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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
měsíc červen opět avizuje blížící se konec
školního roku. Pro
město to znamená zahájení dalších oprav
v základní škole na Masarykově náměstí, kde
bude během prázdnin
vyměněn zbytek starých oken a provedena další etapa sanace
základového zdiva. Finišuje se i na přístavbě základní a mateřské školy v Sedlci, tak
aby na konci prázdnin bylo vše připraveno
na nový školní rok. Budou pokračovat také
práce na opravě hřbitovní zdi. Jak jsem Vás
informovala v dubnových Radyňských listech, firma GEKON dokončila geologický
průzkum na školní zahradě, závěry tohoto
průzkumu byly předloženy ing. arch. Petru
Sovovi, který nejpozději do 2 měsíců předloží předběžný rozpočet na přístavbu Základní
školy a výstavbu sportovní haly, aby pak zastupitelstvo města mohlo rozhodnout o dalším postupu. V první polovině června také
dokončí Dopravní fakulta ČVUT vyhodnocení dopravního průzkumu, který prováděla
v našem městě. Pokračují i práce na zdvoukolejnění železniční trati č. 190 Plzeň – České
Budějovice a Správa železniční dopravní cesty
nyní zahájila projektové práce. O postupu tohoto záměru Vás budu průběžně informovat.
Květnové Radyňské listy byly zaplněny
několika články k průmyslové zóně. Miroslav
Hlaváč, zástupce veřejnosti, vyzývá k mimořádnému zastupitelstvu o průmyslové zóně,
Jan Eret, zastupitel, uvádí, že „současné vedení radnice chce zónu zachovat, ale chce ji dokonce rozšířit o dalších 2000 m2 soukromých
pozemků“, upozorňuje např. na „agenturní
pracovníky“ a „ubytovny“. V podobném duchu se vyjadřuje i Jiří Šimána. K tomuto tématu uvádím následující informace. Celková
plocha průmyslové zóny je 10,3 ha, z toho
nyní zastavěná plocha stávajícími čtyřmi
areály (Kovoobrábění CNC, Lubricant, SHS
a FINTEC) je 3,5 ha, zůstává nezastavěná
plocha 6,8 ha, z toho ve vlastnictví města cca
4,5 ha a cca 2,3 ha soukromých vlastníků.
V návrhu nového územního plánu zahrnul
zpracovatel do průmyslové zóny také pozemky parc. č. 719/42 – výměra 382 m2 a 719/2
– výměra 1586 m2. Jedná se o pozemky při-

ZDARMA

léhající ke stávajícímu areálu Kovoobrábění
CNC (dříve ETNA), které jsou využívány jako
manipulační plocha. Jde tedy o narovnání podle již existujícího současného stavu. Ostatní
plochy zóny v platném územním plánu a plochy zóny v návrhu nového územního plánu se
shodují, jak je patrno z vizuálního porovnání
těchto ploch v přiložených mapách na str. 3.
Nově se tedy plocha zóny směrem ven z města nijak nerozšiřuje. Po konzultaci s ostatními
zastupiteli, nebude diskuse o průmyslové zóně

předmětem mimořádného zastupitelstva, protože je zařazena na jednání řádného zastupitelstva města dne 18.6.2018, kde bude tomuto
tématu vyhrazen prostor od 17-19 hodin.
Závěrem mi dovolte, pozvat Vás na některé zajímavé akce. Dne 9. a 10. 6. se bude konat Mistrovství Evropy RC modelů truck trial
od 7 h u hradu Radyně. Základní umělecká
škola pro Vás připravila na den 14.6. od 16
hodin v zahradě za kostelem Narození Panny
Pokračování na str. 2

OSMIČKOVÁ VÝROČÍ
TVOŘÍ HISTORICKÝ
PRŮSEČÍK I VE STARÉM
PLZENCI - SLOVANSKÉ
HRADIŠTĚ HŮRKA
JE 60 LET KULTURNÍ
PAMÁTKOU

rický průsečík, v němž se prolíná celá řada
pozoruhodných událostí. První můžeme
vysledovat hned v r. 1348, kdy byla založena první česká univerzita (Karlova univerzita). Roku 1448 zastavil budoucí český
král Jiřík z Poděbrad katolickou ofenzívu
usilující o zvrat revolučních výsledků. Tento úspěch byl prvním krokem ke vzniku
v Evropě ojedinělého státu náboženské tolerance a rozmachu staročeské národnosti.
Roku 1618 se odehrála ve Starém paláci
na Pražském hradě třetí pražská defenestrace. Touto událostí se spustil konflikt
Pokračování na str. 2

Rok 2018 je obzvlášť bohatý na „osmičková“ výročí. Osmička působí jako histo-

Setkání u příležitosti 60. výročí prohlášení Slovanského hradiště Hůrka kulturní památkou se
Foto: Eva Vlachová
uskutečnilo ve středu 9. května 2018 v rotundě sv. Petra a Pavla.
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Pokračování ze str. 2
Marie zahradní slavnost, přehlídku souborů
a kapel ZUŠ v rámci akce Léto pod rotundou.
Nejen pro děti, ale i celou rodinu je pro Vás
připraven v sobou 16.6. od 14 hodin 3. ročník
zábavné středověké stezky okolo rotundy sv.
Petra a Pavla - přijďte si zastřílet z luku, kuše,
seznámit se se základy archeologického výzkumu či zkusit různé hlavolamy. A dne 23.6. nezapomeňte na další farmářské trhy na náměstí
od 8 – 12 h. Více informací najdete uvnitř RL.
Milí spoluobčané, Vám, kteří se chystáte
na dovolenou, přeji mnoho krásných zážitků,
všem přeji pohodu a sluníčko, našim školákům pak přeji úspěšné zakončení školního
roku.
Vlasta Doláková, starostka

Pokračování ze str. 2
světové války známá jako třicetiletá válka. Roku 1798 se narodil historik, filozof,
otec moderního českého národa František
Palacký. Mimořádný význam v českých
poměrech pak zaujímá revoluční rok 1848,
kdy vznikla první demokratická ústava
na našem území. Od r. 1868 probíhala
v Česku vlna tzv. táborového hnutí.
Historickým milníkem novodobých
dějin je vyhlášení samostatného československého státu 28. října 1918, další vývoj
Československé republiky pak významným
způsobem ovlivnily události v únoru 1948
a srpnu 1968.
Magické osmičky se prolínají i v historii Starého Plzence - od r. 1958 je hradiště Hůrka, původně pojmenované Plzeň,
chráněno spolu s rotundou svatého Petra
a Pavla jako kulturní památka ČR a od r.
1978 je pak zapsáno na seznamu národních kulturních památek. Setkání u příležitosti 60. výročí prohlášení Slovanského hradiště Hůrka kulturní památkou se
uskutečnilo ve středu 9. května 2018 přímo
v rotundě sv. Petra a Pavla, mezi hosty byli
nejen zástupci města, kraje a Parlamentu
ČR, ale i památkáři a archeologové: senátor Parlamentu ČR Mgr. Václav Chaloupek, náměstek hejtmana Plzeňského kraje
pro kulturu Ing. Vladislav Vilímec, ředitel
Národního památkového ústavu Mgr. Petr
Sokol, ředitel Západočeského institutu památek Mgr. Radek Široký, PhDr., docent
Západočeské univerzity RNDr. Michal
Mergl, CSc. Náměstek hejtmana Vladislav Vilímec uvedl: „Je mi velkou ctí, že se
mohu zúčastnit oslavy výročí tak významného místa, jakým Slovanské hradiště Hůrka bezesporu je. Je to úctyhodné a tajemné

strategické místo, které symbolizuje identitu
západních Čech. Plzeňský kraj může být a je
hrdý na to, že právě toto místo, původní Stará Plzeň, je kolébkou současné západočeské
metropole, a právem si zaslouží naši pozornost. Městu Starý Plzenec i všem, kteří se
na zvelebování takovýchto památek podílejí, patří velký dík.“ Ředitel NPÚ Petr Sokol
upozornil na rizika komercionalizace takovýchto památek a jejich uchování pro příští
generace. Ředitel ZIP Radek Široký zdůraznil, že Plzeň vznikla právě zde na Hůrce,
historie „nové Plzně“ se datuje až od druhé poloviny třináctého století a současně
vyzdvihl význam této národní kulturní
památky. Docent Západočeské univerzity
Michal Mergl připomněl význam přírodní
památky Černá stráň na vrchu Hůrka jako
významné paleontologické naleziště. Václav Chaloupek, zastupitel města Plzně a senátor Parlamentu ČR, zavzpomínal na své
dětství a uvedl, že pohled na rotundu ho
jako rodáka ze Šťáhlav provázel od malička. Spolu se zástupci města (Mgr. Denisa
Brejchová, Ing. Radek Hroch, Eva Vlachová) se setkání zúčastnili zástupci spolku
Hůrka a Radyně, kde pak Hana Karnoldová zhodnotila význam národní kulturní
památky z pohledu občana. I když počasí
této akci moc nepřálo a všichni přítomní
při výstupu na rotundu pořádně zmokli,
zhodnotili všichni toto setkání jako velmi
významné. Starostka města pak poděkovala všem za účast a zejména zástupcům
OSHR, z jejichž podnětu se toto setkání
uskutečnilo.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
O PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ
BUDE JEDNAT
ZASTUPITELSTVO
18. ČERVNA

protože jejich názor bude rozhodující při
schvalování územního plánu a tím pádem
i při rozhodování o průmyslové zóně. Je
mnoho argumentů k tomu, aby průmyslová zóna v Plzenci nebyla, a je důležité, aby

Vážení občané,
v minulých Radyňských listech jsem vyzýval
k tomu, aby bylo svoláno jednání zastupitelstva o průmyslové zóně. Jsem rád, že tato
výzva byla úspěšná a jak mě informovala
paní starostka, zastupitelstvo zařadí diskuzi o průmyslové zóně jako první bod svého
jednání 18. června. Tomuto tématu bude
vyhrazen čas od 17:00 h do 19:00 h, aby se
ke slovu dostali také občané. Chtěl bych pozvat všechny z vás, kterým není jedno, jestli
ve Starém Plzenci bude průmyslová zóna,
abyste na jednání přišli. Můžete zde vyjádřit svůj názor a také budete mít možnost se
svých zastupitelů zeptat, jaký mají postoj,

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

vždy od 08:00 h do 12:00 h
Masarykovo náměstí,
Starý Plzenec

všechny na otevřeném jednání zazněly.
Pokud Vás zajímá cokoli, co se týká průmyslové zóny nebo našich dalších námitek
k územnímu plánu, rád Vám poskytnu bližší
informace. Stačí, když mi napíšete na mail
miroslav.hlavac@top09.cz nebo zavoláte
na 737 209 766.
Miroslav Hlaváč,
zástupce veřejnosti k podání námitek k ÚP

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU (BŘEZEN 2017)
Červeně ohraničená plocha - pozemky p.č. 719/42 - 382 m2 a 719/2 - 1586 m2 v současnosti užívané jako manipulační plocha, přiléhající k areálu Kovoobrábění CNC.

Plocha modře šrafovaná - určena k zastavění (034-Z) + plocha tmavomodrá - zastavěné území
Grafická část - hlavní výkres
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SERIÁL
SOKOL
VE STARÉM PLZENCI
- 1. ČÁST
Motto:
Naše věc není pro strany, ale
pro národ veškerý
(plakát ve staroplzenecké
tělocvičně)
Staroplzenecký Sokol byl založen v r. 1897
zcela v duchu myšlenek jeho zakladatelů –
M. Tyrše1) a J. Fügnera – jako vlastenecký
tělocvičný spolek, který měl
upevňovat náš
národ
fyzicky i morálně2).
Zpočátku
byl
jedinou tělovýchovnou organizací v obci,
a to organizací
velmi úspěšnou:
již r. 1902 se jim
podařilo postavit sokolovnu
na místě hostince „U Huclů“. Členy Sokola byli i městští
kronikáři Bedřich Moravec a Robert Straka.
Staroplzenecký Sokol se snažil být organizací apolitickou (tak jak to bylo oficiálně
v jeho stanovách), což však nevyhovovalo

kou. Proto v r. 1903 později zakládají místní
sociální demokrati vlastní tělovýchovnou
organizaci: Dělnickou tělocvičnou jednotu
(DTJ.) J. Hrubý vzpomíná: „Ta sdružovala
rodinné členy sociálních demokratů. Patřilo
jí hřiště, které do současnosti užívá její název. Pro cvičení využívali členové DTJ školní tělocvičnu, snad i Lidový dům.“2)…Je

zajímavé, že děti, cvičící v DTJ i v Sokole,
tenhle rozdíl neřešily: běžně se spolu kamarádily a často na sebe navzájem čekávaly
jak před školní tělocvičnou, tak před sokolovnou. Když se pak po druhé světové válce
DTJ se Sokolem spojily, jen to uvítaly…
Sokolovna vypadala zvnějšku skoro
stejně jako dnes: jen hlavní vchod byl jin-

de, v místě průčelí, jak je vidět na obrázku.
J. Hrubý o ní napsal: „Samotná sokolovna
i sokolský dvůr prodělaly v průběhu let řadu
změn. Kromě velké a malé tělocvičny zde byly
také schůzovní místnosti a byt správce sokolovny. Velkým přínosem bylo zrušení suchých
záchodů, které „voněly“ přímo proti vchodu
z verandy. Nahrazeny byly novým sociálním
zázemím v přístavbě (WC + sprchy házenkátěm, kteří byli levicově zaměřeni. Jak známo, Plzeňsko bývalo baštou sociální demokracie – a Starý Plzenec v tom nebyl výjim-

řů)…. Před vchodem z haly směrem na venkovní hřiště stály jako stráž dvě velké kamenné cca metrové koule, přivezené od kostela sv.
Blažeje. Kam se asi poděly? Další zajímavostí
byl sokolský černoch, sedící na lavičce v par-

číku. Byl pro nás děti celkem atrakcí. Toho
si snad odvezli němečtí vojáci jako maskota,
když v r. 1939 opouštěli město. Ještě dnes jsou
na nádvoří sokolovny patrné zbytky parketu,
který si sokolové po válce také sami zbudovali. Parket byl lemován dřevěným zábradlím
s truhlíky na květiny. Podél zdi za studnou
stál oblíbený kuželník (z přelomu 20. a 30.
let). Rodiny sokolů se zde
scházely v neděli na odpolední posezení. Hudební produkci si rodiny zajišťovaly
z vlastních řad. Sokol žil
bohatým kulturním i sportovním životem. Pro plzeneckou omladinu bylo nejen
cvičení, házená, turistické
pochody a jiné akce velkým
přínosem.“3) Ve 30. letech byli známými
cvičiteli Sokola Ernest, Žaloudek, Hrbáček,
Šedivec, bratři Janouškovi. Jejich činnost se
neomezovala jen na cvičení, pořádali i výlety do přírody a turistické pochody se svými
cvičenci, ba i rozmanité kulturní akce, jako
hudební vystoupení či šibřinky
(čili maškarní
plesy). Do cvičení se zapojovaly i nejmenší
děti: například
součástí veřejného sokolského cvičení 26. června 1937
bylo i vystoupení malých holčiček s kočárky a panenkami.
A. Velichová a. J. Hrubý
poznámky:
1) V r. 1932 oslavil staroplzenecký Sokol sté
výročí narození M. Tyrše společným cvičením žen, mužů i žáků na sokolském hřišti
pod jeho sádrovou sochou (o čemž svědčí zachovaná společná fotografie).
2) Zápis v městské kronice z r. 1937 líčí
průběh oslav 40letého výročí založení staroplzeneckého Sokola takto: „V září konal
místní Sokol oslavu 40letého trvání. Již 3 dni
před slavností bylo upozorňováno rozhlasovým zařízením připevněným na sokolovně
na toto jubileum, a to hudbou a případnými proslovy. V předvečer slavnosti konal se
hvězdicový běh s pochodněmi na náměstí,
který přilákal velké množství obecenstva.
Také slavnostní večer pořádaný následujícího dne s programem tělocvičným, zpěvním
a hudebním byl sledován od četného obecenstva se zájmem.
Sokolský odbor házené zúčastnil se přeboru a získal titul mistra kraje. V mistrovství
Č. O. S. umístil se jako čtvrtý.“
3) viz Hrubý, Jaroslav, 2012: čl. Staroplzenecký Sokol, Starý Plzenec: Radyňské listy,
březen str. 8
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
fotografie:
- archiv J. Rollerové (Rybákové): oslavy Tyršových narozenin 1937,šibřinky, průkaz žactva a dospělého,),
- sbírka Fr. Ulče (reklama restaurace, sokolovna s restaurací – výřez z pohlednice),
- archiv R. Vávry (Jindřich
Vávra v sokolském kroji v r.
1902),
- archiv L. Zachariášové, rozené Strakové( nejmladší sokolky

s kočárky)
- www.google.cz
prameny:
- dopis J. Hrubého z ledna 2017 E. Vlachové
(strojopis)
- rozhovor s J. Hrubým 6. 8. 2017
- rozhovor J. Rollerovou (Rybákovou) 7.
8 2017
- Kronika Starého Plzence, zápisy z let 1937
a 1938

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVEN 2018
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
So, Ne a svátky
09:00-15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno

(fotografie, dobové dokumenty a artefakty)
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 5. července 2018.
10. června 2018
Víkend otevřených zahrad
v sedlecké třešňovce
Místo: Třešňovka v Sedlci na vršku
Čas: 14:00 h – 17:00 h
Pořadatel: Sedlec žije, z.s.
https://tresnovka.weebly.com
14. června 2018
LÉTO POD ROTUNDOU
Zahradní slavnost
Místo: zahrada kostela N.P. Marie
Čas: 16:00 – 20:00 h
Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec
16. června 2018
LÉTO POD ROTUNDOU
Zábavná stezka kolem rotundy
Místo: Hůrka Starý Plzenec – okolí rotundy sv.
Petra a Pavla

Čas: 14:00 – 18:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec
17. června 2018
LÉTO POD ROTUNDOU
Koncert pro staroplzenecké varhany
Antonio Vivaldi - Gloria
Místo: kostel Narození P. Marie
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Staroplzelecké varhany, z.s.
30. června 2018
Poutní mše svatá v rotundě
Místo: rotunda sv. Petra a Pavla
Čas: 15:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost Starý Plzenec
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
- Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: denně kromě pondělí od 10:00 h
do 18:00 h
Komentované skupinové prohlídky (min. 10
osob) je možné objednat na tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno 2. června 2018 od 13:00 h do 16:00 h
Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo otevírací dobu po objednání na tel.: 377 183 662,
377 183 659.
www.rotunda-hurka.cz
Starý Plzenec za první republiky
Výstava k 100. výročí vzniku republiky

bohemia_sekt_den_otevrenych_dveri_inz_128x89_01_vystup.indd 1

19/04/2018 09:00
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POUŤ NA ROTUNDU
SVATÉHO PETRA A PAVLA
v sobotu 30.června 2018 od 15.00

14:30 průvod od kostela Panny Marie na Malé Straně
15:00 poutní mše svatá v rotundě
V případě příznivého počasí bude po mši následovat
setkání u táboráku na farní zahradě.
zve Římskokatolická farnost Starý Plzenec

CYKLUS KONCE RTŮ
PRO PLZENECKÉ VARHANY

ANTONIO VIVALDI

GLORIA
PRO SÓLA,
SBOR A ORCHESTR

pod vedením Miloslava Esterleho účinkují
soubor L’estro arco
pěvecký sbor Ad laetitiam
sólistky Barbora Čížková a Jana Prokešová

k o s t e l N a r o z e n í P a n n y M a r ie n a M a lé St r a n ě

neděle 17. června 2018 v 18 hodin
Zapsaný spolek Staroplzenecké varhany spolu
s Římskokatolickou farností ve Starém Plzenci
vás srdečně zvou na další z benefičních koncertů za podpory Plzeňského
kraje. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na dostavbu varhan.

Radyňské listy - červen 2018
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Keltský den

na Radyni 21.7.2018

Program:
13:00 Zahájení keltského dne
13:05 Turnaj v lukostřelbě (pro děti i dospělé návštěvníky)
13:30 Keltská kapela Dé Domhnaigh

14:00 Ukázka řemesel z mladší doby železné (průvodcem kmenový druid Indutiomaros)
14:30 Keltská kapela Dé Domhnaigh
15:00 Turnaj keltských válečníků (šerm)
15:30 Danorixova škola mladých válečníků (prostor pro děti)
16:00 Vyhlášení vítěze z keramické dílny a vítězů v lukostřelbě
16:30 Brána času (klání známých válečníků napříč staletími)
17:00 Rozhovory s druidem (kmenový druid odpovídá na vaše dotazy)

17:30 Nábor a výcvik nových rekrutů do římské legie (prostor pro děti)
18:00 Keltsko-římská bitva (tradiční bitva pro malé i velké návštěvníky)
19:00 Aréna gladiátorů (návštěvníci se utkají v turnaji o dřevěný meč)
20:00 Keltský skanzen Jivjany (projekce)
20:45 Ohnivé vystoupení
21:00 Dobrou keltskou noc

Doprovodný program: od 14:00 do 16:00 keramická dílnička pro děti
(nejlepší výrobky budou oceněny)
Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč (platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)

Účinkuje: Keltská společnost Vousův kmen, z.s
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.
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ZÁBAVNÁ
STŘEDOVĚKÁ STEZKA
pro všechny děti a dospěláky
V OKOLÍ ROTUNDY (3. ročník)
sobota 16. června 2018 od 14:00 do 18:00 hodin
rotunda na Hůrce ve Starém Plzenci
• střelba z kuše
• malování
• střelba z luku
• hlavolamy
• hod kostkou
• základy archeologického průzkumu
• seznámení se starými jednotkami pro měření délky
• a další…
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

www.staryplzenec.cz

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

Starý Plzenec za první republiky
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, Starý Plzenec
OTEVŘENO:
Po
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
St
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Út a Čt 09:00 - 12:00
13:00 - 14:30
Pá
09:00 - 12:00
So, Ne 09:00 - 15:00

kurátor výstavy: Mgr. Anna Velichová
Výstava potrvá do 5. července 2018
Více informací na tel.: 377 183 662, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 5. června tomu bude 8 let,
co nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Jiří Šimek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, děti, vnoučata a kamarádi.

Dne 19.června 2018 uplyne 1 rok,
co nás navždy opustil
pan Václav Ledvina.
Vzpomeňte s námi.
Rodina.

NAŠE ŠKOLY
DUBEN A KVĚTEN
V ZŠ SEDLEC
Exkurze ZŠ Sedlec
do Bohemia Sektu
V rámci projektu Povolání našich rodičů si ve středu 18. dubna žáci 4. a 5. ročníku prohlédli prostory firmy Bohemia Sekt.
Průvodkyně nás seznámila s historií výroby
šumivých vín a provedla nás všemi prostory.
Nahlédli jsme tak pod pokličku všem procesům, které jsou zapotřebí k tomu, aby se
z tichého vína stalo víno šumivé. Dětem se
exkurze moc líbila.

Vycházka na Radyni
a oslava Dne Země

Čtvrtý a pátý ročník na exkurzi v Bohemia Sektu

Foto: Emanuela Vávrová

Vycházka na Radyni

Foto: Emanuela Vávrová

Den Země jsme kromě povídání a kreslení
oslavili také pohybem. Vydali jsme se na blízký hrad Radyni, nešli jsme však tradiční cestou, ale prošli jsme si Skalní stezku. Čekalo
nás několik poučných, ale i zábavných informačních tabulí. Líbila se nám hlavně ta,
kde jsme si mohli zaskákat a porovnat délku
skoku se zvířaty. Na Radyni jsme se občerstvili a vyslechli si od žáků ze 4. a 5. ročníku
několik zajímavých informací, např. o historii hradu, pověst o Radoušovi atd. Prvňáčci
a druháčci se vydali směr škola, ostatní ještě
setrvali, aby si prohlédli infocentrum, získali nějaké to razítko a důkladněji si prohlédli
okolí hradu.

Besídka ke Dni matek
Druhou květnovou neděli slaví každoročně
svátek všechny maminky. Žáci naší školy vždy
vyrábějí přáníčko a dárek pro svoji maminku.
Samozřejmostí je i portrét maminky, který je
pak vystaven na plotě školy. Letos bylo k vidění přes 100 obrázků. Žáci MŠ Sedlec a 1.
třídy ZŠ nacvičují pro maminky i besídku.
Ta se letos konala 9. května v Lidovém domě

ve Starém Plzenci. Besídku zahájili prvňáci
básničkou pro maminky, následovala pohádka o Boudě, budce a rozloučili se písničkou
o klokaní mámě a malém klokánkovi. Pak se
na jevišti objevily nejmenší děti z MŠ, které
byly přestrojeny za broučky a berušky. Po nich
následovalo vystoupení předškolních dětí.
Na závěr obdarovaly všechny děti své maminky květinou, milými dárečky a přáníčky.

Závěrečná školní slavnost
Zveme všechny příznivce a přátele ZŠ
a MŠ Sedlec na závěrečnou školní slavnost,
která se koná dne 20. června od 17 hodin
v areálu hasičárny v Sedlci.
Emanuela Vávrová a Hana Malá,
učitelky ZŠ Sedlec
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MŠ STARÝ PLZENEC

UŽ SE NÁM TO KRÁTÍ…
Sluníčko svítí, všechno kvete a my si
užíváme naší zahrady. Pískoviště, průlezky,
odrážedla a koloběžky, prostě jaro v plném
proudu. Nezapomínáme však ani na tradice. V týdnu od 23. 4. do 28. 4. jsme měli
čarodějnický týden. Ve všech třídách se
vařily tajuplné lektvary na chlupaté zuby,
zelené vlasy, na ohnutý nos…a všechny ty
lektvary stoprocentně fungovaly. Poslední
den jsme se všichni proměnili na čarodějnice a čaroděje druhé kategorie a vydali se
na temnou stezku plnou kouzelných nástrah. Naši malí čarodějníci se nebáli a dokazovali nám, jak za ten rok ve školce vyrostli. Na konci naší stezky nás proto čekala
veliká oslava plná tance a šťavnatých buřtíků. A sotva jsme odložili košťata, čekala
nás oslava Dne Země. Od 16. 4. do 20. 4.
jsme se věnovali ekologii a vesmíru. Hráli
jsme ekologické soutěže a pexesa. Dle mapy
jsme se vydali ke sběrnému dvoru a cestou
značili místa s kontejnery. Svátek naší planety jsme ukončili v pátek 20. 4. tradiční
malbou. Každá třída si vytvořila skupinové
obrazy na oslavu naší planety, které zdobí
hradbu naší školky ještě dnes. Po omytí

Kouzlení ve druhé třídě
štětců už nás čekal den maminek, tatínků a den rodiny. Každá třída si připravila
krátké vystoupení a tvoření s rodiči. Rodiče byli do besídek různě zapojeni a mají
od nás velkou pochvalu. Jejich fyzické výkony byly fantastické! Děkujeme za spolu-

Foto: Drahoslava Krupařová
práci a super atmosféru. Přejeme vám všem
krásné dny plné legrace a pohody.
Za kolektiv MŠ
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová
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DĚTI ZE SPORTOVNÍHO
KROUŽKU VYHRÁLY
SEDM MEDAILÍ!
Dne 5.5.2018 se děti ze sportovního
kroužku zúčastnily okresního kola v lehké atletice. Akci pořádala ASPV (Asociace sportu
pro všechny). Na stadionu v Nýřanech, kde
se akce konala, se sjelo okolo 100 závodníků.
Ti byli rozděleni do jednotlivých kategorií
podle věku. Disciplíny, ve kterých závodníci
soutěžili, byly: sprint, skok daleký, hod a vytrvalostní běh. Naše děti se do boje pustily
s velkým nasazením a podařilo se jim vyhrát
celkem 7 medailí. Ani ostatní si nevedly špatně.
Výsledky:
žákyně I.
3. místo Lucie Posavádová
5. místo Viktorie Samos
6. místo Anna Hodková
žáci I.
1. místo Vít Hodek
žáci II.
2. místo Pavel Soukup
3. místo Jiří Posavád
ZŠ STARÝ PLZENEC

MEDVĚDÍ STEZKA
Dne 12.5.2018 se děti ze sportovního
kroužku zúčastnily závodů v „Medvědí stezce“, konané v Dolním Hradišti. Celkem se
na start postavilo 53 dvoučlenných hlídek
z okresů PJ, PM, PS a RO. Z našeho sportovního kroužku přijelo 8 hlídek. V čem spočívají tyto závody? Děti na trati dlouhé 4,5 km,
která vede převážně lesem, plní různé úkoly,
prokazují své vědomosti a dovednosti. Například lanové překážky, hod na cíl, uzlování,
orientace podle buzoly, shyby - brtník, státní

Účastníci Medvědí stezky
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žáci III.
1. místo Vojtěch Děkanovský
dorostenci
2. místo Matěj Vondrášek
3. místo Jan Diviš

Účastníci závodů v atletice
symboly, znalost ryb, květin, ohniště a odhad
vzdálenosti. Všechny děti se s tratí i úkoly
vypořádaly dobře a některým se podařilo stanout na stupních vítězů.
Výsledky:
žákyně I.
1. místo Lucie Posavádová, Šárka Stadlerová
3. místo Anna Hodková, Viktorie Samos
žáci II.
1. místo Jiří Posavád, Jan Skřivan
dorostenci
2. místo Matěj Vondrášek, Jan Diviš
Všem dětem děkuji za vzornou reprezentaci a rodičům za jejich dopravu.
Jana Hermanová

Foto: Lenka Stadlerová

4. místo Filip Hrabě
Všem dětem děkuji za vzornou reprezentaci. Poděkování patří také rodičům za dopravu dětí na závody a pomoc při organizaci.
Jana Hermanová

Foto: Pavlína Soukupová
ZŠ STARÝ PLZENEC

REGIONÁLNÍ VYBÍJENÁ
V pondělí 9. 4. 2018 se na 25. základní
škole uskutečnilo regionální kolo v dívčí vybíjené. Tohoto turnaje se účastnilo 6 základních škol. Byly to: 1. ZŠ, 14. ZŠ, domácí 25
ZŠ, 2. ZŠ, 33. ZŠ a naše škola ZŠ Starý Plzenec.
Umístily jsme se na prvním místě, tudíž postupujeme do krajského kola, které se
bude konat v Tachově. Hrály jsme s každým
týmem kromě 33. ZŠ a 25. ZŠ. Podle naší
paní učitelky Ireny Holoubkové jsme hrály
perfektně a sehraně, hlavně když jsme dodržovaly taktiku.
Byly jsme rozděleny do skupiny A a B.
Do skupiny A se nominovaly: 1. ZŠ, 2. ZŠ
a náš tým. Do skupiny B se nominovaly: 25.
ZŠ, 14. ZŠ a 33. ZŠ. Způsob hry byl následující: každý hrál s každým ve skupině. Poté 1.
ze skupiny A s 2. ze skupiny B a 1. ze skupiny
B s 1. ze skupiny A. Potom se setkaly dívky
z posledních míst. My jsme vyhrály skupinu,
a tak jsme hrály proti 14. ZŠ. Vyhrály jsme
i tento zápas, a tak jsme postoupily do finále, kde jsme se znovu setkaly s 1. ZŠ. I tento
zápas jsme vyhrály, a tak si pojedeme zahrát
do Tachova.
Soupis výher a proher je následující:
Celkové umístění:
1. Starý Plzenec
2. 1. ZŠ
3. 14. ZŠ
4. 33. ZŠ
5. 25. ZŠ
6. 2. ZŠ
Aneta Mertlová
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PIONÝR

SKAUT
Výlet okolo rotundy
V sobotu 21. 4. jsme se sešli u klubovny.
Jen vlčata a světlušky z našeho oddílu. Bylo
krásné počasí a my se rozhodli pro krátký
výlet po Plzenci, okolo Rotundy. Cestou jsme
zkoušeli, co už všechno známe a umíme. Víte
kde je hlezno, co je Bellis perennis nebo jak
rozvázat Gordický uzel? Naše děti už to znají,
klidně se jich zeptejte. Na závěr jsme si uvařili bramboračku na ohni a hurá domů.
Áda – Adéla Dankovičová

Oddílová schůzka
Dubnová oddílovka pro nás byla tentokrát něčím jiná než obvykle. Uskutečnila se
totiž v naší nové klubovně, v prostorách bývalé ZŠ na Malé Straně.
Program byl rozdělen na dvě části. Nejprve jsme po čtyřech týmech museli rozluštit
zašifrovaný vzkaz a podle něj najít obálku
Pokračování na str. 13

Cestou do lomu Kosov

Foto: Jaroslava Lencová
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Pokračování ze str. 12
s úkoly a mapou města. Úkoly nás měly
hlavně seznámit s okolím nové klubovny, což nám zabralo cca polovinu schůzky
a v druhé části jsme si užili zábavu v podobě
běhacích her. Přilehlý dvorek je pro to jak
stvořený. Hledali jsme např. dvojice pexesa,
nebo se snažili přečíst přišpendlená čísla
na zádech soupeřů a na závěr podle toho
zjistit to své.
Klubovna úspěšně prošla zatěžkávací
zkouškou více jak třiceti dětí!
Pája – Pavla Lencová

Výlety 12.5.
Lom Kosov – dobrodružství začalo
v Králově Dvoře – Popovicích, odkud se
nejmladší členové našeho oddílu a oddíl
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chlapecké Jednapadesátky společně vydali na Koukolovu horu, kolem Aksamitové brány, přes vyhlídku Jelínkův most
až k nejčistšímu prameni v Českém krasu
u Havlíčkova mlýna. Dále jsme pokračovali
při vodní nádrži Suchomasty až do očekávaného lomu Kosov, kde nás čekalo kutání
kamenů a zejména letošní první venkovní
koupání v průzračné vodě. Trasa byla dlouhá přes deset kilometrů a zdolali jsme nejeden příkrý kopec!
Jája – Jaroslava Lencová

Lasergame
– družinový výlet pro Tygřice nás zavedl
do Plzně. Z Plzence jsme vyrazili pěšky kolem řeky Úslavy přes Koterov do Božkova,
kde jsme si na Božkovském ostrově odpoči-

nuli a osvěžili se. Nejlepší hráčkou Lasergame se stala „Kápézetka“.
Kiki – Kristýna Čechurová

Cyklovýlet
– družina Vlků vytáhla ven svá kola a udělala si projížďku napříč lesními cestami nad
řekou Úslavou. Jejich touha po silných zážitcích je dovedla až do 20 kilometrů vzdáleného Mirošova. Odtud se pak vydali nádhernou
stezkou podél rokycanského toku Klabavy
a skrz samotné město zpět do Plzence. Kromě bohaté porce zábavy došlo i na opékání
buřtů u Neslívského rybníka a sladký zákusek v mirošovské cukrárně.
Ušák – Lukáš Trykar

STALO SE
VÝSTAVA
STARÝ PLZENEC
ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Když jsem se na jaře předchozího roku
probírala stránkami knihy Tisíc let Staré
Plzně, zaujalo mne, jakým způsobem bylo
zasahováno do původního textu kronikáře
Roberta Straky, týkající se novějších dějin.
Například pasáže o životě za první republiky vypadaly, jako by je někdo zkrátil a násilně doplnil větami, poplatnými době socialismu. Rozhodla jsem se tedy podat pokud
možno co nejpravdivější obraz prvorepublikového Starého Plzence s jeho bohatou
spolkovou činností (hlavně sokolskou)
a s velkým množstvím malých živnostníků. Prostě představit ho jako malé město,
kde na radnici vládly jako nejsilnější strany
sociální demokracie a národními socialisté a kde komunistická strana patřila k těm
menším… což bylo ostatně typické pro
tehdejší Plzeňsko. Tohoto cíle bych ovšem
nedosáhla bez vydatné pomoci pamětníků
a sběratelů, kteří zavzpomínali a otevřeli mi
svá alba i sbírky. Všichni se snažili pomoci,
jak jen mohli, včetně pracovníků institucí, které bylo třeba navštívit.: Okresní archiv v Blovicích i Státní vědecká knihovna
v Plzni. Přípravě výstavy předcházela série
článků v Radyňských listech, samotnou realizaci jsem se však rozhodla svěřit do rukou RNDr. Martina Langa, autora desítek
instalací na historická témata. Ten postupoval podle staré zásady „výstava není čítárna“, tj. ztvárnil prvorepublikové dějiny
našeho městečka s minimem textu a maximem obrazové části. Za vydatné pomoci grafika Richarda Rottera, leckdy hodiny

zápasícího s historickými fotografiemi rozdílné kvality, se podařilo dosáhnout cíle.
Procházíme-li nyní výstavou, mohou
nám v uších znít písně Jaroslava Ježka,
kterými přispěla při vernisáži ZUŠ…a
vidíme před sebou i radostné setkání potomků řady rodin prvorepublikových živnostníků a podnikatelů, o nichž výstava
také pojednává. Materiály přicházely nejen
z Plzeňského kraje, ale i z dalekého Denveru v USA. Chtěla bych velmi poděkovat
za fotografie i sbírkové předměty i vzpomí-

nání Vl. Sedlákovi, Fr. Ulčovi, J. Hrubému,
M. Císařové, L. Chladové, J. Rybákové, L.
Krásné, rodině Šaškově, Tolarově a Brejchově, V. Frankovi z Denveru, za OSHR
pak J. Sutnarové a H. Karnoldové a v neposlední řadě i Martinu Langovi. Bez jejich
pomoci by se výstava nemohla uskutečnit.
Výstavu je možné zhlédnout ve Staroplzenecké galerii do 5. července 2018.
Anna Velichová

Vernisáž výstavy Starý Plzenec za první republiky se uskutečnila ve Staroplzenecké galerii 2. května 2018.
Foto: Eva Vlachová
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KARDINÁL JOSEF BERAN
A NAŠE MĚSTO

Foto: Eva Vlachová
Dne 3. května 2018 se u příležitosti 73.
výročí konce 2. světové války konaly u památníků obětí světových válek pietní akty
se vzpomínkou na občany našeho města,
kteří v období světových válek položili své
životy.
Místostarosta Václav Vajshajtl spolu se

svými spoluobčany uctil památku obětí
světových válek.
Děkujeme členům Sboru dobrovolných
hasičů Sedlec, kteří stáli čestnou stráž u památníků obětí světových válek v Sedlci.
Eva Vlachová

OSLAVY OSVOBOZENÍ
NA RADYNI

K poslechu hrál po celou dobu nejen swingové melodie orchestr Miroslava Novotného. Pro děti byl v Centru služeb pro turisty
připraven zábavný program. Na závěr dorazil na Radyni konvoj historických vojenských vozidel CONVOY of VICTORY
1945, jehož jízdu pro město Starý Plzenec
uskutečnil Klub 3. armády Plzeň, za což
mu patří veliké poděkování!
Eva Vlachová

Již podruhé oslavilo město Starý Plzenec výročí osvobození také na Radyni.
V sobotu 5. května 2018 byl v předhradí
hradu Radyně pro veřejnost připraven bohatý kulturní program. Ze Starého Plzence
až na Radyni byla pro návštěvníky zajištěna
bezplatná autobusová kyvadlová doprava.

Oslavy osvobození na Radyni 5. května 2018

Foto: Eva Vlachová

V dubnu jsme se stali svědky návratu pana
kardinála Josefa Berana do své vlasti. Toto
jeho přání se splnilo až po 53 letech, kdy
po slavnostním přijetí kardinálského klobouku v Římě v roce 1965 komunistický režim
nepovolil jeho návrat jak živému, tak později
ani mrtvému. Jeho životní příběh tak svědčí
o krutosti nacistické a komunistické ideologie.
Při příležitosti této významné události
bylo mnoho možností seznámit se podrobněji se životem a dílem kardinála Josefa Berana.
Pro nás občany Starého Plzence je neméně
důležitý jeho vztah k našemu městu coby historickému základu Plzně. Jeho kniha „Staroplzeňské kostely - po stopách zaniklých kostelů ve Staré Plzni, nyní Starém Plzenci“, vydaná
v roce 1947 (viz obálka knihy na obrázku),
je velice cenným a z pohledu vyčerpávajícího množství použitých odkazů podrobným
dílem o slavné historii našeho města. Z díla
vyzařuje vysoká odbornost hodná univerzitního profesora, ale zároveň i pokora před tak
významným místem našich dějin.
Sám pan kardinál Josef Beran v předmluvě knihy považuje kostely ve Staré Plzni
za součást dějin svého rodného města Plzně.
Že se vznik Plzně (první písemná zmínka)
datuje do roku 976 na území dnešního Starého Plzence, je tedy patrné i z tohoto pro nás
velice vzácného díla. Myslím si, že v souvislosti s návratem pana kardinála do své rodné
vlasti by bylo dobré otevřít seriózní debatu
o tom, kde a kdy se skutečně datuje vznik Plzně. Rok 1295 (tj. založení Nové Plzně), uváděný v téměř všech plzeňských informačních
materiálech jako rok vzniku Plzně, považuji
za neobjektivní a vůči našemu městu za ne
zcela seriózní. Nakonec, vždyť naše Rotunda
sv. Petra a Pavla jako součást bývalého přemyslovského hradu Plzeň není ve znaku Plzeňského kraje náhodně.
Ing. Pavel Císař

Titulní stránka knihy Staroplzeňské kostely
od autora kardinála Josefa Berana
Foto: Ing. Pavel Císař
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STARÉ ČESKÉ ŠLÁGRY
NESTÁRNOU
V úterní podvečer 15. května se v BOHEMIA SEKT Centru uskutečnil šestý
koncert 33. sezóny Kruhu přátel hudby.
Na programu byly staré české evergreeny
a filmové melodie minulého století. Písně
Karla Hašlera, Jaroslava Ježka, Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého zazněly v interpretaci dámského vokálně instrumentální tria
Pragtet (viz foto). Někteří návštěvníci si
také zazpívali společně s účinkujícími.
Město Starý Plzenec děkuje společnosti
BOHEMIA SEKT za spolupráci při realizaci tohoto koncertu.
Eva Vlachová

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

V BOHEMIA SEKT Centru zazněly nestárnoucí české evergreeny minulého století.
Foto: Eva Vlachová

VÝSTAVA
STARÝ PLZENEC
ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Občanský spolek Hůrka a Radyně by rád
touto cestou poděkoval paní Mgr. Anně Velichové za realizaci výstavy k období 1. republiky a také za přednášku v rámci Akademie

Staré Plzně, která se vázala ke stejnému tématu.
Jsme velmi rádi, že autorka a kurátorka
výstavy zařadila do svého záběru také vznik
našeho spolku, tedy historii Spolku pro záchranu Radyně a Hůrky, který dal naší činnosti základy.
Za výbor OSHR děkuje Jiří Dinda,
místopředseda

SPORT

Foto: Miluše Chrastilová
Studna v Butárně v Sedlci na vršku,
která byla obnovena v prosinci minulého
roku, dostala dne 3. května 2018 novou,
kvalitní krytinu. Můžeme si zde odzkoušet,
jak se dříve vážila voda pomocí rumpálu.
Je to starý vynález, a proto ho, prosíme, neničte a udržujte kolem studny pořádek! Bez
vody není život!
Děkujeme správci městských lesů panu
Stanislavu Hrachovcovi, panu Josefu Mračkovi a sedleckým hasičům, kteří se zasloužili o zastřešení této studny.
Josef Šefl
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
ODBOR BOLEVEC PLZEŇ
Vás zve v neděli 17. června 2018 na
8. ročník pochodu a cykloakce

INZERCE
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

trasy: 5 - 30 km
Trasy letošního ročníku zavedou účastníky na
hrad Radyně, a do obcí Losiná, Nebílovský
Borek, Štěnovický Borek, Čižice, Štěnovice ,
Plzeň-Černice.

Start: Starý Plzenec, restaurace Český dvůr
(Masarykovo nám. 74), 9:00 – 14:00
(trasy 15km a více do 12:00)
Cíl:
Starý Plzenec, restaurace Český dvůr
do 17:00
Startovné: nečlenové KČT ……………… 20Kč
členové KČT, senioři,
mládež do 15 let ................... 15Kč
Odměna: pamětní list, samolepka
Informace: Karel Mastný, tel. 721 042 510
Václav Svoboda, tel. 777 265 413
svoboda.kctbolevec@seznam.cz

INZERCE Z KUPONU
■ Prodám slunný byt v OV 2+1, 64 m2, balkon, zachovalý, hezký výhled, ul. U Sedlce,
SP. Tel.: 732 162 306.
■ Prodám

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389

dětskou dřevěnou postýlku vč.
matrace ve velmi dobrém stavu - používaná
minimálně. Cena: 700 Kč. Tel. 777 864 490.

Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené
Možná i práce na hlavní pracovní poměr

■ Prodám Fabii, obsah 1,4, r. v. 2002, STK
2020, najeto 140 tis. km, po výměně rozvodu,
olejů, pěkný stav. Tel.: 702 739 210

Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění

■ Jádrové vrtání betonu, železobetonu,
otvory pro odpad, elektřinu a vodu a další
prostupy.
WWW:ALLMAN.CZ tel. 604 289 086

V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939, e-mail: suchyzd@seznam.cz
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KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
S HYDRAULICKOU RUKOU

POTRAVINY CENTRUM
Nerudova 933, 332 02 Starý Plzenec

NOVĚ

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

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

OTEVŘENO
PO – PÁ 06:00 h – 19:00 h
SO, NE 07:00 h – 18:00 h

Od pondělí 2.7. do pátku
13.7.2018 včetně
bude lékárna ve Starém
Plzenci uzavřena
z důvodu dovolené.
Děkujeme za pochopení.

LETÁK ENAPO + AKCE

Hledáme do stavebnin
ve Starém Plzenci
skladníka na HPP.
Nástup možný ihned.
Zájemci, prosím, volejte
723 703 997
nebo pište:
plzenec@stavebniny-libusin.cz
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NEBAVÍ TĚ DOJÍŽDĚT ZA PRACÍ?
CHCEŠ UŠETŘIT ČAS A TAKÉ PENÍZE?
PŘIJĎ PRACOVAT DO VÝROBNÍ
SPOLEČNOSTI V MÍSTĚ SVÉHO
BYDLIŠTĚ!

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

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

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

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

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

www.staroplzenecka-restaurace.com
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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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