vodní a částečně
i větrné erozi půdy. V našich Zpravodajích
vám postupně všechny ukončené projekty představujeme, stačí otevřít minulá čísla nebo se podívat na naše webové stránky
https://www.mas-aktivios.cz/menu-hlavni/o-nas/zpravodaj-a-tiskove-zpravy/zpravodaj/
Ve spolupráci s Plzeňským krajem bychom
rádi i letos vyhlásili grant ProSpolky 2021
a podpořili tak činorodé spolky z území. Již
nyní víme, že to rozhodně nebude na podporu kulturních a sportovních akcí, ale podpora bude směřovat spíše do individuálních
malých a smysluplných projektů s dopadem
do okolí. Ve spolupráci s nadačním fondem
EDUZMĚNA máme ještě do konce února
2021 otevřen grantový program ProŠkoly
2020, určený na podporu vzdělávání Blovicka
a Přešticka.
Podrobné informace o vše výše zmíněném, ale i mnoho dalšího přinášíme na našich
stránkách Zpravodaje 1/2021.
Mějte se krásně, těšte se dobrému zdraví,
buďte negativní a myslete pozitivně.
Za celou kancelář MAS Aktivios,z.s. se těším na spolupráci a doufám, že i na brzkou
viděnou.
Hana Bouchnerová
vedoucí zaměstnanec pro realizace SCLLD
MAS Aktivios, z.s.
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OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Vážení pacienti,
od pondělí 1.3. přijímáme do záznamu zájemce o očkování proti COVID-19. Zatím zapisujeme jen osoby od 70 let věku. Prosíme tedy ty z vás, kteří chtějí být
očkování v našich ordinacích, a je jim 70 a více let, aby volali k nám do příslušné
ordinace, kde jsou registrováni (dr. Hocký nebo dr. Plecháč) v pracovní dny v čase
od 10:00 do 12:00 hod (buď osobně nebo vás mohou přihlásit vaši příbuzní). Nikde
jinde se registrovat nemusíte. Počítáme i s tím, že bychom imobilní pacienty, kteří
se k nám nijak dopravit nemohou, očkovali doma.
Pokud jste již registrováni v centrálním registračním systému, nevolejte, budete
naočkováni v očkovacím centru.
Očkovat bychom měli začít v průběhu března t.r. Chceme nejprve dokončit očkování ve věkové skupině 80+, pak bychom postupně očkovali i věkovou kategorii
70-79 let. Pokud se k očkování zaregistrujete u nás, vyzveme vás telefonicky, až pro
vás budeme mít vakcínu. Více vakcín a tím i rychlejší očkování očekáváme zejména v průběhu dubna a května.
MUDr. Radim Hocký, MUDr. Pavel Plecháč

POMOC MĚSTA STARÝ PLZENEC SENIORŮM
S REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ
PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19
V pátek 15. ledna 2021 se spustil celostátní rezervační systém na očkování proti onemocnění COVID -19 pro seniory starší 80 let. Systém však
podle nás úplně nevzal v úvahu, že pro naše nejstarší spoluobčany nejsou
internet nebo call centrum vždy jednoduché pro vyřízení a návštěva praktického lékaře může být zase riziková. Z uvedených důvodů jsme se rozhodli našim seniorům s registrací pomoci. Aktuálně našich služeb využilo
49 seniorů, přičemž 24 z nich již bylo očkováno i druhou dávkou. Zbývající senioři čekají na volné kapacity očkovacích center nebo až budou
moci očkovat i praktičtí lékaři v ordinacích, v případě imobilních občanů,
i v jejich domácnosti.
Od pondělí 1. března 2021 se spouští rezervační systém pro věkovou
kategorii seniorů starších 70 let. Pokud budete potřebovat s registrací
pomoci, kontaktujte nás denně v čase 9 – 18 h na tel. 725 046 572.
Radek Hroch, tajemník MěÚ St. Plzenec

Vážení klienti,
od 15. 3. 2021 měníme na poště Starý Plzenec sobotní rozsah hodin pro veřejnost. Poskytované poštovní služby
jsou v plné míře zachovány. Níže uvádíme přehled hodin pro veřejnost pošty Starý Plzenec.

Den v týdnu

Současné hodiny pro veřejnost

Upravené hodiny pro veřejnost

Pondělí a středa

10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin

Úterý, čtvrtek a pátek

08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin 08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin

Sobota

08:00 – 12:00 hodin

08:00 – 10:00 hodin
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Plzeňský kraj

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oﬁciální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Solní 260/20, Vnitřní Město, 30100, Plzeň

954230100

Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Plzeň 4

Škroupova 1900/5, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň

954230400

Plzeň 5

Doudlevecká 277/13, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň

954230500

Plzeň 7

Francouzská třída 2251/63, Východní Předměstí, 32600, Plzeň

954230700

Plzeň 8

Habrmannova 2260/33, Východní Předměstí, 32600, Plzeň

954230800

Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Plzeň 9

Písecká 972/1, Černice, 32600, Plzeň

954230900

Plzeň 10

Brněnská 967/24, Severní Předměstí, 32300, Plzeň

954231000

Plzeň 12

Masarykova 912/93, Lobzy, 31200, Plzeň

954231200

Plzeň 13

V Bezovce 1979/2, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň

954231300

Plzeň 17

Nepomucká 190/37, Hradiště, 32600, Plzeň

954231700

Plzeň 18

Macháčkova 926/22, Skvrňany, 31800, Plzeň

954231800

Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Plzeň 20

Klatovská třída 2524/127, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň

954232000

Plzeň 23

alej Svobody 1274/21, Severní Předměstí, 32300, Plzeň

954232300

Plzeň 24

č.p. 385, 33017, Chotíkov

954232400

Plzeň 26

Skladová 2483/4a, Východní Předměstí, 32600, Plzeň

954232600

Plzeň 27

Železniční 116/1, Východní Předměstí, 32600, Plzeň

954232700

Plzeň 28

Rokycanská 1385/130, Doubravka, 31200, Plzeň

954232800

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Zruč-Senec

Plzeňská 100, Senec, 33008, Zruč-Senec

954233008

Třemošná

Plzeňská 1045, 33011, Třemošná

954233011

Horní Bříza

Třída 1. máje 708, 33012, Horní Bříza

954233012

Nýřany

Antonína Uxy 520, 33023, Nýřany

954233023

Město Touškov

Čemínská 26, 33033, Město Touškov

954233033

Úněšov

č.p. 76, 33038, Úněšov

954233038

Plasy

Plzeňská 516, 33101, Plasy

954233101

Kralovice

Masarykovo nám. 93, 33141, Kralovice

954233141

Kaznějov

Poštovní 424, 33151, Kaznějov

954233151

Starý Plzenec

Baslova 1081, 33202, Starý Plzenec

954233202

Stod

Stříbrská 80, 33301, Stod

954233301

Přeštice

Masarykovo nám. 321, 33401, Přeštice

954233401

Dobřany

Náměstí T. G. M. 2, 33441, Dobřany

954233441

Nepomuk 1

Plzeňská 162, 33501, Nepomuk

954233501

Blovice

Husova 536, 33601, Blovice

954233601

Rokycany 1

Jiráskova 247, Nové Město, 33701, Rokycany

954233701

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

www.scitani.cz

www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Telefon

Plzeň 1

Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Telefon

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Zbiroh

Československé armády 535, 33808, Zbiroh

954233808

Mirošov 1

Skořická 83, 33843, Mirošov

954233843

Klatovy 1

Nádražní 89, Klatovy III, 33901, Klatovy

954233901

Klatovy 2

Maxima Gorkého 655, Klatovy II, 33901, Klatovy

954233902

Železná Ruda

1. máje 124, 34004, Železná Ruda

954234004

Janovice nad Úhlavou

Sídliště 297, 34021, Janovice nad Úhlavou

954234021

Nýrsko

Rybářská 129, 34022, Nýrsko

954234022

Horažďovice

Mírové náměstí 3, 34101, Horažďovice

954234101

Sušice 1

Havlíčkova 16, Sušice I, 34201, Sušice

954234201

Domažlice 1

Msgre. B. Staška 71, Hořejší Předměstí, 34401, Domažlice

954234401

Kdyně

Náměstí 139, 34506, Kdyně

954234506

Poběžovice

náměstí Míru 67, 34522, Poběžovice

954234522

Kontaktní místa

Staňkov

Plzeňská 377, Staňkov I, 34561, Staňkov

954234561

Holýšov

třída 1. máje 265, 34562, Holýšov

954234562

Horšovský Týn

Pivovarská 219, Velké Předměstí, 34601, Horšovský Týn

954234601

Tachov 1

Hornická 1596, 34701, Tachov

954234701

Bor u Tachova

náměstí Republiky 110, 34802, Bor

954234802

Planá u Mariánských
Lázní

náměstí Svobody 58, 34815, Planá

954234815

Stříbro

28. října 217, 34901, Stříbro

954234901

Břasy 1

Stupno 18, 33824, Břasy

954233824

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Název pracoviště
ČSÚ Plzeň

Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 64, Plzeň

Telefon
377612108

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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MOJE OBEC – MÍSTO, KDE ŽIJU
Vážení,
jak se vám žije ve vaší obci? Co se vám tu líbí a co naopak postrádáte?
Vyjádřete prosím svůj názor prostřednictvím této ankety, jejímž cílem
je zjistit, jak se žije lidem v obcích MAS Aktivios - na Blovicku, Přešticku, Staroplzenecku a Mirošovsku. Anketu můžete vyplnit a nejpozději do 31. 3. 2021 odevzdat nebo vhodit do poštovní schránky
na Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, nebo poslat poštou
na MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice nebo anketu
naskenovat a poslat e-mailem na info@mas-aktivios.cz . Vyplnit ji
lze také elektronicky na webu MAS Aktivios (www.mas-aktivios.cz).

Výstupy z ankety budou využity při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios 2021-2027 (SCLLD), která je
základním předpokladem pro to, aby MAS Aktivios mohla i v příštích
sedmi letech finančně podporovat projekty obcí, NNO i podnikatelů
z regionu. Více informací naleznete na výše uvedeném webu.
Děkujeme za váš názor a za spolupráci.
Ing. Petr Brandl, předseda výboru spolku MAS Aktivios, z.s.
Ing. Hana Bouchnerová, manažerka MAS Aktivios, z.s.,
telefon: 728 168 248, e-mail: info@mas-aktivios.cz,
MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice.

Území působnosti
MAS Aktivios

1. Čeho si nejvíce ceníte na místě, kde žijete? (Zvolte maximálně 6 odpovědí)
Možnost získání bydlení;
Dopravní obslužnost (četnost spojů hromadné dopravy);
Kvalita životního prostředí (čistota ovzduší, dostatek zeleně);
Pracovní příležitosti v obci;
Dobrý stav chodníků a komunikací;
Kvalitní technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plynovod, el. vedení);
Kulturní a historické dědictví obce (památky, kostely, tradice…);
Vzhled obce/architektura;
Dostupnost mateřských a základních škol;
Možnosti sportovního a kulturního vyžití;
Fungující, kvalitní a lidem přívětivá veřejná správa;
Mezilidské vztahy;
Aktivní spolková činnost;
Dostupnost zdravotnických služeb;
Dostupnost a nabídka sociálních služeb;
Bezbariérovost území a budov (úřadů, škol…).
Něco jiného, prosím uveďte co: ………………………………………………………………….………………..…………............……………….
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2. Co Vám nejvíce vadí na místě, kde žijete? (Zvolte maximálně 6 odpovědí)

Nutnost dojíždění za prací;
Nedostatek prostoru pro podnikání;
Chybí obchody či služby;
Dostupnost mateřských a základních škol;
Nedostatečné či zastaralé sportovní a kulturní zázemí;
Nekvalitní činnost veřejné správy;
Minimální kulturně společenské dění v obci;
Nedostatečná nabídka pro mimoškolní aktivity;
Nedostupnost zdravotnických služeb;
Nedostupnost a nedostatečná nabídka sociálních služeb;
Špatný stav chodníků a silnic;
Nedostatek cyklostezek;
Nevyhovující nebo chybějící technická infrastruktura (vodovody, kanalizace, plynovod, elektrické vedení);
Nekvalitní připojení k internetu;
Špatný stav historických a kulturních památek;
Špatná kvalita životního prostředí (ovzduší, voda, nedostatek zeleně v obci,…);
Neefektivní nakládání s odpady;
Špatné mezilidské vztahy;
Místa se slabým či žádným mobilním signálem;
Něco jiného, prosím uveďte co:………………………..……………………………………………………….……………………….............…….
3. Do jaké z následujících oblastí by podle Vás měla směřovat finanční podpora? (Zvolte maximálně 6 odpovědí)

Podpora místních malých a středních podnikatelů;
Zlepšování životního prostředí a péče o krajinu;
Veřejná prostranství a veřejná zeleň v obci;
Oprava a rekonstrukce chodníků a místních komunikací;
Podpora výstavby a obnovy cyklostezek;
Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plynofikace, elektrické vedení);
Podpora bytové výstavby včetně sociálního bydlení;
Školství a vzdělávání;
Sociální služby;
Obnova a oprava památek;
Podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit včetně zázemí;
Nakládání s odpady;
Hospodaření s vodou, zadržování vody v krajině, boj se suchem / povodněmi.
Někam jinam, uveďte kam: ………………………..…………………………………………………………………………..........................…….
4. Budeme rádi za další podněty týkajících se rozvoje Vaší obce či celého regionu. Můžete nám také sdělit cokoliv dalšího, co máte na srdci:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Jste:
Žena
Muž
6. Váš věk:

děti do 12 let
50 - 59 let

12 - 17 let
60 - 69 let

18 - 29 let
70 - 79 let

30 - 39 let
80 - 89 let

40 - 49 let
90 a více let

7. V současné době jste:

Studující

Pracující

Nezaměstnaný/á

Důchodce (starobní, invalidní)

V domácnosti (vč. mateřské/rodičovské dovolené aj.)

Jiná možnost (uveďte): ..........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...................
8. Obec, ve které žijete: ................................................................................................................................
DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ A ODEVZDÁNÍ ANKETY.

V případě, že budete chtít obdržet informace o výsledcích ankety nebo být informován/a o činnosti MAS Aktivios, z.s., uveďte prosím na
sebe kontaktní e-mail nebo telefon:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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SERIÁL
HOSTINCE
ZA PRVNÍ REPUBLIKY
(2. část – hostince na Malé Straně)
Za první republiky bývalo na Malé Straně
daleko více obchodů a živnostníků než dnes 1).
Co se týká jídla, uživili se zde nejen dva řezníci
(pánové Brychcín se svými skvělými klobáskami v ulici Komenského č. 58 a svou sekanou

s křupavou kůrčičkou proslulý Šilhánek v ulici
Hradiště Plzeňského č. 120), ale i dva pekaři.
První z nich, Bardoun, pocházel ze starého pekařského rodu, usedlého v Plzenci již dávno:

jeho chléb, rohlíky a dalamánky jste si mohli
koupit na Malé Straně ve třech krámcích s potravinami včetně kiosku pod školou pí Baťkové. (Druhý pekař jménem Růt započal svou
činnost na počátku 2. světové války) 2). Jeden
z těchto krámků, přezdívaný „konzum“, sídlil
v budově Lidového domu (byla to pobočka
ZKD čili Západočeského konzumního druž-

stva, jedné z největších prvorepublikových
družstevních organizací) a měl vchod, kterým
se nyní vchází do ZUŠ.
Nejstarším hostincem na Malé Straně byl
hostinec U Slavíků (později U Černíků)
v Havlíčkově ulici č. 23. Měl zajímavou historii, související také se staroplzeneckým školstvím i s hudbou. V 18. století v něm sídlila
obecná, tzv. triviální škola, kde se podle naří-

zení císařovny Marie Terezie z r. 1775 vyučovalo čtení, psaní a počty. Protože však nebyla po
několik desetiletí opravována a navíc patrně
nevyhovovala rostoucímu počtu žactva, obec ji
prodala a v r. 1791 postavila novou, dřevěnou,
na místě dnešní školy. Nový majitel dal budovu
původní školy přestavět a provozoval v ní hostinec. Tam se také v r. 1864 narodil tehdejšímu
hostinskému pozdější významný staroplzenecký skladatel a hudebník Stanislav Suda (oslepl

v dětství následkem nemoci). Hostinec měnil
své majitele, za první republiky se mu říkalo
Černíků. Byla to malá hospůdka, vlastně spíš
jen výčep, po 2. světové válce byla přeměna
na byty. Na dobové fotografii
vidíme průčelí
původního hostince s pamětní
deskou St. Sudovi (slavnostně
odhalena
v roce jeho smrti 1931), jež zde
zůstala zachována.
Dalším daleko výstavnějším
hostincem, který však přetrval do dnešní doby,
byl Lidový dům, původně nazývaný Dělnický
dům. Jeho stavba na místě původního Víchova hostince (zbořeného 1930) byla úzce spjata
s nejsilnější prvorepublikovou stranou Plzeňska, se stranou sociálně demokratickou. Byla
vybudována svépomocí staroplzeneckými dělníky, kteří již v r. 1925 založili družstvo: v něm
upisovali peněžní vklady na stavbu a pak měli
na Dělnickém domě majetkový podíl. Lidový
dům (tak se nazýval od r. 1935) byl slavnostně
otevřen 16. srpna 1931, slavnostní projev zde
pronesl významný sociálně demokratický politik, první prvorepublikový ministr školství
a tehdejší senátor Gustav Habrman 3). V počátcích své existence to „Liďák“ neměl jednoduché: vrcholila hospodářská krize, peněz
nebylo nazbyt a na dluh chodit do hospody
prostě nešlo. Nebyl to však pouze hostinec, ale
spíše víceúčelové kulturní zařízení, v jehož sále
(byl největší v Plzenci) a přísálí se konaly pravidelně honosnější plesy, taneční zábavy a divadelní představení místních ochotníků. Pozvánky možná tiskla místní tiskárna Brejcha,

každopádně plakáty pro Lidový dům maloval
otec místního pamětníka, pan Jaroslav Hrubý starší. Zatímco sokolové pořádali své akce
v tzv. Sokolském domě (sokolovně), v Lidovém
domě se bavili sociální demokrati, národní socialisté a další místní spolky. Nebyly to jen plesy, ale i schůze. Je zajímavé, že ochotnická divadelní představení
zde pořádalo nejen
DTJ 4), ale i národní
socialisté a hasiči.
Nejpamátnější taneční zábava se však
konala večer 7. května 1945, kdy Plzenec
osvobodila americká
armáda. J. Hrubý
vzpomíná: „Šestého
května, byla neděle,
přijeli američtí vojáci
do Plzence, sedmého
května byla v pozdním odpoledni americká taneční zábava. Podmínkou pro povolení českým
hochům k její návštěvě bylo, že každý z nich si
musí s sebou vzít dvě česká děvčata. A nyní to
nejhlavnější: před „Liďákem“ se sešla spousta

„čumilů“: vždyť bylo slyšet pro nás neznámou
muziku – kdepak tango, polka, valčík… Kde se
vzala, tu se vzala, objevila se tu nějaká stará
paní: Naříkala, plakala, opakovala „Ježíšmarjá,
vy se tu bavíte, tancujete, v Praze umírají naši
lidé, rádio už od pátého května volá o pomoc,
nemají zbraně, střelivo….“ Bylo jí však Američany vysvětleno, že nesmějí jet na Prahu,
Pokračování na str. 8
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Pokračování ze str. 7
že to generálu Pattonovi, jejich veliteli, zakázali
(pozn.: zakázal mu to vrchni velitel spojeneckých sil v Evropě a pozdější americký prezident „Ike“ Eisenhower, neboť podle dohody
měla Prahu osvobodit Rudá armáda).
Američané pořádali v září v Lidovém domě
také amatérské boxerské zápasy. J. Hrubý opět
vzpomíná: „Nebyly to nějaké obyčejné rvačky, ale pořádali je Amerikáni mezi sebou nebo
s českými zájemci o sportovní boxing. V letním
období to bylo na hřišti u sokolovny, v září se
už boxovalo v Liďáku. Na sále se udělalo provizorní místo pro zápasy: tři až čtyři kola stačily k tomu, aby toho měli zápasníci dost. Byl
jsem se tam podívat asi dvakrát nebo třikrát,
soudcem byl většinou amatér, který to jakžtakž
svedl. Měli jsme – my diváci – velkou radost po
vystoupení Standy Adámka: porazil Amerikána
a ten nebyl v boxu žádným nováčkem. Standa
však měl výdrž a nakonec ho soudce uznal vítězem…. Amerikán ho pak po tom mači přátelsky
poplácal po zádech.“
Ochotnická představení, která si dodnes ti
nejstarší z nás pochvalují, se však v Lidovém
domě konala hlavně v 50. letech, a to je již jiná
kapitola.
Anna Velichová

Poznámky:
1) Vzpomínky na živnostníky Malé Strany
nalezneme v RL z prosince 2006 na str. 10
(vzpomíná starousedlík Václav Minařík.,
tehdy žijící ve Vlašimi)
2) Je zajímavé, že oba pekaři bydleli v téže ulici
Komenského a provozovali svou činnost skoro vedle sebe: Bardounovo pekařství bychom
nalezli v č. p. 160 a Růtovo pekařství v č. p.
150.
3) Starý Plzenec byl v době první republiky baštou sociální demokracie – tato strana vždy
vítězila ve volbách, takže starosta byl téměř
vždy sociální demokrat. Není proto divu,
že sedlecká škola byla po svém vybudování v r. 1923 nazvána Habrmanovou školou
a v parčíku před farou byl r. 1936 odhalen
pomník G. Habrmana.(Tento pomník měl
velmi pestré osudy: nyní se nachází v Sedlci, kde se z něj po úpravě stal pomník Jana
Husa.) Sociální demokraté v Plzenci vždy
spolupracovali s druhou nejsilnější stranou
– s národními socialisty.
4) DTJ – Dělnická tělocvičná jednota, jakási
protiváha Sokola, kam chodily rodiny sociálních demokratů. Cvičilo se v tělocvičně
měšťanské školy na náměstí, hřiště DTJ se
nacházelo pod lesem (dodnes existuje). DTJ

byla v Plzenci založena v r. 1903.
Literatura:
• 5. příloha kroniky Starého Plzence a Sedlce
2009 – Místní restaurace a obchody kdysi a nedávno
• čl. Čtenáři nám píší (dopis Václava Minaříka
z Vlašimi) – in: Radyňské listy, prosinec 2006,
str. 10
• Velichová, A.: čl. Politické strany – in: Radyňské listy, říjen 2018, str. 3 – 5
• Velichová, A.: čl. Staroplzenecká škola za 1. republiky – 1. část – in: Radyňské listy, září 2020,
str. 4-5
• Velichová, A.: čl. Sokol ve Starém Plzenci – 1.
část – in: Radyňské listy, červen 2018, str. 4-5
• dopis J. Hrubého ze 4. 2. 2021 (strojopis)
Obrazová příloha:
• historické fotografie (tzv. konzum a štít hostince U Černíků) – sbírka Františka Ulče
• grafický návrh pozvánky na ples (tiskárna
Brejcha) – sbírka Pavla Langa
• současný stav hostince U Černíků a Lidového
domu – foto Vladimír Sedlák
• doklad o vkladu podílu na Lidovém domě –
archiv Vladimíra Sedláka
• výřez historické pohlednice Malé Strany z 20.
let 20. století (ještě bez Lidového domu) – sbírka
L. Zachariášové

KULTURA
Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
Vás srdečně zvou na výstavu

Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
pořádá ve spolupráci

s Občanským spolkem Hůrka a Radyně

zahájení turistické sezóny
na hradu Radyni

RUČNÍCH DŘEVOŘEZEB
JIŘÍHO BLAHŮTKY
Zahájení výstavy: čtvrtek 8.4.2021
Vernisáž výstavy: středa 14.4.2021 v 17:00 h
Ukončení výstavy: neděle 23.5.2021
Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec

03.04. 2021 od 14:00 h do 16:00 h
x Oživené prohlídky hradu Radyně
s králem Karlem IV. a jeho družinou
x Středověká kapela RAAVA
Vstupné: plné 40 |Kč, snížené 30 Kč

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

Akce se uskuteční pouze v případě uvolnění vládních nařízení.

Akce se uskuteční pouze v případě uvolnění vládních nařízení.
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ BŘEZEN 2021
K-Centrum a Staroplzenecká galerie

24.4.2021
1
Radyňské
slavnosti vína
13:00 h – 19:00 h
Předhradí hradu Radyně

Program:
13:00

Zahájení

13:00 – 15:00

Kantoři

15:00 – 17:00
17:00 – 19:00

19:00

Jazzika
Staropražští pardálové

Závěr

Doprovodný program pro děti v Centru služeb pro turisty

Vstupné: 100 Kč/dospělá osoba

9degustace
tuzemských vín
9 občerstvení a
ochutnávky specialit
nejen k vínu

Děti do 18 let vstup zdarma

V ceně vstupenky je sklenka na víno s městským
znakem a prohlídka hradu
hrad Radyně

Pořádá město Starý Plzenec ve spolupráci s Vinotékou Sommelier Plzeň a společností Bohemia Sekt.
Více informací: info@ic-radyne.cz, +420 725 500 060, www.staryplzenec.cz
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.

Akce se uskuteční pouze v případě uvolnění vládních nařízení.

Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659
e-mail: benediktova@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
- Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ - uzavřen
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
www.rotunda-hurka.cz
RETRO
výstava ZUŠ Starý Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 31. března 2021.

Platnost uvedených informací
o konání kulturních akcí je závislá
na aktuální epidemické situaci,
a s tím spojených vládních nařízení
v souvislosti s šířením koronaviru
COVID-19.
Sledujte prosím aktuální informace
na stránkách města
a Facebooku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 17. března 2021 vzpomeneme
2. výročí, kdy nás opustil
pan Václav Hobl.
Stále vzpomínáme na jeho lásku a předobré
srdce. Kdo vzpomene s námi, děkujeme.
Nikdy nezapomeneme, manželka
a dcery s rodinami.

Dne 24. března 2021 uplyne sedmý rok
smutného výročí, kdy nás navždy opustil
můj milovaný manžel
pan Jaroslav Kesl.
Na jeho lásku a skromnost stále vzpomínají
manželka a sestra s rodinou.

Dne 11. ledna 2021 nás navždy opustila
milá maminka a babička
paní Jaroslava Holečková.
S láskou vzpomínají synové
a sestra s rodinami.
Děkujeme všem, kteří si
s námi vzpomenou.

Dne 5. března 2021 uplyne 7 smutných let,
kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička
paní Danuše Keslová.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Pavel a Roman s rodinami.
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NAŠE ŠKOLY
ZIMA V ZŠ SEDLEC
Hned na začátku ledna se naši druháci
pustili do výroby vlastních kalendářů. Učili
se v kalendáři lépe orientovat a zopakovali
si všechny měsíce v roce. Pak začali věnovat
pozornost ptákům na krmítku. Nejvíce se zabývali jednotlivými druhy sýkorek. Vyráběli
papírové krmítko i s ptáky, zajímalo je, čím
správně ptáky krmit, vytvořili si papírové
ptačí masky na obličej a na závěr ve školní
družině sestavili dřevěné krmítko, které dali
za okno, nasypali do něho zrní a konečně
mohli začít pozorovat ptáky přímo ve škole.
Dalším velkým tématem byli vlci. Děti se
seznámily s různými zajímavostmi ze života
vlka - o vlcích si četly, vlky kreslily, seznamovaly se s bajkami a pohádkami, ve kterých vystupuje vlk. Vlci také rádi vyjí na Měsíc – a to
bylo další téma, kterým jsme se podrobněji

zaobírali. Žáci zjišťovali, jak Měsíc vznikl,
co je na jeho povrchu, kdy tam přistáli první
lidé a co jsou měsíční fáze. Na závěr vznikla
spousta pěkných obrázků Měsíce.

Ve školní družině se děti věnovaly společenským stolním hrám. Nasbírané zkušenosti mohly uplatnit při turnaji ve stolních
hrách, který proběhl minulý týden. Nyní bohatě využívají sněhovou nadílku, kdy se během pobytu venku intenzivně věnují zimním
radovánkám.
Helena Malá, učitelka
ZŠ STARÝ PLZENEC

Projektová výuka ve 2. ročníku - téma Měsíc
Foto: Emanuela Vávrová, zástupkyně ředitelky

MŠ SEDLEC

Foto: Alena Morgensternová

MINI PROJEKT
ZDRAVÁ SVAČINKA

Foto: Andrea Němečková
Během února jsme se s dětmi věnovali tématu masopustu. Povídali jsme si o jednotlivých
maskách, které k masopustu neodmyslitelně patří, např.: medvěd, nevěsta, ženich, kominík,
laufer, kobyla, ...
Vyrobili jsme si papírové koláče, jitrnice, pochovali basu a konec týdne jsme zakončili veselým rejděním v krásných maskách.
Barbora Michalová, vedoucí učitelka

Ve středu 10.2. se žáci z prvních
a druhých tříd zúčastnili mini projektu
Zdravá svačinka. O přestávce nedočkavě
naservírovali dobroty na lavici a někteří
se pochlubili, že při přípravě také pomáhali. Všechny svačiny vypadaly chutně
a nápaditě. Děti se musely velmi ovládat,
aby ji nesnědly dříve, než ji uvidí porota.
Svačinky po vyhlášení vítězů rychle mizely v dětských bříšcích.
Alena Morgensternová, učitelka

NEZAPOMENUTELNÉ
DNY V MŠ
STARÝ PLZENEC
Paní zima nám připravila kouzelné dny.
Zahrada naší MŠ je stále pokrytá bílou peřinou a my si jí užíváme dosyta. Každý den
vznikají na naší zahradě nové stavby. Iglú,
termitiště, mosty, mrakodrapy, rybníky….
Kouzlíme nejen se sněhem, ale díky mrazu i s ledem. Provádíme barevné pokusy
s ledem, ale i pokusy se solí, cukrem atd….
Sledujeme teploměry a zapisujeme si teplotu nad nulou i pod nulou. 21. ledna se děti
z páté a čtvrté třídy vydaly dobýt jižní pól.
Nejprve jsme si pověděli o cestě Roalda
Amundsena a Roberta Scotta. Listovali jsme
Pokračování na str. 11

Dobytí jižního pólu - 4. třída

Foto: Jaroslava Kaplárová
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Pokračování ze str. 10
encyklopedií, hledali jsme na internetu a přečetli jsme si celý příběh o dobytí jižního pólu.
Zabalili jsme si zásoby a vyrazili jsme. Čtvrtá
třída se vydala po stopách Scotta a pátá třída
po stopách Amundsena. Cesta byla náročná,
mrzly nám tváře, hlad nás přepadl hned v začátcích výpravy. Základní tábor jsme postavi-
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li ve dvou třetinách cesty. Posilnili jsme se a
vyrazili dál. Cestou jsme stihli závody psího
spřežení a lov tučňáka. Naučili jsme se orientovat v přírodě dle kompasu a mapy, i to,
jak je důležité táhnout za jeden provaz a umět
se rozdělit. I když se čtvrťáčci hodně snažili,
první dobyly jižní pól děti z páté třídy. Ale
bylo to o vteřiny. Obě třídy vztyčily své vlajky

a společně pojedly maso uloveného tučňáka.
Do školky jsme se vrátili všichni, včetně tažných psů. Ušli jsme 5 929 kroků. Už teď se
těšíme na další badatelskou výpravu. Ta na
sebe jistě nenechá dlouho čekat. Přejeme vám
krásné poslední mrazivé dny plné sluníčka
a dobré nálady.
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
POMOCNÉ TLAPKY
SLAVÍ 20 LET ČINNOSTI
A 244 PŘEDANÝCH PSŮ
Dvacet let činnosti oslavila 6. února 2021
nezisková organizace Pomocné tlapky. Za tu dobu úspěšně
vychovala a předala 244 psů –
125 asistenčních, 96 šikovných
společníků, 14 vodících a 9 rezidenčních canisterapeutických psů. Každý
z nich je cvičen na míru, dle konkrétního
postižení klienta. Asistenční psy poskytuje
společnost klientům do užívání zdarma.
„Naší specializací je výcvik psů pro děti
postižené s autismem (PAS) nebo ADHD, kde
máme velmi dobré výsledky. Cvičíme také psy
pro epileptiky, kdy z nich zvládne přivolání pomoci a ‚ošetření‘ pacienta po záchvatu. Např.
otočení klienta do stabilizované polohy, podání krabičky s léky, či ručníku,“ říká Hana
Pirnerová, ředitelka neziskové organizace Pomocné tlapky a dodává: „Každý pes je
originálem, stejně tak, jak jsou originální naši
klienti.“
Jedním ze spokojených majitelů psa od
Pomocných tlapek je i paní Jarka Machová: „Sháněla jsem pro sebe asistenčního psa.
A šťastná náhoda mi přivedla do života Pomocné tlapky. Po těch 20 letech už mám od

KORONAVIRUS
A PŘÍRODA
Nacházíme se v podivné době. Máme
home office, děti nechodí do školy, obchody - až na ty nejnutnější - jsou uzavřené,
nefungují divadla ani knihovny, nekonají se
sportovní akce. Co tedy dělat? Inu, vyrazíme
do přírody, a to s dětmi, případně domácími
mazlíčky. Potud je vše v pořádku, jestliže při
tom neporušujeme platné zákony a předpisy.
Je zimní období, které je pro zvěř tím nejnáročnějším. Kromě potravy, kterou nachází
většinou u krmelců, zvěř potřebuje klid, aby
u ní nedocházelo ke zbytečným energetickým ztrátám, případně onemocněním, která
jsou spojena s vyčerpáním sil, nebo k ohrožení dnešní hustou dopravou. Tohle všechno ale dnes bohužel zvěř nemá, pokud se k
ní návštěvníci přírody nechovají ohleduplně. Pouhý hluk v lese, puštění psa z vodítka,

nich třetího asistenčního psa a žádat o psa
u jiné organizace mě ani nenapadlo,“ říká
a její přítel, RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.
vysvětluje, proč jsou u Pomocných tlapek
spokojeni: „Dlouhodobě se snažím sledovat
dění ve světě asistenčních psů, u nás a v zahraničí a za těch 20 let jsem poznal, že Pomocné
tlapky patří ke skvělým organizacím i v mezinárodním srovnání.“
Pomocné tlapky cvičí psy pro tato zaměření:
Asistenční pes: Částečně nahrazuje službu osobních asistentů nebo rodinných příslušníků a snižuje závislost klientů na této
péči, zvyšuje samostatnost a
sebevědomí. Z toho vyplývá možnost klienta aktivně
a plnohodnotně se zapojit do
běžného života a zlepšit navazování komunikace s okolím.
Pes ovládá desítky povelů:
otevře a zavře dveře, rozepne
zip, sundá rukavice, ponožky,
podá předměty z různých materiálů, přivolá pomoc, otevře
pračku, vyndá prádlo, podá
kolíčky na prádlo atd.
Šikovný společník: Je určen pro klienty těžce tělesně
postižené, kteří nejsou schopni plně komunikovat se psem,
ale jeho přítomnost a asisten- Podej mobil
případně pobíhání mimo cesty zvěř stresuje,
pohání z místa na místo, kde ovšem opět nenalézá klid. Les je prostě plný lidí, psů a hluku. Nemluvím raději o milovnících čtyřkolek a terénních motorek. Zvěř je na pokraji
sil a dochází u ní k zápalům plic, poraněním
nebo střetům s vozidly.
Sám jsem byl několikrát svědkem hlučících cyklistů se psy a čelovkami na hlavě projíždějících se v 21 i 22 hodin lesem v době,
kdy by měla mít zvěř konečně klid na to, aby
se v zimním období nasytila u krmelců. Určitě nemá neukázněný majitel např. německého ovčáka, který se mu po opuštění pánova
vlivu někde potuluje, pod kontrolou, co pes
kde provádí, případně kde nějakou zvěř poranil, či zabil. To neplatí jen v zimním období. Dvojnásob je to aktuální v květnu, červnu,
v době kladení mláďat.
Mimo jiné majitel nezvládnutého psa
Pokračování na str. 12

ce napomáhá rehabilitaci, rozvoji motoriky
a případně mentálnímu rozvoji. Pes plně
asistuje i třetí osobě, které pomáhá při péči
o klienta, např. odnáší plenky, otvírá dveře
matce, která nese 30 kg těžké dítě atp.
Organizace Pomocné tlapky samozřejmě
následně pečuje o psy ve formě rekondičních
setkání, poradenství od trenérů a procvičování povelové techniky po celou dobu služby
psa. Dále vzdělává především v oblasti péče
o psa a zdravovědy, ale také dodává dotované
krmivo, či zajišťuje veterinární servis.
Zdroj: TZ neziskové organizace
Pomocné tlapky

Foto: Markéta Navrátilová

Srneček

Foto: Jiří Kochman
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Pokračování ze str. 11
v přírodě vystavuje sám svého psa nebezpečí,
které představují bachyně černé zvěře. Ty dovedou vlastní mláďata účinně bránit mnohdy s
fatálními důsledky pro narušitele. Také silniční
provoz není zanedbatelný. Sám jsem byl u nehody, kdy honičku se srnou odnesla na rušné

silnici oběť i útočící pes. K uvedeným případům
se vztahují ustanovení zákonů § 27, odst. 1,
písm. q zákona č. 249/1992 Sb. o ochraně zvířat
proti týrání, § 10, odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb.
o myslivosti a § 60, odst. 11 zákona č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Nechceme vyvolávat sankce ani nikomu

vyhrožovat, jen Vás prosíme, buďte k přírodě,
potažmo ke zvěři ohleduplní. Odměnou Vám
bude třeba zážitek, pohled na naši krásnou
zvěř v klidu se procházející lesem a dobrý pocit, že ji tu zachováme i svým dětem a vnoučatům pro potěšení.
Jiří Kochman, člen MS Starý Plzenec

OBČANSKÝ SPOLEK
HŮRKA A RADYNĚ
V ROCE 2020

dě. Druhý znak označující východní hranici
hradiště měl být osazen na rozcestí obou NS
– Kupecké a Staroplzenecké. Byl však umístěn chybně u Tymákovské vyhlídky. Věříme,
že omyl bude napraven. Ve výboru OSHR byl
rovněž zpracován návštěvní řád Slovanského
hradiště. Město nechalo vyrobit dvě tabule
informující návštěvníky o zásadách chování v této lokalitě. Jednu tabuli jsme umístili
u rotundy, druhou na akropoli.
V průběhu roku jsme nezapomněli ani na
studánku u viaduktu a viničku. U studánky
jsme opravili schůdky vedoucí k lavičce, několikrát v sezoně posekali kopřivy a vypleli
barvínkovou stráňku vedoucí podél pěšiny.
Pravidelně jsme čistili odtok vody z mokřadu tekoucí dále pod viadukt. Tato studánka
je tak trochu po generální opravě naše. Ale
mimořádně jsme se postarali i o dvě studánky v lese pod Radyní. Obě jsme vyčistili a připojili jsme zároveň opravu historické pěšiny
pod hradem, lemovanou kameny.
Na pozemku viničky Karla IV. jsme sekali
trávu, pleli a zalévali, hlavně nové sazenice
vína. Zlikvidovali jsme starou stínící škumpu
a přestárlý keř vína na plotu pozemku. Víno
vysazené v loňském roce potřebovalo kromě
zálivky doplnění o vodící konstrukci, což se
nám v závěru roku rovněž povedlo. V roce
2016 jsme vysadili první řadu vína k poctě
Karla IV. Toto víno již mělo pěknou úrodu
a chystali jsme se na symbolické vinobraní
právě s Karlem IV. Termín jsme vybrali na 20.
září, týden po Radoušových hrách. Ovšem
hry pořádané společně s městem již po patnácté byly poslední provedenou společnou
akcí. Na Radoušových hrách jsme pokřtili
naši nově vydanou knihu „Sto let hradu Radyně ve správě města a státu, Sto let založení
spolku na záchranu Radyně a Hůrky“. Od
roku 2019 úzká skupina členů připravovala materiály k vydání. Kniha byla vydána za
finanční podpory Plzeňského kraje a města.
Zároveň bylo obnoveno pojmenování turis-

tické cesty z Černic po žluté na Radyni, nesoucí název po prvním předsedovi Spolku na
záchranu Radyně a Hůrky Antonínu Kostincovi.
Další týden po hrách následovalo opět
omezení a s ním i série našich nesplněných
akcí. Nouzová opatření opět neumožnila pozvat veřejnost na vánoční Radyni i na novoroční setkání u rotundy.
Ještě se vrátím k nesplněným akcím z počátku roku. Stálí posluchači našich přednášek
postrádali od března oblíbenou Akademii
Staré Plzně. Ani zahájení turistické sezony
s Karlem IV. a jeho družinou nebylo umožněno.
Výčet uskutečněných i nesplněných akcí
zakončím poděkováním všem členům i příznivcům za společnou práci s přáním, abychom se v roce 2021 opět rádi a ve zdraví
setkávali.
Jitka Sutnarová
předsedkyně Občanského spolku
Hůrka a Radyně (OSHR)

V této době je těžké nemyslet na Covid
a ještě těžší je s ním aktivně žít v různých
spolcích a organizacích. Ty samozřejmě mají
založenou svoji činnost na společných setkáních pracovních či zábavných. Proto se
také našemu spolku zatím nepodařilo svolat
výroční schůzi s hodnocením práce v roce
2020. Ale kus práce za námi přece jen zůstalo. Ve větších skupinkách se nám podařilo
setkat právě v době, kdy to nouzová opatření dovolila. První velké pracovní setkání se
uskutečnilo 15. března při vyřezávání náletů
v hradních příkopech pod Radyní. Veškeré
vyřezané křoví a stromky jsme spálili. Závěrečné opékání špekáčků udělalo radost hlavně nejmladším účastníkům. 8. května jsme
se sešli pod Hůrkou v počtu 21 členů a příznivců. Rozdělili jsme se na několik menších
skupinek. Jedna dvojice a jedna trojice opravovala nátěry konstrukcí informačních tabulí
po celé trase NS Stará Plzeň a kupci. Další
skupina plela a čistila základy kostela sv. Kříže. Největší skupina se rozptýlila v prostoru
kolem akropole a vyřezávala křoví. Jiná dvojice opravovala značení trasy naučné stezky.
Dvakrát během sezony jsme sekali trávu kolem altánu u Tymákovské vyhlídky.
V letošním roce navštívili stezku opět
vandalové. Postřikem poničili dvě informační tabule, hru na stole v altánu a informační
tabulky u Marka. Naštěstí se nám podařilo
vše vyčistit. Pro lepší informace turistů jsme
obnovili mapku stezky, umístěnou na rozcestí pod schody na rotundu. Pro potěšení
dětí byly vyrobeny dva srnečkové a postaveni
na stejné místo do lesa vedle cesty vedoucí
k Markovi, kde stával jeden srneček. Na náš
popud nechalo město zhotovit dva znaky Národní kulturní památky, označující Slovanské
hradiště Hůrka. Jeden znak je umístěn na
sloupku vedle schodiště vedoucího k rotun-

Radoušovy hry

Foto: archiv OSHR

ČTENÁŘI PÍŠÍ
VZPOMÍNKA
NA NÁVŠTĚVU HASIČSKÉHO
MUZEA V SEDLCI
Oprava nátěru informačních tabulí na Hůrce
Foto: archiv OSHR

V této zlé covidové době vzpomínáme na
dřívější návštěvu Hasičského muzea v Sedlci.
Byli jsme velmi mile překvapeni, žasli jsme,
kolik exponátů se tam nachází.

Pan František Chrastil nám podal vyčerpávající výklad o veškeré hasičské technice,
která je tam k vidění.
Touto cestou bychom mu chtěli ještě jednou moc poděkovat za skvělou exkurzi.
Všem návštěvu tohoto muzea vřele doporučujeme.
Marie Huclová s dcerou,
vnukem a jeho kamarádem
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám nový ¾ pán. kabát – lehký, kožešina, límec. Cena 400 Kč. Tel.: 721 707 515.

■ Prodám

nové tmavomodré pán. kalhoty, pas 103 cm, d 108 cm, cena 100 Kč. Dále
nový holicí strojek Philips, cena 400 Kč. Tel.:
721 707 515.
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DORUČOVÁNÍ RADYŇSKÝCH LISTŮ OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou zpravidla doručovány prostřednictvím České pošty do všech
domácností a škol ve Starém Plzenci a Sedlci. Někdy se stane se, ať už roznáškovou kolizí České pošty či z jiného důvodu, že někteří z Vás Radyňské listy do
své schránky nedostanou. Proto vyzýváme všechny, kteří neobdrží Radyňské listy
do svých schránek vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, ať tuto skutečnost oznámí telefonicky, e-mailem nebo osobně redakci Radyňských listů na níže uvedenou
adresu:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659

■ Sháním pronájem bytu v RD s možností
využití zahrady. Mladý pracující pár, rodačka
ze St. P. Tel. 607 124 202.

■ Koupím

pozemek nebo dům k rekonstrukci ve St. Plzenci a okolí. Možnost výměny za nově zrekonstr. byt 1+1 v ul. 28. října,
1.p, sklep. míst., vlast. park. místo. Tel.: 725
895 927.

■ Sháním

popelník do starších kamen zn.
PETRA (d 25,5 cm, š 15 cm, v 9 cm). Tel.:
732 688 575.

■ Daruji dlouhosrstá morčata. Stáří 1 měsíc.
Tel.: 731 471 124.

SŠ Rokycany – škola pro 21. století
371 728 523 | www.skola-rokycany.cz | Facebook: SŠ Rokycany
Milí budoucí středoškoláci, vážení rodiče,
v současné době se žáci rozhodují, jakým směrem se budou ubírat ve svém profesním životě.
Naše střední škola jím nabízí velký výběr oborů
vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou. Podle svých zájmů si mohou zvolit, zda
se vydají cestou oborů poskytujících služby
(Obchodník, Prodavač, Gastronomie, Kuchař – číšník), nebo zvolí technické zaměření
(Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Zámečník,
Automechanik, Opravář zemědělských strojů,
Lesní mechanizátor), které je v současné době
velmi žádané na trhu práce. Absolventi našich
oborů jsou schopni do ﬁrem nastoupit jako
plnohodnotní kvaliﬁkovaní zaměstnanci. Firmy
mají o naše žáky obrovský zájem.
Školu, zejména odborný výcvik, neustále
modernizujeme, a tak jsou naši žáci neustále
seznamováni s novými trendy a technologiemi
ve všech oborech vzdělání. Vlajkovou lodí

odborného výcviku je nová
dílna CNC obráběcích strojů, která byla pořízena
v rámci projektu IROP.
Mezi další akce související
se zvyšováním kvaliﬁkace patří exkurze do
spřátelených ﬁrem, barmanské, baristické
a carvingové kurzy. Naše škola spolupracuje
se základními a mateřskými školami. Pro
ZŠ organizujeme technický kroužek a kroužek
robotiky, pro MŠ kroužek „Šikovné ručičky“.
Cílem je rozšířit znalosti, schopnosti a přístup
žáků k technickému vzdělávání.
V rámci mimoškolní činnosti nabízí naše škola
zájmové kroužky.
Zveme všechny zájemce, kteří se chtějí podívat
do naší neustále se rozvíjející školy. Návštěva je možná kdykoli po předchozí domluvě.
Provedeme vás po naší škole a seznámíte se
s jednotlivými obory i po stránce praktické.

PŘEHLED
NABÍZENÝCH OBORŮ:
Stanete se součástí vyučovacího procesu.
Obory s maturitní zkouškou
Z Management a ekonomika obchodu
Z Management a služby v gastronomii
ZMechanik seřizovač
Obory s výučním listem
ZMechanik opravář motorových vozidel
ZStrojní mechanik
ZObráběč kovů
ZObchodní specialista
ZKuchař–číšník
ZOpravář zemědělských strojů
ZLesní mechanizátor
Nástavbové studium
ZProvozní technika (denní studium)
ZPodnikání (denní a dálkové studium)

■ Hledám paní na úklid bytu ve Starém Plzenci jednou měsíčně. Cena dohodou. Tel
731 164 872.
■ Prodám domácí vejce (à 4 Kč). Objednávky na tel. 731 509 152.

Autodoprava, kontejnery,
zemní a výkopové práce
Nabízím níže uvedené služby:
• přistavění kontejneru, likvidaci veškerého
odpadu vyjma nebezpečného

LÍDR V DODÁVKÁCH ŠVÉDSKÉHO

SUPERPRÉMIOVÉHO KRMIVA

P R O P S Y A KO Č KY
S DOPRAVOU ZDARMA!
PRO STARÝ PLZENEC
A OKOLÍ

• demolice staveb, odvoz stavební suti
a výkopové zeminy
• dovoz zeminy, písku, štěrku, kačírku a jiného
sypkého a stavebního materiálu
• autodoprava, přeprava strojů, montážních
plošin, odtah vozidel do hmotnosti 5 tun
a délky cca 5,2 metru
• odvoz výkopové zeminy
(cena 1.100 Kč/5 tun včetně likvidace na skládce)
• zemní a výkopové práce minibagrem (5 tun),
bagrem (8 tun): jímky, septiky, bazény včetně
betonové desky, úprava terénu

Nabízíme:
švédská superprémiová krmiva pro psy a kočky
(granule, konzervy, kosmetika, doplňky stravy)
podporu s krmením při různých zdravotních problémech
(zažívací obtíže, diabetes, nadváha, alergie na lepek,
onemocnění ledvin, jater, srdce a slinivky)
bezplatný vzorek na vyzkoušení + tištěný katalog
doručení objednávky ZDARMA až k vám domů!

• výstavba plotů

Výhradní distributor pro váš region:

Petr Kubáň
736 246 642
kuban@husse.cz

Jezdím i So/Ne/ svátky.
Cena: 22 Kč/km
Nejsem plátce DPH.
Kontejnery Bárta CZ s.r.o. Starý Plzenec
Tel.: 606 951 869, e-mail: kontejnerybartacz@seznam.cz

www.husse.cz

Vzorková prodejna Husse Plzeň
OD Centrum Doubravka
Masarykova 75, Plzeň 4
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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.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

NOVĚ

PIZZA
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.

Í
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B U D E M E S VÁ M I O D S A M É H O Z A Č ÁT K U

COM M U N I CATI ON F I R ST

Radyňské
listy
Periodický tisk územního samosprávního celku
Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 4/2021
je 19. 3. 2021 ve 12:00 hodin.
Vychází: 3. 3. 2021
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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