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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
rozloučili jsme se s rokem 2020, který byl
bouřlivý pro celý svět, pro náš kontinent, pro
naši zemi, pro naše město a koneckonců pro
každého z nás. Kdo by
si ještě před rokem pomyslel, že se svět otřese
v základech a kdo z nás
by prorokoval, že do
roka a do dne budeme
hledět na světové dějiny
s obavami a ostražitostí?
Kdo z nás by ještě o loňském lednu tušil, že za
rok budeme znát takové
pojmy jako koronavirus či lockdown, že bude
omezeno cestování, že budou muset živnostníci zavírat své provozovny, že budou zavřené
školy, že i naše děti a vnoučata budou muset
nosit roušky? A přece se stalo. Tyto události
se odrazily i v životě našeho města.
Čeká nás vážný a složitý rok, rok odvážných rozhodnutí. Je pravděpodobné, že na
naši práci budeme mít méně peněz než v minulosti. Zastupitelstvo města schválilo 14.
prosince rozpočet na rok 2021, který budeme muset více než kdy jindy pečlivě sledovat
a operativně upravovat v reakci na aktuální
ekonomický vývoj. Priority byly detailně a racionálně projednány a jsou obsaženy v plánu
investic. Provozní výdaje, příspěvky školám,
spolkům a sportovním organizacím jsme zastropovali v úrovni r. 2020. V letošním roce
se budeme soustředit na dokončení započatých akcí a akcí s možností získání dotačních
prostředků. Prioritou zůstává přístavba základní školy spolu s výstavbou sportovní
haly, dále investice do dopravní a technické infrastruktury (vodovody, kanalizace,
chodníky), a prostředky na zeleň a úpravu
veřejných prostranství. Dne 18. ledna končí
lhůta pro podání návrhů v rámci architektonicko urbanistické soutěže na centrum města
(blok nad radnicí a Smetanova ulice), které
poté bude hodnotit odborná porota. V letošním roce také předpokládáme vydání nového
územního plánu a zpracování územní studie
na centrum města, ze které pak budou vycházet konkrétní projekty. Aktivně se vyjadřujeme k záměrům ostatních investorů – konkrétně k záměru „Zdvoukolejnění železniční
trati Plzeň-České Budějovice“ či k „Obchvatu

Losiné“ a informace pro Vás průběžně zveřejňujeme na webových stránkách města.
Vedle všech rozsáhlých akcí se mohou
zdánlivě ztrácet ostatní malé „starosti“, které
je třeba průběžně řešit a které zaregistrujeme
až v momentě, kdy věci nejsou v pořádku. Patří sem nekonečná řada činností od údržby
komunikací, budov, přes zabezpečení městské hromadné dopravy či odvozu odpadů,
apod. Od 1.1.2021 se nám podařilo vyjednat
s Plzeňskými městskými dopravními podniky na linkách 50, 51 a N11 znovuzavedení
bezplatné dopravy pro seniory od 70 let, pro
ZTP a ZTP/P, držitele Zlaté plakety prof. Jánského. Tyto výhody byly nezávisle na našem
rozhodnutí zrušeny od 1.7.2020 v souvislosti s provozem nového autodopravce Arriva
a zavedením krajského tarifu u všech dopravců. Podrobnější informace naleznete uvnitř
tohoto čísla. V roce 2021 ponecháváme na
stejné úrovni poplatek za odvoz komunálního odpadu, tj. 300 Kč/osobu/rok, a to i přesto, že náklady na likvidaci odpadu neustále
stoupají. Jsme si plně vědomi, že současná si-

ZDARMA

tuace uvrhla některé spoluobčany do nelehké
ekonomické situace a nechceme tuto situaci
ještě zhoršovat.
Peníze a rozpočty se staly ústředním motivem všech plánů na všech úrovních rozhodování. V prosinci 2020 jsme si připomněli
výročí odchodu pana Václava Havla. Ať má
kdokoliv jakýkoliv názor na tohoto politika,
odchodem prvního porevolučního prezidenta se z politiky vytratilo měřítko lidského rozměru. Neměli bychom obzvlášť v této
době zapomínat na politickou slušnost a korektnost, na ideály, na kterých byla Česká
republika vystavěna a přes všechny ekonomické komplikace, mít na paměti, že správa
věcí veřejných nestojí jen na penězích. Více
hovořme o svých pocitech, dojmech a nápadech. Je snadné psát dlouhé texty o tom, jak
hloupé vedení města nechce poslouchat ty či
ony myšlenky. Je ale mnohem těžší skutečně
pracovat, argumentovat a hledat společnou
řeč. V této době si nemůžeme dovolit luxus
vzájemné neshody.
Pokračování na str. 2

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE STARÉM PLZENCI

Foto: Jiří Vlach
Vánoční strom se ve Starém Plzenci na Masarykově náměstí rozsvítil 29. listopadu 2020
z epidemiologických důvodů bohužel bez přítomnosti veřejnosti. Ze stejného důvodu se
nekonal tradiční adventní trh. Rozsvícení vánočního stromu proběhlo online v živém přenosu na facebooku města Starého Plzence, za což patří velké poděkování panu Josefu Švédovi a jeho týmu.
Letošní rozsvícení vánočního stromu ve Starém Plzenci se uskutečnilo za podpory
Skupiny ČEZ.
Eva Vlachová, K-Centrum
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Pokračování ze str. 1
Jsem ráda, že v našem městě dokážeme
na zásadní záměry najít společnou řeč, že
komise města dokážou spolupracovat a i
přes rozdílné názory na některé skutečnosti
dojít ke shodě, která v konečném důsledku
může mít pozitivní dopad na rozvoj našeho města. Nedostatek vidím v tom, že se
komunikace přesunula více do virtuálního
prostředí, což sebou nese i reálnou hrozbu
falešných proroků a šíření nepravdivých a
zavádějících informací. Ale přes všechny

problémy se pokusme hledět do budoucnosti s optimismem. A jak zpívá Karel Gott
v jedné své písni „To musím zvládnout sám,
na to Ti sílu dám“, tak současné problémy
musíme zvládnout sami a příliš nespoléhat
na pomoc zvenčí. Ale vím, že na to máme,
že to společně zvládneme. Budeme-li k sobě
upřímní a tolerantní, budeme-li si vážit jeden druhého, mít pro sebe laskavé slovo,
budeme-li pěstovat společně pospolitost
a hrdost vůči vlastnímu městu, budeme-li v krizových situacích táhnout za jeden

provaz, dokážeme společně překonat i toto
nelehké období, a to jak ekonomicky, tak
lidsky.
Milí spoluobčané, přeji Vám všem, abychom prožili rok 2021 plný zdraví, štěstí,
pohody, dobré nálady a také vhodných příležitostí, které nám obohatí duši a srdce, abychom mohli trávit více času se svými přáteli,
rodiči, prarodiči, dětmi, vnoučaty, kde bude
hrát prim radost, smích a slzy dojetí ze společných chvil.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
18. zasedání – 30. listopadu 2020

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci

tajemníka
MěÚ o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 14/2018 - 2022 konaného dne
26.11.2020;
■ vzalo na vědomí zprávu přednesenou Markem Vávrou o průběhu jednání se zástupci
oslovených zájemců o stavbu supermarketu
na pozemku bývalého sběrného dvora na
pozemcích parc. č. 63/1, 63/3, 63/6 a 63/7 v
k.ú. Starý Plzenec, souhlasilo s možností využití pozemků města parc. č. 63/1, 63/3 63/6
a 63/7 v k.ú. Starý Plzenec pro výstavbu obchodního zařízení a uložilo radě města pokračovat v jednání v návaznosti na usnesení
ZM 05.11/2019 a výsledku ankety se zájemci
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na pozemcích parc. č. 63/1, 63/3, 63/6 a 63/7
v k.ú. Starý Plzenec v souladu s výzvou výstavby supermarketu ze dne 09.05.2020;
■ schválilo aktualizovaný plán investic na
rok 2020 ve verzi 7.2 s poníženou částkou
u bodu 2 na 4.695.000 Kč, to znamená seznam jednotlivých investičních akcí a celkové výdaje všech těchto akcí dohromady, jejichž maximální výše je stanovena rozpočtem
města na rok 2020. Výše výdajů jednotlivých
akcí a jejich termíny jsou orientační a mohou
se operativně měnit dle potřeby;
■ schválilo návrh kalkulace ceny vodného
a stočného pro rok 2021, a to pro vodné částku 49,00 Kč/m3 bez DPH a pro stočné částku
46,50 Kč/m3 bez DPH;
■ schválilo částku nájemného pro rok
2021 ve výši 5.288.989 Kč bez DPH, z toho
498.053 Kč bez DPH nájemné za pitnou vodu
a 4.790.936 Kč bez DPH nájemné za odpadní
vodu;

■ schválilo v souladu s článkem 11.1 Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací, uzavřenou mezi městem Starý Plzenec
a Vodárnou Plzeň, a.s., Plán obnovy a Plán
investic vodovodů a kanalizací pro rok 2021;
■ schválilo v souladu s článkem 13.2 b) a d)
Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů
a kanalizací, uzavřenou dne 21. 9. 2016 mezi
městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň, Plán
výkonových ukazatelů na rok 2021, obsahující Plán čištění akumulačních nádrží, údržby
vodojemů 2021, Plán preventivní kontroly
úniků na vodovodní síti 2021, Plán revize kanalizace – stokové sítě 2021, Plán čištění kanalizace – stokové sítě 2021, Plán preventivní
údržby významných zařízení VDJ a ČS 2021,
Plán preventivní údržby významných zařízení ČOV Starý Plzenec II 2021;
■ vzalo na vědomí informace místostarosty
Vávry o postupu cyklostezky Starý Plzenec Šťáhlavy;

STAVEBNÍ ÚPRAVY
VNĚJŠÍHO OBVODOVÉHO
PLÁŠTĚ HRADU
RADYNĚ STANOVENÉ
PRO ROK 2020 BYLY
UKONČENY

i pro rok 2021. Jedná se o pokračování prací
v rámci již schváleného Programu záchrany
architektonického dědictví. Věřím, že i přes
nepříznivou situaci v důsledku koronaviru
město i pro rok 2021 obdrží finanční podporu k realizaci tohoto projektu.
Celkové náklady bez DPH v roce 2020:
1.365 992 Kč
výše podpory z Ministerstva kultury:
700.000 Kč
doba realizace: květen – říjen 2020
Investor: Město Starý Plzenec, Smetanova
932, 332 02 Starý Plzenec
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s.r.o, Radobyčice,
Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň
Projektant a autorský dozor: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o, Klatovská 11, Plzeň
Technický dozor investora a koordinátor
BOZP: d plus projektová inženýrská a.s., alej
Svobody 56, 323 18, Plzeň
Václav Vajshajtl, místostarosta

Vážení občané Starého Plzence a návštěvníci oblíbené památky hradu Radyně, práce
na opravě obvodového pláště hradu Radyně,
stanovené pro rok 2020, byly ukončeny. Na
základě smlouvy o dílo se zhotovitelem budeme pokračovat v opravách obvodového zdiva
i v roce 2021. Součástí prací bude provedení hydroizolace koruny zdiva, osazení další
části bleskosvodu a statické zajištění klenby
na severní straně hradu. Město má podanou žádost o dotaci na Ministerstvo kultury
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MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÝ PLZENEC
ZÍSKAL OCENĚNÍ V RÁMCI
PROJEKTU DŮSTOJNÉ PRACOVIŠTĚ
VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
V rámci projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“ získal
v říjnu 2020 Městský úřad Starý Plzenec od Ministerstva práce a
sociálních věcí ocenění za implementaci antimobbingových opatření.
Radek Hroch, tajemník

ODPADY ROK 2021
– PLATBA POPLATKU
Zastupitelstvo města schválilo dne
14.12.2020 vyhlášku č. 2/2020 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celé znění vyhlášky je přístupné na stránkách města, či je
k nahlédnutí na městském úřadě.

Sazba poplatku na rok 2021
činí 300 Kč na poplatníka.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
k 1. březnu 2021.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v našem státě, doporučujeme
z důvodu ochrany zdraví našich občanů
provádět přednostně bezhotovostní platby.
Po úhradě převodem bude našim občanům
zdarma doručen doklad o platbě poplatku
i samolepka na popelnici do jejich poštovních schránek. Majitelům rekreačních objektů bude zaslán doklad o platbě na e-mailovou
adresu, nebo si ho mohou vyzvednout osobně až do Starého Plzence přijedou.
Pokyny k platbě bankovním převodem na
účet města:
• 19 - 725643329 /0800, Var. symbol 200, spec. symbol pro trvale přihlášené
poplatníky - datum narození ve tvaru
ddmmrrrr.
Spec. symbol pro chataře, chalupáře
a vlastníky nemovitostí:
pro Starý Plzenec předčíslí 6 + číslo
nemovitosti ve tvaru (ve tvaru 6xxx –
prázdná čísla doplnit nulou),

MĚSTO STARÝ PLZENEC BYLO
OCENĚNO ZA WEBOVÉ STRÁNKY
HRADU RADYNĚ
Další ocenění získalo město Starý Plzenec v prosinci 2020 od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V rámci soutěže Zlatý erb získalo Cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou
prezentaci, kde v kategorii turistické atraktivity získaly webové
stránky hradu Radyně krásné 3. místo.
Radek hroch, tajemník

pro Sedlec předčíslí 3 + číslo nemovitosti (ve tvaru 3xxx – prázdná čísla doplnit
nulou) .
Pro vlastníky bytů v bytovkách, kde není
nikdo hlášen k trvalému pobytu - č.p. +
0 + číslo bytu.
Do zprávy pro příjemce uveďte pro jistotu jméno a příjmení, číslo domu, případně
bytu, popřípadě počet osob, za které platíte.
Dále je možno poplatek uhradit:
• v hotovosti - odbor životního prostředí MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec
v úředních hodinách (za normálního stavu - Pondělí + Středa od 7,30 do 12,00 a od
13,00 do 17,00; ale pokud bude vyhlášen

mimořádný stav, je třeba sledovat stránky
města, protože úřední hodiny mohou být
omezené)
• platební kartou - pokladna MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec v úředních hodinách
(za normálního stavu - Pondělí + Středa
od 7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00; ale
pokud bude vyhlášen mimořádný stav,
je třeba sledovat stránky města, protože
úřední hodiny mohou být omezené)
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem a může být navýšen až na trojnásobek.
Helena Šašková, Odbor životního prostředí

Foto: Helena Šašková
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DOPRAVA
Od 1. 1. 2021 dojde
na linkách Plzeňských
městských dopravních
podniků obsluhujících
Starý Plzenec (50, 51 a N11) ke znovuzavedení bezplatné přepravy pro následující skupiny
cestujících:
1) Senioři ve věku od 70 let
K bezplatné přepravě stačí nově předložit

pouze osobní doklad (občanský průkaz
nebo pas). Již není nutné mít Plzeňskou
kartu s aktivovaným nárokem na bezplatnou přepravu, avšak tato možnost samozřejmě stále existuje.
2) ZTP a ZTP/P
Bezplatnou přepravu prokazují prostým
předložením průkazu ZTP či ZTP/P či Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem.

3) Držitelé alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského
Nárok na bezplatnou přepravu musí být
aktivován na Plzeňské kartě.
Výše uvedená bezplatná přeprava neplatí u ostatních dopravců (např. České dráhy
nebo Arriva).
Podmínky pro ostatní skupiny cestujících
zůstávají v roce 2021 beze změny.

EKOLOGIE
AMERICKÝ BROUK II.
Možná, jste se už na podzim s podobným
a dotěrným broukem setkali. Snažil se dostat
do vašeho bytu či domu a tam přečkat zimu.
Jestli vás vyděsil svým vzhledem (může být
velký až 3 cm), dovolím si přidat pár informací o něm:
Jedná se o vroubenku americkou. Do Evropy (Anglie) se tato ploštice dostala v roce
1999, u nás byl její výskyt poprvé zaznamenán v říjnu 2006. Pochází z USA a Kanady,

takže je zvyklá na velké mrazy. České mírné
zimy jí proto nevadí, ale přesto raději zimuje
v teple. Pokud ji doma najdete, neděste se, je
to celkem neškodný brouk, není jedovatá,
nekouše, jen jako většina ploštic vylučuje při
obraně páchnoucí sekret. Když se jí budete
chtít zbavit, nechte jí vlézt třeba na kousek
papíru a opatrně ji dejte ven za okno, vroubenka odletí a bude si hledat nový úkryt, kde
by v klidu přežila zimu.
Helena Šašková
odbor životního prostředí

Vroubenka americká

Foto: Helena Šašková

SERIÁL
POČÁTKY
STAROPLZENECKÉHO
BIOGRAFU
První – tehdy ještě němý biograf – provozovali pravděpodobně již od r. 1917 v lokále
svého hostince „U Staré Plzně“(později známém jako hostinec „U Vávrů“) Marie a Josef
Vávrovi. Filmová představení byla doprovázena živou hudbou. Pamětník J. Hrubý vzpomíná na pozdější éru tohoto biografu, kdy
byl již majitelem hostince syn Jindřich, takto:
„Pracovitý a předvídavý Jindřich Vávra … dal
přistavět k tanečnímu sálu směrem na Sedlec

promítací kabinu a dal se do filmaření… Na
restauraci … se objevil nápis „stálé elektrické
divadlo ve Starém Plzenci“. Vávra najmul tři
muzikanty: pány Jůzu (ten seděl u klavíru,
měl u nádraží trafiku a v Plzenci provozoval
i vlastní kapelu), houslistu Bystřického a kapelníka Pirnera. Dotyční muzikanti – klavír,
housle, bicí, kytara, harmonika – se přizpů-

sobili ději filmů, a to velmi zdárně. Hráli buď
vesele nebo srdcervoucně, ponuře, což se vždy
zobrazilo na tvářích diváků: smích střídaly
slzičky. Během promítání – dle poutavosti filmu – se v sále ozývaly i výkřiky diváků, např.

„nech ji“, „uteč“, „zab ho“, „ty nestydo jeden“,
„coura jedna“ atd. Sedělo se na židlích, já ji
sdílel s tátou neb s dědou, byly mi asi tři – čtyři
roky… Ohledně promítaných filmů to byly spíše krátké filmečky, třeba „Zeť Kondelík a tchán
Vejvara“ nebo předojemné příběhy o nešťastné
lásce… Já jako klouček jsem si tehdy zamilo-

val jednoho herce – ne člověka, ale psa jménem Rin-tin-tin…. A jak čas běžel dál, přinesl k nám i ozvučený film a s ním i nové kino
v hospodě „U Šilhánků“.“ Později, s nástupem
zvukového filmu, začal majitel hostince pronajímat sál biografu Bio Invalid: bylo to sdružení válečných veteránů, kteří měli na promítání koncesi. Biograf zde fungoval až do
července 1938, kdy se přestěhoval na náměstí
do hostince „U Vytisků“.
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
Hostinec „U Vytisků“ (později „Na růžku“) existoval již v 19. století, jeho doloženým majitelem byl však až Emanuel Vytisk
(nar. 1875), který jej dal v r. 1927 opravit
a zároveň postavil nový sál. K stáru mu zde
začala vypomáhat vdova Božena Šuchmano-

vá, a tak jí v r. 1936 odstoupil poloviny svého
domu za úplatu. V závěti si vymínil, že když
se bude o něj starat do smrti, obdrží i druhou
polovinu domu se zahradou. Tak se později i
stalo, poté celý hostinec přešel do vlastnictví
jedné z dcer B. Šuchmanové, která se provdala za řezníka Šilhánka. Program Bia Invalid byl každoročně pečlivě zaznamenáván
v městské kronice. Je zajímavé, že za války
sem do kina chodila i německá obsluha protiletadlového děla, umístěného nad starým
hřbitovem u lesa zvaného Amerika (bylo to
asi deset děvčat s dvěma muži- jejich veliteli). V květnu 1945 byli v kině internováni
místní Němci a také kolaboranti - členové
Vlajky. Bylo však nutno zde koncem května
zřídit náhradní vyučování pro děti z měšťanské školy, kterou si 20. května zabral pro sebe
nový oddíl Američanů – stavitelé mostů 79.

pěší divize XXII. sboru gen. Ernesta G. Harmona. Hlavním důvodem se však stalo to, že
Američané chtěli v Plzenci promítat své filmy
a tedy obnovit kino. Proto byli Němci zavřeni
do sklepa měšťanky, část vlajkařů propuštěna
a část odvezena do Plzně. Kino bylo vyčištěno za pomoci Němců z internačního tábora,
umístěného v bývalém pivovaru.
Po válce byl hostinec zrušen – místo toho
zde byla zřízena prodejna n. p. Pramen a kloboučnictví, kino však trvalo dále (od r. 1948
pod názvem „Československý státní film,
kino Starý Plzenec“), vedoucím kina se stal J.
Pfefer ze Starého Plzence. MěNV Starý Plzenec si však nepřál, aby majetek rodiny Šilhánků zůstal v soukromých rukou, a tak požádal
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o převod budovy do svého vlastnictví. V r.
1961 byl hostinec, kino i s veškerými pozemky Šilhánkům vyvlastněny bez náhrady. Tento stav byl napraven až restitucí v 90. letech.
Nyní je na místě bývalého hostince a kina papírnictví Na růžku.
Anna Velichová
Literatura:
• kronika Starého Plzence, zápis z r. 1948
• Katalog výstavy Starý Plzenec za první republiky, Starý Plzenec 2018
• Mareš, S. – Stach, D. – Ulč, Fr.: Civilní stavby
Starého Plzence (strojopis z r. 2012)
• čl.: Velichová, A.: HOSTINEC U VÁVRŮ (a
jak jím dějiny procházely), RL květen 2018,
str. 5

• čl.: Velichová, A.: Osvobození Starého Plzence – 4. část (dokončení), RL červenec 2019,
str. 3
• dopis J. Hrubého z 12. 12. 2020 (strojopis)
Fotografie:
• reklamní pohlednice hostince u nádraží – archiv Rudolfa Vávry
• foto E. Vytiska z tzv kenkarty, děti pí Šuchmanové s partnery před kinem, konec 30.
let - archiv kroniky Šilhánkovy
• unikátní fotografie hostince u Vytisků z počátku 20. století (před výstavbou měšťanské
školy) – sbírka Františka Ulče
• foto papírnictví Na růžku – Vladimír Sedlák

KULTURA
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LEDEN 2021
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
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
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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.
19. ledna 2021
I. koncert 35. sezóny Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci

QUASI TRIO
Marie Hasoňová (housle)
Judita Škodová (violoncello)
Kateřina Ochmanová (klavír)
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám
121, Starý Plzenec
Čas: 18:00 h

Platnost výše uvedených informací o konání kulturních akcí je závislá na aktuální
epidemiologické 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
Děkujeme paní starostce

Dne 28.12.2020 uplynul rok,

Dolákové a paní Žitkové

co nás opustil náš milovaný

za přání a dárky

tatínek, dědeček a tchán

k naší diamantové svatbě

pan Miroslav Kubeš.

3.12.2020.
Manželé
Irena a Drahomil Sedláčkovi

Dne 16.1, 2021
by oslavil 100. narozeniny
pan Vojtěch Klimeš
ze Starého Plzence.
Vzpomínají dcera a vnuci.

Za vzpomínku děkuje
syn Pavel s rodinou.

NAŠE ŠKOLY
ZŠ STARÝ PLZENEC

MODERNIZACE
IT UČEBNY
Ve školním roce 2020/2021 se naše IT
učebna dočkala zasloužené modernizace. Nový kabát začala místnost oblékat již
ve školním roce 2019/2020 díky novému
nábytku, nyní přibylo také moderní IT vybavení, které vyhovuje současným vzdělávacím
potřebám. Učebna je osazena projektorem
i audiosystémem. Z původních 13 žákovských stanic se nám, díky novému rozmístění
stolů, podařilo dostat na 25 počítačů, což je
naprosto zásadní při výuce většího množství
žáků, neboť každý může pracovat na svém zařízení.
Současná situace ohledně pandemie
CoVid-19 nám zatím bohužel neumožnila se v učebně „pořádně zabydlet“, přinesla

s sebou ale jiná pozitiva.
Na škole se rozběhla distanční výuka pomocí
platformy MS Teams (MS
Office 365), což je pro nás
jistě velkým krokem vpřed.
K dnešnímu datu škola
vlastní také 2 iPadové mobilní učebny, které rovněž
pomáhají k modernizaci
a zefektivnění výuky.
Ráda bych touto cestou
poděkovala paní ředitelce
Alici Kellerové za její zásluhy o modernizaci školy,
a to nejen v oblasti IT vybavení, a také firmě PPC,
s.r.o. za dodání výše uvedeného hardwaru.
Lenka Benediktová Výuka informatiky ve zmodernizované IT učebně
učitelka
Foto: Lenka Benediktová
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ZŠ STARÝ PLZENEC

VÁNOČNÍ ČAS V MŠ SEDLEC

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ
Děti z ll. oddělení ŠD se pustily do vánočního tvoření. Prvním výrobkem byla mikulášská bota, ve které našly malou nadílku. Druhým byl vánoční řetěz dlouhý 10 metrů, krásně vyzdobil jejich třídu. Pak přišel na řadu proplétaný zvonek. Ten je
trochu potrápil, ale i s tím si nakonec poradily. Všem šla práce
pěkně od ruky a již se těší na další tvoření.
Jana Hermanová, vychovatelka

Vánoční tvoření jsme si užili.

Foto: Jana Hermanová

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
V MŠ STARÝ PLZENEC
Vánoce se blíží a sníh zatím nikde. My
ale věříme, že brzy napadne. Aby nám čekání lépe utíkalo, připravujeme se na Vánoce.
Jako každý rok jsme pro zvířátka sbírali kaštany a žaludy. Myslivcům jsme jich předali
přes 500 Kg. Ti nám za to slíbili společnou
vycházku v našich lesích, jen co se situace
uklidní a bude to možné. Děkujeme všem
našim dětem a rodičům za pomoc. Jste skvělí!
27. listopadu se na naší zahradě rozsvítil
vánoční stromeček. Tentokrát však v dopoledních hodinách, bez rodičů a veřejnosti.
A abychom si to pořádně užili, děti z páté
třídy si připravily divadelní vystoupení ,,Jak
to bylo v Betlémě“. Dětem z ostatních tříd
se vystoupení moc líbilo a odměnily nás
bouřlivým potleskem. Společně jsme si také
zazpívali koledy. Rozsvícení stromečku děti

ocenily cinkáním zvonečků a potleskem. Tak
a advent může začít. 3. prosince se školkou linuly zvuky řinčících řetězů, které nám připomněly příchod Mikuláše. A skutečně k nám
zavítal i s čertiskem a andělem. Páťáčci ho
přivítali v pekelné Bertíkově školce a čerta
pustili sednout na pekelný trůn. Druháčkové zase překvapili nebeskou jízdou. Slibovali
jsme, slibovali, a tak nás čert nechal být a my
mu za to zazpívali pekelnou písničku. Mikuláš nám nadělil spoustu dobrot a vitamínů
a my si mohli oddechnout. 16. prosince se
od rána něco vznášelo ve vzduchu. Všichni
jsme se sešli u stromečku. Zpívali jsme a děti
předaly do ostatních tříd přáníčka a dárečky, které samy vyrobily. Zacinkal zvonek a ve
třídách už na děti čekaly dárečky od Ježíška.
A Vánoce mohou začít.
Vám všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2021.
Za kolektiv MŠ
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

Foto: Barbora Michalová

V pekelné školce
Foto: Kateřina Vlachová Khaurová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
PODĚKOVÁNÍ

Do nového roku všem členům a příznivcům zdraví,
osobní pohodu, klid, starosti za hlavu.
Zkrátka ať už je nám líp.
Přeje výbor ZO KSČM ve Starém Plzenci.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci nemohl letos náš spolek bohužel uskutečnit obvyklé kulturní a společenské aktivity – velikonoční a vánoční trhy, akce Čerti
v parku atd. Potěšení dělá občanům v Sedlci
na návsi alespoň krásně a vkusně nazdobený
vánoční strom, který zdobili ve svém volném
čase členové spolku a jeho příznivci.
Strom jsme získali po výzvě v Radyňských
listech od paní Januštíkové za což jí velice

děkujeme. Nemalý dík patří i pracovníkům
čety z Městského úřadu Starý Plzenec, kteří
zajistili převoz na místo určení.
Členové Spolku- Sedlec v akci! přejí všem
občanům Sedlce a Starého Plzence do Nového roku 2021 především zdraví a lepší pohodu než jsme měli a máme v současné době
probíhající pandemie.
Doufáme a těšíme se na setkání v příštím
roce.
Za Spolek-Sedlec v akci!
Jan Meduna

Radyňské listy - leden 2021
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám

¾ pánský kabát, tmav. kožeš.,

uvnitř. I límec, vel. 52-54 – nový. Cena 400
Kč. Tel.: 721 707 515, St. Plzenec.
■ Prodám el. pánský holicí strojek Philips –
nový. Cena 500 Kč. Tel.: 721 707 515, St. Plzenec.

■ Prodám pánskou teplou zelenou bundu
s kožeš. límcem vel. 52. Cena 100 Kč. Tel.:
721 707 515, St. Plzenec.

NOVINKA

ROZVOZ OBĚDŮ
OBĚDŮ
od 79 Kč

S VAT E B N Í H O S T I N Y | P R O M O C E | O S L

OZEN
AV Y N A R

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

www.staroplzenecka-restaurace.com

IN | C

NGOV
AT E R I

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

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

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
pro roznášku obecního zpravodaje

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

ZDARMA

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

DORUČOVÁNÍ RADYŇSKÝCH
LISTŮ OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou zpravidla doručovány prostřednictvím
České pošty do všech domácností a škol ve Starém Plzenci
a Sedlci. Někdy se stane se, ať už roznáškovou kolizí České
pošty či z jiného důvodu, že někteří z Vás Radyňské listy
do své schránky nedostanou. Proto vyzýváme všechny, kteří
neobdrží Radyňské listy do svých schránek vždy nejpozději
do 10. dne v měsíci, ať tuto skutečnost oznámí telefonicky,
e-mailem nebo osobně redakci Radyňských listů na níže
uvedenou adresu:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659
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UNIKÁTNÍ ZÁVĚSNÝ
KALENDÁŘ
NA ROK 2021

STARÝ PLZENEC
– HISTORICKÉ
POHLEDNICE
v prodeji v K-Centru
Smetanova 932, St. Plzenec
za cenu 120 Kč/ks.
Informace: K-Centrum,
tel.: 377 183 662,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

PROJEDEME PLÍSKANICE,
SNÍH A MRÁZ NÁM
NEVADÍ, SE ŠKOLENÍM
Ï--28)62)8)17-2Ģ
SPOLEK PORADÍ
ÐPIRWOÀTě°WTÞZIO

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

www.plzenec.net
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COMMUNICATION F IR 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 2/2021
je 20. 1. 2021 ve 12:00 hodin.
Vychází: 5. 1. 2021
ZDARMA v nákladu 2100 kusů



WƌŽǀĄĚşŵĞŬůĞŵƉşƎƐŬĠ͕
ƉŽŬƌǉǀĂēƐŬĠĂƚĞƐĂƎƐŬĠƉƌĄĐĞ
<ŽŶƚĂŬƚ͗ZŽŵĂŶZE|
aƛĄŚůĂǀǇϲϲϮ͕ƚĞů͗͘ϲϬϯϱϭϬϰϮϬ

e Starém
v
ť
í
s
á
k
tic
Rychlým internetem to u nás
Jediná op onkurenčně nejrozhodně nekončí! Nabízíme
Bezk
mimo jiné také:
Plzenci.
a 300 Kč
z
í
n
e
j
o
p
při
ora pro
p
chytrou internetovou
r y chlejší
d
o
p
á
v
Špičko
televizi (IPTV)
.
měsíčně.
4 h d enn ě
2
y
ík
n
z
zabezpečovací a kamerovéé
a
naše zák
systémy pro Vaše domy
šebního
u
k
z
E
C
Í
S
MĚ
levné telefonování (VOIP
P)
a navíc 2
MA!
R
A
D
Z
a
l
e
www.mraknet.com provozu zc
Všechny vaše dotazy zodpovímee na zákaznické
záákaznické lince 602 370
nebo na internetu mraknet@mraknet.com

766

