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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jaro je v plném květu, školákům začal poslední měsíc školního roku a já Vás mohu
s radostí seznámit
s dalšími záměry města. Týkají se především
rekonstrukcí místních
komunikací a zajištění
větší bezpečnosti dopravy. Po zpracování všech
stupňů projektových dokumentací jsme získali
stavební povolení na výstavbu chodníku v Herejkově ulici a úpravu křižovatky Havlíčkova-Herejkova-Raisova. Součástí výstavby
chodníku v Herejkově ulici je vybudování
parkovacích míst, obnova vodovodního řadu
a vybudování části dešťové kanalizace, kam
budou zaústěny vody i z křižovatky Havlíčkova-Herejkova-Raisova. V rámci realizace
křižovatky bude vybudován jízdní pruh pro
odbočení na Koterov, styková křižovatka
Havlíčkovy ulice s Herejkovou bude vysunuta tak, aby byl bezpečnější rozhled při výjezdu z Herejkovy do Havlíčkovy ulice. Budou
opraveny povrchy vozovky včetně vybudování středového ostrůvku v Havlíčkově ulici.
Součástí je také úprava zeleně před bytovými
domy čp. 23 a 495. Do konce roku bude vybrán zhotovitel, realizace a spolufinancování
bude probíhat společně se správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje.
Sledujte webové stránky města,
kde budou zveřejněny informace a termíny konání veřejného projednání
záměrů „Koncepce dopravy v jihozápadní části města“ a „Varianty napojení
lokality Finkovo pole“. Informace Vám
budou rovněž zaslány prostřednictvím
aplikace Mobilní rozhlas.

20. června 2022 od 17 hodin
se uskuteční streamované
zastupitelstvo, které můžete sledovat
z domova on-line.
Odkaz bude zveřejněn na webových
stránkách města před jednáním.

Na rekonstrukci Bezručovy ulice je připravena dokumentace pro územní rozhodnutí. Je potřeba dořešit majetkoprávní vypořádání pozemků zasažených stavbou, které
jsou v soukromém vlastnictví. Následovat
bude zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace. Předmětem je kompletní rekonstrukce všech inženýrských sítí, všech
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konstrukčních vrstev vozovky, vybudování
parkovacích míst, nová zeleň, nové autobusové zálivy a další bezpečnostní prvky, např.
vjezdový ostrůvek. Realizace je vázána na
dokončení dalších stupňů projektových dokumentací, tj. dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby,
Pokračování na str. 2

STARÝ PLZENEC ZÍSKAL OCENĚNÍ ZA NEJLEPŠÍ
WEBOVOU STRÁNKU MĚSTA
Dne 10.05.2022 byly na Krajském úřadě Plzeňského kraje vyhlášeny výsledky
krajského kola soutěže Zlatý erb 2022
o nejlepší webové stránky, kde v kategorii
„Nejlepší webová stránka města“ získalo
město Starý Plzenec 1. místo a jako vítěz
kategorie postupuje do celostátního kola
soutěže. Je to nepřetržitě již sedmým rokem, kdy město Starý Plzenec bylo oceněno v dané soutěži.
Radek Hroch, tajemník MěU Starý Plzenec

Na snímku zleva: Petr Vanka, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí, Radek Hroch, tajemník MěÚ Starý Plzenec, místostarosta města Starý
Plzenec Marek Vávra a Petr Strolený, předseda finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského
kraje
Foto: Krajský úřad Plzeňského kraje
Omluva čtenářům
V květnových Radyňských listech došlo ke špatnému označení stránek aktuálním měsícem
vydání. Kromě titulní stránky byl na všech ostatních (kromě přílohy) chybně uveden duben. Všem čtenářům se omlouváme.
Redakce RL
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Pokračování ze str. 1
majetkoprávním vypořádání se soukromými
vlastníky a dohody se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje o spolufinancování.
Pokračují práce na rekonstrukci Vrchlického ulice, byla dokončena obnova všech inženýrských sítí. Nad rámec plánovaných prací po odkrytí pláně rozhodly společnosti ČEZ
a Plynárny o přeložce plynu a elektriky na své
náklady z důvodu nízkého krytí. Obdobně
bude řešena i přeložka kabelu CETIN. Tím
dochází k drobnému skluzu prací zhotovitele, kdy po dobu realizace přeložek nemohly
pokračovat práce na výstavbě chodníků.
Realizace II. etapy chodníků v Sedlci,
tj. úseku za mostem při parku k autobusové
zastávce, se protahuje z důvodu majetkoprávního vypořádání některých pozemků
a vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně. Tak jeden příklad za
všechny – požádali jsme o převod pozemku
zasaženého stavbou, který je ve vlastnictví
Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).
Postup státních organizací někdy připomíná
pohádku, jak slepička běhala kohoutkovi pro
vodu. Takže AOPK pozemek převede Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetkových.
ÚZSVM převede pozemek na Plzeňský kraj,
protože předmětný pozemek zasahuje zčásti i
vozovku. Až pak může město vypořádat pozemek s Plzeňským krajem.
Na realizaci etapy cyklostezky z Podhradní ulice k ulici Za Dvorem v Sedlci jsme
získali další dotaci z Plzeňského kraje, bude
vypsáno výběrové řízení, aby tato trasa byla
na prázdniny již průjezdná po novém asfaltovém povrchu.
Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel
na další akci, tj. výměna oken v ZŠ a MŠ Sedlec. Práce by měly být hotové během prázdnin.
A i Smetanova ulice bude! Po mnoho letech hledání toho nejvhodnějšího návrhu se
pohnuly práce na obnově Smetanovy ulice.
Po dokončení architektonicko urbanistické
soutěže, výběru vítězného návrhu, statickém
posouzení prázdných domů v uliční frontě
Smetanovy ulice byly zahájeny práce směřující k realizaci vítězného návrhu. Část domů
bude odstraněna. Před vlastní demolicí
domu čp. 65 byla provedena stavebním historikem podrobná inventarizace prvků, které

byly ze stavby vyjmuty, jsou nyní uskladněny
a připraveny k případnému dalšímu použití
v nových objektech nebo mohou být instalovány jako exponáty. Spojením starého s novým tak dochováme část historie budoucím
generacím. O dalším postupu Vás budu průběžně informovat.
Závěrem si Vás dovoluji, milí spoluobčané, pozvat na kulturní akce. Dne 16.6. se od
16 hodin uskuteční zahradní slavnost „Léto
pod rotundou“. Můžete se těšit na bohatý
program nejen žáků Základní umělecké školy. Pokud dáváte přednost historii, dovoluji si
Vás pozvat na prezentaci návrhu Archeoplánu Hradu Stará Plzeň v rámci projektu ArcheoDanube, o kterém jsem Vás informovala
již v předchozích Radyňských listech. Prezentace se uskuteční v obřadní síni radnice
16.6.2022 od 18 hodin v rámci Akademie
Staré Plzně. Pozvánky na další akce naleznete
uvnitř tohoto čísla.
Milí spoluobčané, těším se na setkání
a přeji Vám hodně zdraví a optimistickou
mysl, školákům pak úspěšné zakončení školního roku.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
15. schůze – 13. dubna 2022

Rada města
■ schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 02152022 ze dne 14.03.2022, mezi Městem
Starý Plzenec a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách,
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Plzeňský kraj“ pro rok 2022 v předloženém
znění;
■ vzala na vědomí osobní prezentaci předložené písemné zprávy a přijatých opatření
ředitelky Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace k nedostatkům zjištěným při kontrolní
činnosti České školní inspekce, Plzeňského
inspektorátu ze dne 24.02.2022;
■ vzala na vědomí osobní prezentaci k předloženému písemnému vyjádření, zdůvodnění
a přijatá opatření ředitelky Základní školy
Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace k výsledku šetření stížnosti České školní inspekce, Plzeňského inspektorátu ze dne 04.03.2022;
■ vzala na vědomí žádost spolku Radioelektronika Cheb z.s. se sídlem Mánesova
1207/34, 35002 Cheb IČ: 14703599 o pořádání závodů v rádiovém orientačním běhu
dne 22.05.2022 v lokalitě Radyně dle přiložené mapy, souhlasila s uspořádáním závodů
v rádiovém orientačním běhu spolkem spolku Radioelektronika Cheb z.s. se sídlem Mánesova 1207/34, 35002 Cheb IČ: 14703599, v
termínu 22.05.2022 v lesích v majetku města
Starého Plzence dle předložených parametrů závodů za předpokladu dodržení stanovených podmínek a úklidu trasy závodu po
jeho ukončení a uložila oznámit na vědomí
konání akce odboru ŽP, MMP a místnímu
mysliveckému spolku;
■ schválila, v rámci zajištění a poskytnutí aktuální humanitární pomoci, výpůjčku
bytových prostor města na dobu neurčitou
včetně bezplatného poskytnutí energií a uzavření 7 smluv o výpůjčce bytových prostor
v majetku města v předloženém znění na ad-

rese: Starý Plzenec, Svatopluka Čecha 1143
byt č. 2, XXXXX - nar. XXXXX č. pasu
XXXXX, Starý Plzenec Havlíčkova 194: byt
č. 5, XXXXX nar.: XXXXX, č. pasu XXXXX,
byt č. 6, XXXXX, nar. XXXXX, č. pasu
XXXXX, byt č. 7, XXXXX, nar. XXXXX, č.
pasu XXXXX, byt č. 9, XXXXX, nar. XXXXX,
č. pasu XXXXX, byt č. 10, XXXXX, nar.
XXXXX, č. pasu XXXXX, byt č. 11, XXXXX,
nar. XXXXX, č. pasu XXXXX a souhlasí
s podáním žádosti k výplatě kompenzačního
příspěvku na náklady spojené s poskytnutím
ubytovacích kapacit pro humanitární účely
z prostředků Plzeňského kraje;
16. schůze – 27. dubna 2022

Rada města
■ vzala na vědomí

došlé žádosti subjektů
o dotaci, schválila poskytnutí dotace subjektům v upravené výši, kde bylo přihlíženo
k omezenému množství finančních prostředků: Linka bezpečí, z.s. ve výši 4.000
Kč, Pomocné tlapky o.p.s. ve výši 4.000 Kč,
Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém
Plzenci ve výši 14.000 Kč, ZO ČSŽ Starý Plzenec ve výši 4.000 Kč, TyfloCentrum Plzeň
o.p.s. ve výši 4.000 Kč, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek ve výši 5.000 Kč, Spolek
zdravotně postižených Staroplzenecko z.s.
ve výši 14.000 Kč, SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Starý Plzenec ve výši 20.000 Kč,
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Sedlec ve výši 12.000 Kč, CENTRUM HÁJEK
z.ú. ve výši 10.000 Kč, DIAKONIE ČCE Pokračováné na str. 3
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středisko Západní Čechy ve výši 5.000 Kč,
Myslivecký spolek Starý Plzenec ve výši
14.000 Kč, JUNÁK – český skaut, středisko
Střela Plzeň, z.s. ve výši 15.000 Kč, Místní
spolek chovatelů holubů (MS CHPH) - Starý
Plzenec ve výši 2.000 Kč, Mgr. Petra Koňaříková (Dramoklam) ve výši 4.000 Kč, Spolek Sedlec v akci! ve výši 10.000 Kč, YMCA
Plzeň, z.s. ve výši 15.000 Kč, Dobroslav, z.s.
ve výši 5.000 Kč, Storgé, z.s. ve výši 4.000 Kč,
Klub českých turistů, oblast Plzeňského kraje, odbor Bolevec ve výši 2.000 Kč, Pionýr,
z.s., Pionýrská skupina Starý Plzenec ve výši
4.000 Kč, Hospic sv. Lazara, z.s. ve výši 15.000
Kč a souhlasila s uzavřením Veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům
ve schválené výši,
■ souhlasila s vyhlášením výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„MŠ Vrchlického ul., Starý Plzenec, oprava
oplocení“ a jmenovala komisi pro otevírání
obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení
nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „MŠ Vrchlického
ul., Starý Plzenec, oprava oplocení“ ve složení členové: Marek Vávra, Ing. Ivo Rada; Mgr.
Martina Brejníková, náhradníci: Ing. Radek
Hroch, Ing. Štěpánka Potůčková, Lenka Nápravníková;
■ vzala na vědomí žádost paní XXXXX
o výměnu bytu v bytovém domě ve školní ul.
č.p. 99 ve Starém Plzenci, Sedlci a souhlasila
s výměnou bytu mezi paní XXXXX na adrese Starý Plzenec, Sedlec, Školní 99 (byt č.1)
a bytem po zemřelé paní Holečkové na adrese
Starý Plzenec Sedlec, Školní 99 (byt č. 18);
■ vzala na vědomí Žádost paní XXXXX bytem XXXXX, Starý Plzenec o pronájem nebytového prostoru v majetku města, bez čísla
popisného o celkové ploše 21 m2 v Nerudově
ulici stojící na pozemku parcelní č. st. 1182
v k.ú. Starý Plzenec, souhlasila předběžně
s pronájmem a uzavřením smlouvy o pronájmu nebytového prostoru bez čísla popisného
o celkové ploše 21 m2 v Nerudově ulici stojící
na pozemku parcelní č. st. 1182 v k.ú. Starý
Plzenec s paní XXXXX, XXXXX, Starý Plzenec od 01.06.2022 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 550
Kč/měsíc a uložila zveřejnit záměr pronájmu
nebytového prostoru bez čísla popisného
v Nerudově ulici stojící na pozemku parcelní
č. st. 1182 v k.ú. Starý Plzenec na úřední desce a po jeho sejmutí v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce, uzavřít příslušnou smlouvu;
■ vzala na vědomí inventarizační zprávu
ústřední inventarizační komise o provedené
inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města k 31.12.2021 v předloženém znění
a uložila předložit inventarizační zprávu na
vědomí na nejbližší zasedání ZM;
■ schválila Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2022“
č. C13/22 na zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na II. etapu cyklostezky „Starý Plzenec
– Šťáhlavy v předloženém znění;
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■ vzala na vědomí žádost o možnost pořádání letního Kina na kolečkách pod širým
nebem ve Starém Plzenci předloženou Tomášem Milbachem, jednatelem společnosti
Kino na kolečkách a souhlasila s uvedenou
žádostí za těchto podmínek:
a) pořadatel bude provádět realizaci letního kina na své vlastní náklady bez nároku
na jakékoliv finanční prostředky z rozpočtu
města Starý Plzenec,
b) pořadatel zajistí pro návštěvníky každého představení mobilní chemické toalety,
c) pořadatel uhradí městu Starý Plzenec
poplatek za užívání veřejného prostranství;
■ schválila uzavření smlouvy o vytvoření
a veřejném provozování uměleckého výkonu
– kytarového recitálu Lubomíra Brabce dne
18.04.2023 od 19:00 h v Lidovém domě ve
Starém Plzenci v předloženém znění a vstupné 350 Kč/os. na kytarový recitál Lubomíra
Brabce dne 18.04.2023 od 19:00 h v Lidovém
domě ve Starém Plzenci;
■ vzala na vědomí cenovou nabídku na seč
nového hřbitova v roce 2022 předloženou
firmou HD Strom s.r.o., Raková 33, IČO:
25217267 ve výši 67.225 Kč bez DPH, souhlasila s cenovou nabídkou v předloženém
znění a uložila, zajistit objednávku na celoroční seč ve výše uvedeném kontextu;
■ schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0016336/
VB/02 „Starý Plzenec, PM, p. č. 2026, kNN“
na pozemku města parc. č. 2016 v k. ú. Starý
Plzenec, se společností ČEZ Distribuce, a. s.
IČO 24729035 v předloženém znění;
■ schválila uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IV-120017046/VB/02 „Starý Plzenec, PM, p. č.
203/9, kNN“ na pozemku města parc. č.
206/60 v k. ú. Starý Plzenec, se společností
ČEZ Distribuce, a. s. IČO 24729035 v předloženém znění;
■ vzala na vědomí žádost Sboru dobrovolných hasičů Starý Plzenec IČO 49183494
o výpůjčku části pozemku města parc. č.
343/162 v k. ú. Starý Plzenec za účelem
parkování vozidel při konání charitativní
akce „Děti dětem“ dne 21.05.2022 a souhlas
vypůjčitele předmětného pozemku SK Starý Plzenec z. s. IČO: 45330581, schválila,
z důvodu konání charitativní a volnočasové
akce pro děti, krátkodobou výpůjčku na den
21.05.2022 části pozemku parc. č. 343/162
v k. ú. Starý Plzenec za citovaným účelem
a uložila v tomto smyslu uzavřít příslušnou
smlouvu;
■ vzala na vědomí žádost Martiny Topkové,
XXXXX, 332 02 Starý Plzenec o pronájem
části pozemku parc. č. 1411/15 o velikosti
cca 1 m2 v k. ú. Starý Plzenec za účelem umístění mobilního WC s účinností od jejího podání, souhlasila s požadovaným pronájmem
části pozemku města parc. č. 1411/15 o velikosti cca 1 m2 za účelem umístění mobilního WC s účinností od podání žádosti dne
20.04.2022 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou nebo ukončení pronájmu
dohodou obou smluvních stran za nájemné
ve výši 500 Kč/m2 za kalendářní rok včetně
zvýšení nájemného o státem uznanou inflaci

počínaje rokem 2023 a uložila zveřejnit záměr města, informovat žadatelku o podmínkách pronájmu a po uplynutí zákonné doby
pro zveřejnění, v případě, že se nepřihlásí
jiný zájemce a nebude připomínek uzavřít
příslušnou nájemní smlouvu;
■ vzala na vědomí, na základě úkolu z usnesení RM č. 440/2021 doplnění vyjádření žadatelkou XXXXX, tj. požadavku na prodej
části o velikosti cca 13 m × 3 m (39 m2) pozemku parc. č. 436/15 v k. ú. Starý Plzenec
a protinávrhu kupní ceny ve výši 900 Kč/m2,
z důvodu umístění pozemku, uložení sítí a jelikož není určený k zástavbě;
■ vzala na vědomí:
1) potvrzení zájmu XXXXX, XXXXX,
148 00 Praha 4 užívat nadále pozemek parc.
č. 719/62 (RM č. 18/2022),
2) žádost XXXXX, XXXXX, 148 00 Praha
4 o propachtování pozemku parc. č. 719/61
(původně parc. č. 719/62),
3) žádost XXXXX, XXXXX, 301 00 Plzeň
o propachtování zahrádky parc. č. 719/70
a informaci k vyklizení tohoto pozemku,
4) zjištění neoprávněného umístění vozidla na pozemku parc. č. 719/68 s ukončeným
pachtem (RM č. 496/2021),
vše v k. ú. Starý Plzenec, schválila v souladu
s platnými Pravidly pro přidělování zahrádek,
Zásadami užívání pozemků města pronajatých občanům, nevyklizení pozemku a citovanými usneseními, pronájem/propachtování zahrádky parc. č. 719/62 o výměře 300 m2
XXXXX, XXXXX, 148 00 Praha 4 a uložila
uzavřít příslušnou pachtovní smlouvu s vybraným pachtýřem dle RM č. 455/2021 a evidovat žádosti;
■ vzala na vědomí předloženou dohodu
o narovnání se spol. AKRUH Plus s.r.o., IČ:
07750994 za skladování dřeva bez vědomí
spol. AKRUH Plus s.r.o. po dobu 3 měsíců za
14.089 Kč bez DPH a schválila uzavření dohody narovnání se spol. AKRUH Plus s.r.o.,
IČ: 07750994;
■ vzala na vědomí cenovou nabídku firmy
HD Strom s.r.o, Raková 33 Rokycany 33701,
IČ: 25217267 na celoroční údržbu parku
v Sedlci, údržbu pěšin stabilizerem a údržbu
dřevěného mola a souhlasila se zajištěním
celoroční péče o Sedlecký park na základě
nabídky firmy HD Strom;
■ vzala na vědomí žádost společnosti Starý most s.r.o., Plaská 13, 323 00 Plzeň, IČ:
25243756 o spolupráci při vydání knihy „Starý Plzenec - střípky z historie a současnosti“,
schválila poskytnutí dotace na vydání knihy
„Starý Plzenec - střípky z historie a současnosti“ společnosti Starý most s.r.o., Plaská
13, 323 00 Plzeň, IČ: 25243756 ve výši 45.000
Kč, v případě schválení rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Starý Plzenec dne
20.06.2022 a uložila uzavřít Veřejnoprávní
smlouvu se společnosti Starý most s.r.o., Plaská 13, 323 00 Plzeň, IČ: 25243756, v případě
schválení rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Starý Plzenec dne 20.06.2022;
■ vzala na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace, Vrchlického 853 Starý Plzenec
Pokračování na str. 6
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JAK SE MĚNIL STARÝ PLZENEC
CHTĚLI JSME PLNĚ VYUŽÍT POTENCIÁL ÚZEMÍ
Prostor bez laviček a blátivé cestičky.
Sedlecký park nevypadal vždy tak, jak jej
známe ze současnosti. Z místa, které tvoří
přechodovou zónu mezi volnou přírodou
a průmyslovou zástavbou s rušnou komunikací u společnosti SERW, jsme chtěli vytvořit
příjemné místo k odpočinku a relaxaci. Cílem byla revitalizace celého prostoru o rozloze 6900 m2 do podoby přírodně-krajinářského parku, kde bude vybudována nová cestní
síť a umožněn přístup k vodní ploše rybníka,
mezi mobiliářem nebudou chybět lavičky,
odpadkové koše a stojany na kola. V r. 2017
byl proveden dendrologický průzkum, provedena pěstební opatření spočívající v ošetření perspektivních dřevin a kácení dřevin
provozně nebezpečných. Vlastní revitalizace
pak byla rozdělena na etapy s realizací v letech 2018-2019. Celý prostor byl z důvodu
následné péče urovnán, byly vysázeny nové
dřeviny, pohodlný pohyb po parku pak
umožňují nové mlatové cesty, kde hlavní
spojnici tvoří centrální trasa s napojením ulic
Tovární a K Jezu. Další okruh tvoří trasa okolo břehu rybníka. Cestičky se kříží uprostřed
parku. Projekt se musel vypořádat i s umístěním pomníku obětem 1. světové války tak,
aby byl důstojně zakomponován v prostoru
parku. Prostor kolem pomníku byl vydlážděn
žulovou dlažbou a doplněn lavičkami. Celkově je v parku umístěno 12 laviček, dále odpadkové koše a stojany na kola. Děti mohou
využívat velké pískoviště, dospělí si pak rádi
protáhnou tělo na fitness strojích. V okolí fit
prvků byly vysázeny skupiny keřů, tak aby
zpříjemnili pobyt návštěvníkům a cvičící

Nové mlatové cestičky, stojany na kola, lavičky

Nové pobytové schody a plovoucí molo na břehu Starého rybníka
odclonili od komunikace. Nejatraktivnějším
místem je vyhlídka nad vodní hladinou. Jsem
ráda, že se podařilo po složitých jednáních
s Agenturou ochrany přírody a krajiny, která je vlastníkem Starého rybníka, vybudovat pobřežní stanoviště. Na příkrém břehu
bylo osazeno schodiště, posezení na lavicích
ve svahu a vstup k vodě na plovoucí molo
s krásným výhledem na rybník. Objekt bývalé vodárny v parku ještě čeká na svoje využití.
Celkově působí park velmi přirozeně a nabízí
příjemné zastavení při procházkách v okolí sedleckých rybníků. Město za revitalizaci
prostoru uhradilo ze svého rozpočtu cca 2
mil. Kč.
Vlasta Doláková, starostka

Nové fitness prvky a lavičky

Velké pískoviště

Nové dřeviny
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DŮSTOJNÝ VÝCHOZÍ BOD PRO NÁVŠTĚVNÍKY NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
Bláto, dožívající stromy a nevzhledné
kontejnery – takový byl obraz Malostranského náměstí. Cílem úprav bylo zatraktivnění
prostoru nejen pro občany města, ale i pro návštěvníky, rozšíření možnosti využití pro setkávání a konání kulturních akcí. Na rekonstrukci
byly zvoleny přírodní materiály – žula, masivní
dřevo, ocel. Plocha náměstí trojúhelníkového
tvaru o rozloze 1190 m2 byla nově vydlážděná v jedné úrovni žulovou dlažbou. V srdci
náměstí bylo osazeno dřevěné pódium, které
kopíruje tvar a sklon náměstí. Na jeho výrobu
byly použity masivní dubové hranoly. Plocha
pódia činí 37 m2 a je nesena podpůrnou ocelovou konstrukcí. Do plochy pódia jsou v jeho
severní části instalovány stojany na kola. Dožívající lípy byly na základě dendrologického
průzkumu odstraněny a nahrazeny 3 lípami
stejného druhu, z nichž jedna je zakomponována přímo do pódia. K atraktivitě přispívá
nové pítko z dubového hranolu a vyvedení
vody z potoka částečně na povrch náměstí. Pod
povrchem protéká zatrubněný potok, z kterého
bylo při rekonstrukci vybudováno odbočení, které díky rozdílu výšek vodu vytlačuje na
povrch, kde pak potůček volně proudí v ose
pódia v otevřeném dlážděném žlabu. V dolní
části náměstí osu žlabu zakončuje mříž u pítka,
kudy voda vtéká zpět do podzemního vedení
potoka. Ve východní části v prostoru nástupu
k Národní kulturní památce byly osazeny 2 lavičky z dubových trámků a informační tabule
z ocelových plátů. Malostranské náměstí se po
rekonstrukci stalo příjemným prostředím pro
společenský, kulturní a občanský život, místem
pro relaxaci, místem, kde se lidé rádi potkávají,
posedí, popovídají si, místem, které vzniklo za
spolupráce architektů, občanů, zástupců spolků a je důstojným místem v historické části původní Staré Plzně. Město na realizaci vynaložilo ze svého rozpočtu 5,9 mil. Kč. Rekonstrukce
získala nominaci odborné poroty na stavbu
roku Plzeňského kraje 2019.
Vlasta Doláková, starostka

Potůček pod pódiem

Malostranské náměstí - stav před rekonstrukcí

Malostranské náměstí - stav po rekonstrukci

Pódium již chytlo pěknou patinu.

Nové lipky se pěkně ozelenily.

I trvalky se pěkně rozrostly.

Strana 6

Radyňské listy - červen 2022

Pokračování ze str. 3
o termínu Zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání dne 03.05.2022 od 09:00 h do 12:00 h a od
13:00 h do 16:00 h v budově školy a oznámení o prázdninovém provozu školy, která bude
v době od 18.07.2022 do 19.08.2022 uzavřena;
■ schválila, na žádost ředitelky Mateřské
školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace, Vrchlického 853 Starý Plzenec, převod
peněžních prostředků školy ve výši 195.657
Kč z rezervního fondu do fondu investic
a pořízení venkovního vybavení dvouvěžové
sestavy Pirátská loď v uvedené hodnotě, za již
nevyhovující stávající herní prvek;
■ vzala na vědomí úkol z 29. zasedání zastupitelstva města k reklamaci strategického dokumentu Vyhodnocení Akčního plánu 2016–
2019 stávajícího Programu rozvoje města
včetně aktualizace Akčního plánu 2020–2023

(ZM č. 29.12/2022) a uložila reklamovat
strategický dokument Vyhodnocení Akčního
plánu 2016–2019 stávajícího Programu rozvoje města včetně aktualizace Akčního plánu
2020–2023 ke schválení ZM;
■ souhlasila s uskutečněním akce „Plzenec tančí swing“ dne 06.05.2022 od 18:00
do 20:00 hodin dle předloženého návrhu
a schválila uzavření smlouvy na:
a) zajištění hudební produkce v rámci akce
„Plzenec tančí swing“ s Pilsner Jazz Band,
z.s., Brněnská 1022/43, Plzeň, IČ: 22761080,
v předloženém znění,
b) provedení kulturní akce – taneční vystoupení v rámci akce „Plzenec tančí swing“
s Mgr. Lenkou Sekaninovou se sídlem
XXXXX, IČ: 74587153, v předloženém znění,
c) poskytnutí oprávnění k výkonu práva
užít sbírkové předměty ve vlastnictví Plzeň-

ského kraje a správě Západočeského muzea
v Plzni k účelu vystavení fotografií s tématikou osvobození Starého Plzence americkou
armádou v květnu 1945 v rámci akce „Plzenec tančí swing“, v předloženém znění;
■ vzala na vědomí v působnosti Valné hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
změn a doplňků, jako jediný společník společnosti PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02, Starý Plzenec: výsledek hospodaření společnosti k 31.03.2022
a objem tržeb dle zákazníků;
■ schválila, v souladu s usnesením RM č.
163/2022 ze dne 13.04.2022 změnu vypůjčitele na adrese Starý Plzenec Havlíčkova 194,
byt č. 11, XXXXX, nar.: XXXXX, č. pasu:
XXXXX;
Radek Hroch, tajemník

MĚSTSKÝ ARCHITEKT
PRO NAŠI OBEC
JE NA DOHLED

ke zhlédnutí na youtube pod odkazem
https://www.youtube.com/watch?v=y8DSbX9bbd8 či na stránkách města. Přesto si
dovolím níže několik informací zopakovat.
Zjednodušeně řečeno městský architekt
je odborný poradce města, který celkově pečuje o rozvoj města, udržení a posílení jeho
hodnot a ochranu před nevhodnými až devastujícími zásahy. Abych to přirovnal: náš
zdravotní stav konzultujeme s odborníkem –
lékařem, který nám pomáhá pečovat o zdraví
našeho organismu. Uchování „zdravého organismu“ města je něco obdobného, pouze
oním odborníkem není lékař, ale právě městský architekt.
Kromě profesní odbornosti musí taková
osoba umět bezkonfliktně komunikovat, prezentovat a srozumitelně vysvětlovat i komplexní odborné problémy, vést diskuze s odbornou i laickou veřejností, potažmo médii.
Hájí zájmy obce při projednávání nadřazených dokumentací (např. zásady územního
rozvoje, které platí na území kraje a jsou nadřazeny územnímu plánu obce).

V druhé rovině musí jít o osobu nezávislou. V územní působnosti obce nesmí projektovat, a to nejen pro veřejné, ale ani soukromé investory. Aby se předešlo střetu zájmů,
nesmí dojít k situaci, kdy by městský architekt posuzoval vlastní návrh. Rovněž musí
jít o osobu, která není politicky angažovaná
a také není omezena volebním obdobím. To
je velmi důležité.
Ze samé podstaty voleb, nikdo z nás, zastupitelů, kdo stojí na začátku nějakého rozsáhlého projektu, nemusí stát u jeho konce.
Městský architekt právě může být tím volbami neomezeným koordinátorem, tou spojovací nití, která se táhne od počátku projektu
až k jeho konci.
Napříč ČR má funkci městského architekta
zřízeno 145 obcí (stav k 2022), z toho 25 obcí
velikosti do 5 000 obyvatel, přičemž některé
tyto obce mají funkci zřízenou už více než 25
let.
O dalším vývoji Vás budu i nadále průběžně informovat.
Martin Stark, architekt, zastupitel

V předchozím článku v RL 11/2021 jsem
hovořil o funkci městského architekta, jeho
významu pro město a přípravách pro jeho
výběr. Věřím, že naše obec je učebnicovým
příkladem pro zřízení funkce městského architekta a brzy se již dozvíme, kdo se jím stane.
Nejdříve mi dovolte stručné shrnutí. Před
více než dvěma lety jsem téma městského architekta otevřel na zastupitelstvu a od té doby
se mu intenzivně věnoval. Snahy vyústili prezentací koncepce na zastupitelstvu, kde jsme
ji, k mému potěšení, téměř jednomyslně odhlasovali. Následně jsme ji přetvořili do zadání pro výběrové řízení.
Výběrové řízení bylo vyhlášeno v dubnu
a v průběhu června jako komise zasedneme
k podaným nabídkám a vybereme nejvhodnějšího uchazeče nebo uchazečku na městského architekta. Uchazeči
kromě profesního životopisu dokládajícího zkušenosti v oboru, případně
s veřejnou správou, musí
předložit ještě stručnou
písemnou práci na téma
vize rozvoje města. Cílem
je, abychom skrze tento
poznali nejen zkušenosti,
ale i to, jak uchazeči přemýšlí a skutečně dokázali vybrat pro naše město
toho nejlepšího.
Pro více informací o
funkci městského architekta pro naše město bych
Vás, vážení občané, rád
odkázal jednak na předešlý výše zmíněný článek
a jednak na již dříve zveřejněný videozáznam z mé
prezentace na zastupitelstvu (11/2021), který jsem Mapa obcí se zřízenou funkcí městského architekta, ČKA 2022 (pozn. mapa nezahrnuje města, kde funkci městského
pro Vás připravil a který je architekta zastávají celé příspěvkové organizace, např. Útvar koncepce a rozvoje Plzně)
Ke zhlédnutí na youtube pod odkazem https://www.youtube.com/watch?v=y8DSbX9bbd8
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SERIÁL
HAVÁRIE NĚMECKÉHO
PRŮZKUMNÉHO
LETOUNU STORCH
V ČERVNU 1943
U RADYNĚ
Na tragickou havárii, kterou se Němci snažili utajit, vzpomíná Jaroslav Hrubý.

V době události mu bylo 14 let.: „V červnu
roku 1943 – byla neděle – v odpoledních hodinách kroužilo v nevelké výšce zhruba deseti
metrů nad hradem Radyně německé letadlo
zvané Storch1). Zrovna jsem hrál volejbal
s ostatními chlapci na hřišti DTJ pod Radyní.
Viděli jsme, jak letadlo udělalo několik otoček
nad hradem a najednou zmizelo. Tak jsme si
řekli: to muselo spadnout!
A jak se to stalo? V té době leželi na mýtině
v lesíku pod hradem v teplém slunečném dni
na dece dva milenci, později manželé. Pochopitelně se sobě věnovali a nic neslyšeli, protože
byli hluší… a najednou BÁC! Strašná rána,
kousek od nich se do mechu zapíchlo letadlo
a mrtvý pilot se skutálel k nim… Až otřes nárazu je probudil. Velice poděšení prchali pryč….
Tento horor pak zakončili mladíci v uniformách Hitlerjugend (jejich oddíl byl na Radyni
na výletě)2), kteří letadlo obklopili a nikoho
z návštěvníků Radyně k němu nepustili až do
příjezdu gestapa z Plzně. Gestapo přijelo, zjistilo, že se nejednalo o sabotáž, ale pravděpodobně o chybu pilota. Druhý den po vyučování
v „měšťance“ jsem se na ono místo vypravil:
uviděl jsem trosky letadla a zmuchlaný,
roztrhaný a zakrvácený padák. Radyně
měla štěstí, že ji letadlo netrefilo, a stejně
tak pozdější manželé
Krojerovi z Plzně.“
Milenci byli sice hluší, dokázali však odezírat z úst a mluvit,
takže pan Krojer pak
tento zvláštní příběh
vyprávěl v koloniálu
matky pana Hrubého.
Na místě havárie nezůstaly žádné stopy,
gestapo vše pečlivě
uklidilo a odvezlo –

bylo to na mýtině nedaleko dnešní restaurace
U Radouše. Dnes je na tomto místě les.
Je zajímavé, že se v německých archivech
našel zápis smrtelné havárie pilota Hermana
Dölkera, který pilotoval také lehký průzkumný letoun, ale Bücker Bü 181. (Laik si ho
může splést se Storchem, protože se také jedná o lehké průzkumné letadlo, navíc podobného tvaru.) Také datum je jiné – 28. května
1944. V zápisu o havárii čteme: „Kvůli pilotní
chybě došlo ke kolizi. Pilot vletěl do zříceniny
hradu Radyně
nedalekého Starého Plzence.“
Možná byl tak
zvědav na ty dva
milence či na
oddíl Hitlerjugend, že se při
obletech hradu
dostal příliš nízko (kolem Radyně jsou prý
nebezpečné vzdušné proudy), ztratil výšku
a vyskočil pozdě. Jednalo se tedy o případ letecké nekázně. Pilotovo tělo bylo převezeno
do rodného Salachu v Rakousku a tam pohřbeno.
Kolem Plzně došlo ve čtyřicátých letech
k několika desítkám leteckých havárií německých letadel, avšak pouze jediná se udála
na Radyni. Možná, že došlo k záměně dat.
Anna Velichová a Jaroslav Hrubý

(„čáp"), se vyráběl před druhou světovou válkou i během ní. Byl oblíben, protože pro vzlet
i přistání potřeboval krátkou rozjezdovou dráhu. Často bývají vidět na leteckých přehlídkách, ale to jsou většinou stroje, vyrobené po 2.
světové válce ve Francii.
2) Hitlerjugend – v překladu „Hitlerova
mládež“ – byla masová nacistická mládežnická organizace pro chlapce ve věku od 14 do 18
let. Byli fanaticky vychováváni v duchu fašistických ideálů, jejich uniformy se nápadně podobaly uniformám NSDAP SA (Sturmbateilung).
Prameny:
• vyprávění Jaroslav Hrubého (červen a červenec 2021)
• e-mailová korespondence s Markem Žatkovičem
• ilustrační foto: www.google.cz

Poznámka:
1) Lehký německý průzkumný letoun Fieseler Fi 156, podle tvaru přezdívaný Storch

DOPRAVA
Město Starý Plzenec

OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce
2022 tradiční pravidelnou přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti
Z-Group bus a.s., divize ČSAD autobusy Plzeň.
Autobus bude jezdit od 27. května do 14. října 2022 vždy v pátek v následujících termínech:
10. června
8. července
5. srpna
2. září
30. září
24. června
22. července
19. srpna
16. září
14. října
Jízdní řád:
zastávky autobusů ČSAD a MHD
hod.
Sedlec - náves
16:00
- rozcestí
16:02
St.Plzenec - Nádražní
16:05
- Kollárova (točna)
16:08
- Radyňská (Máchova)
16:10
- Masarykovo náměstí
16:12
- Havlíčkova (za mostem)
16:15
Odjezd zpět ze hřbitova v 17:10 hod. Jednotné jízdné činí 10,- Kč.
Vlasta Doláková, starostka

Strana 8

Radyňské listy - červen 2022

KULTURA

Program
13:00 - zahájení keltského dne na Radyni
13:10 - dětská keramická dílna (soutěž pro děti)
13:20 - LUGHNASAD (připomenutí keltského svátku)
13:30 - keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
14:00 - řemesla z mladší doby železné + ukázka odlévání bronzu
15:00 - keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
15:30 - turnaj keltských válečníků (šerm)
16:15 - vyhlášení nejlepších výrobků z dětské keramické dílny
16:30 - keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
17:00 - VIVA GLADIUS skupina historického šermu (gladiátoři)
17:30 - KELTSKO-ŘÍMSKÁ BITVA (tradiční bitva pro malé návštěvníky-prostor pro děti)
18:45 - keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
19:15 - oslava keltského svátku LUGHNASAD (obřad, soutěže, zápasy prostor
pro návštěvníky, ohňová show)
20:45 - dobrou keltskou noc
Doprovodný program pro děti:
13:10 – 16:00 - KERAMICKÁ DÍLNIČKA (Nejlepší výrobky budou oceněny.)

Účinkují: KELTSKÁ SPOLEČNOST VOUSŮV KMEN
VSTUPNÉ: plné: 100 Kč, snížené: 80 Kč (po dobu konání
akce platí i pro prohlídku hradu Radyně)
Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům
města Starého Plzence.
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• Místo konání: Centrum služeb pro turisty
sty pod Radyní
• Zábavné lesní putování za pokladem - stopovaná
• Odměna čeká na každého lovce pokladu
• Účast je ZDARMA
Pořádá město Starý Plzenec, kontakt info@ic-radyne.cz, tel. +420 725 500 060.
V průběhu akce budo
budou pořizovány fotografie, které budou využity
k propagačním účelům
účelů města Starého Plzence.
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30 let s ÚSLAVÁČKEM

Starý Plzenec - Lidový dům 17. června 2022 od 18 hodin
ZUŠ Starý Plzenec srdečně zve na slavnostní vystoupení lidového souboru
ÚSLAVÁČEK

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVEN 2022
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:
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
Otevřeno:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

HRAD RADYNĚ
Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 h
do 18:00 h.
Komentované skupinové je možné objednat
na tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno 04.06.2022 od 13:00 do 16:00h.
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou
první sobotu v měsíci od května do září 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
Azorské ostrovy
výstava fotografií Heleny Horáčkové
Staroplzenecká galerie
Výstava potrvá do 9. června 2022.

Výtvarné práce žáků ZUŠ St. Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 21. září 2022.
Pořadatel: K-Centrum a ZUŠ St. Plzenec
16. června 2022
LÉTO POD ROTUNDOU
Zahradní slavnost
Místo: zahrada kostela N. P. Marie
Čas: 16:00 – 20:00 h
Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec
16. června 2022
Archeoplán Hrad Stará Plzeň
přednáška
Místo: obřadní síň radnice
Čas: 18:00 h
Pořadatel: OSHR, z.s.

10. června 2022
Noc kostelů
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: 18:00 h – 21:30 h
www.nockostelu.cz

17. června 2022
30 let s Úslaváčkem
Slavnostní vystoupení lidového souboru
Úslaváček
Místo: Lidový dům
Čas: 18:00 h
Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec

15. června 2022 – vernisáž výstavy
Dinosvět

Pokračování na str. 11
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Pokračování ze str. 10
19. června 2022
40 let v Plzenci
Koncert ke 40. výročí
působení Miloslava Esterleho
ve Starém Plzenci
Místo: kostel sv. Jana Křtitele
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Staroplzenecké varhany, z.s.
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Pozvánka na některé akce konané
začátkem července 2022
2. července 2022
Hurá na prázdniny!
Zábavné odpoledne pro děti na Radyni
Místo: Předhradí hradu Radyně a Centrum
služeb pro turisty na Radyni
Čas: 13:00 – 17:00 h
Pořadatel: Centrum služeb pro turisty na Radyni

3. července 2022
CykloPouť na rotundu
Poutní bohoslužba u rotundy
Místo: rotunda sv. Petra a Pavla
Čas: 15:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost Starý Plzenec

********************************************

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 10.5.2022 by oslavila 100. narozeniny
naše maminka, babička a prababička
Anna Mahdalíková, roz. Hurtová,
ze Starého Plzence.
Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi.
Synové s rodinami.

Dne 2.6.2022 by oslavil 100. narozeniny
pan Jaroslav Šilhánek
ze Starého Plzence.
Za tichou vzpomínku děkuje snacha Jana
a vnučky Jana a Martina s rodinami.

Přejeme všechno nejlepší
paní Jiřině Štěpánové, naší mamince, babičce
a prababičce k životnímu jubileu
85. narozeninám, které oslaví 17. června.
Dcera Jana s rodinou.

NAŠE ŠKOLY
MŠ STARÝ PLZENEC

V MŠ JAKO V POHÁDCE

Páťáci na výletě

Foto: Jaroslava Kaplárová, učitelka

Dny utíkají jako voda a prázdniny jsou již
nadohled. Ale v naší školce nezahálíme. 20.
dubna k nám zavítaly Pomocné tlapky. Paní
Tomášů s dcerou nám ze své chovné stanice
přivedly ukázat dva zlaté retrývry. Vysvětlily
nám, jak je vycvik asistenčních psů důležitý
a jak se takový pejsek vychovává. Vyzkoušet si
to mohly i naše děti. Pochvalu posíláme všem
rodičům z naší školky, s jejich pomocí se nám
podařilo vybrat úctyhodných 8 524Kč, které
jsme předali pro potřeby pejsků. Jste skvělí.
Tím to všechno jen začalo. 22. dubna jsme
oslavili Den země. Všechny třídy se postupně vydávaly na stezku, kde plnily ekologické
úkoly. A musíme podotknout, že jejich znalosti jsou opravdu udivující. Na oslavu tohoto
dne si nakonec každá třída vyrobila globusy,
zeměkoule z balónků, plastické zeměkoule
a nakonec jsme si zatančili žížalí tanec. A to
teda bylo něco. 29. dubna se to už od rána
Pokračování na str. 12
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Pokračování ze str. 11
v naší školce hemžilo čarodějnicemi a čaroději s košťaty. Bylo totiž pálení čarodějnic. Čarodějka Valentina si pro nás připravila stezku
plnou úkolů, čar a magie. A bylo to opravdu
hodně strašidelné. Mezi úkoly leželi kostlivci,
pavouci, pavučiny atd… Naštěstí jsme měli
všichni rychlá košťata a před nebezpečím
jsme včas odletěli. Od 2. května jsme slavili
Den maminek. Každá třída si připravila pro
maminky krátké vystoupení a dárečky, kávu
a paní kuchařky nám připravily vynikající
moučník. Po dvou letech bylo velice příjemné
se sejít a popovídat o našich dětech. Děkujeme za hojnou účast a vaše vstřícná slova. 11.
května se pátá třída vydala na výlet. Nebylo
to daleko, navštívili jsme hrad Radyně. Využili jsme komentované prohlídky, které naše
město připravilo pro MŠ a ZŠ. Bylo to skvělé.
Ujala se nás slečna Monika. Vyprávěla nám
o životě a vzniku hradu, o legendách, nechala nás střílet z kuše a obdarovala nás samolepkou rotundy. Občerstvili jsme se točenou
zmrzlinou a ušli 14 tisíc kroků. Byl to prostě krásný den. A krásné dny přejeme i Vám
všem.
Kateřina Vlachová Khaurová
učitelka

ZŠ STARÝ PLZENEC

VZHŮRU DO OBLAK – DEPO2015
Kdo to byl Ikarus, jak létají ptáci, jak fungují fyzikální zákony…. To vše se dozvěděli
žáci II. a III. třídy na interaktivní expozici „Vzhůru do oblak“ v DEPU2015. Zároveň děti
dostaly prostor pro hru, tvoření a experimentování. Všichni si dopoledne užili.
Lenka Benediktová, učitelka

Foto: Lenka Benediktová

ZŠ STARÝ PLZENEC

FOTBALOVÝ TURNAJ

Společná fotka po skončení turnaje

Foto: Jaroslava Čejková, učitelka

V pátek třináctého května se konal fotbalový turnaj. Soutěž, kterou organizoval pan
učitel Trojanec a pan učitel Kutlák. Zúčastnili
se vždy chlapci z druhého stupně, kteří byli
rozlosováni do týmů. Událost probíhala na
hřišti v sokolovně, kde se všichni ráno sešli
a začalo se hrát. Všem zápasům přihlížely také
slečny z 9. B, které se chopily role roztleskávaček a tím povzbuzovaly týmy. I přes horko
a nebezpečný datum se ale turnaj i energetické vystoupení roztleskávaček velmi vyvedlo.
Týmy si z něj nakonec odnesly i nějakou tu
pochutinou a užily si plno zábavy.
Dagmar Matoušková
žákyně 9. B

ZŠ STARÝ PLZENEC

OSMÁCI A DEVÁŤÁCI
V ZOO PLZEŇ
Ve čtvrtek 19. května vyrazily třídy 8. A
a 9. A do plzeňské ZOO. Počasí vyšlo dle
předpovědi, celý den svítilo slunce. Z vlakového nádraží jsme se pěšky vydali do
ZOO, zakoupili vstupenky a začali si prohlížet jednotlivé klece a pavilony. Většina
z nás v ZOO už delší dobu nebyla, a tak
všichni viděli něco nového. Protože slunce
opravdu pálilo, nezapomněli jsme se občerstvovat. Zpět jsme se již od OC Plaza
svezli tramvají. Výlet se vydařil a těšíme se
na další.
Lenka Benediktová, učitelka

Žáci 8. A a 9. A

Foto: Lenka Benediktová
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ZŠ SEDLEC

Vycházka na Den Země 2022
Čtvrtek 21.4.2022 jsme využili odstávku elektřiny a vyrazili jsme na procházku
do okolí školy. Trasa měla cca 7 km a vedla
přes třešňovku na Vršku, Pohodnici, Lhůtu,
kolem proutěných zvířátek, lesem do Sedlce,
ulicí Na Potocích a zpět do školy. Děti plnily
cestou několik úkolů - ve čtveřicích kreslily
přírodninami na paletu, určovaly názvy prvních jarních rostlin, názvy stromů. Co nevěděly z hlavy, mohly hledat v aplikaci Plantnet
nebo jim pomohly paní učitelky. Cestou si
zopakovaly pravidla chování v přírodě, také
se učily zdravit kolemjdoucí. Také zkoušely
překonávat přírodní překážky - skok přes potok, chůze po kládě atd.

Dopravní hřiště v Blovicích
Žáci 4. a 5. ročníku strávili jedno květnové
dopoledne na dopravním hřišti v Blovicích.
Po dvouleté pauze to byl pro ně velký zážitek.
5. třída skládala zkoušky na řidičský průkaz
cyklisty. Dětem se dařilo a průkaz všichni obdrželi. Děti byly nadšené a ti mladší už se těší
na další výjezd do Blovic.
Sportovních aktivit jsme si v květnu užili
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dost. Třetí a čtvrtý ročník dokončil svoje lekce plavání, které byly odložené kvůli covidu.

Oslava Dne matek
Ve středu 11. 5. se v tělocvičně naší školy konala besídka, kterou si žáci 1. a 2. třídy
připravili jako dárek ke Dni matek. Nejprve vystoupili prvňáci s krátkými scénkami
o tom, co nás maminky naučily a rozloučili se
písničkou. Druháci věnovali svůj výstup tématu povolání. Zahráli pohádku Jak dědeček
měnil až vyměnil, zazpívali několik písniček
a nakonec společně zatančili. Po skončení besídky se rozdávaly ještě květiny a drobné dárečky, které děti pro své maminky vytvořily.

Zápisy do ZŠ Sedlec
Letošního zápisu do 1. třídy ZŠ se zúčastnilo celkem 28 žáků. Přijato bylo 23, 2 žáci
mají odklad školní docházky a 3 žáci nemohli být bohužel přijati z důvodu nespádovosti
a naplnění kapacity školy. Také při zápisech
do naší MŠ byl velký zájem. Přišlo celkem 49
zájemců, z toho jsme mohli přijmout pouze
20. Na všechny žáky ZŠ i MŠ se už moc těšíme!
Emanuela Vávrová, Helena Malá,
Dominika Petranek
učitelky

ZÁPIS DO MŠ A ZŠ
PRO UKRAJINSKÉ ŽÁKY
Zápis do ZŠ Starý Plzenec pro ukrajinské žáky se koná dne 6.6.2022 od
14:00 do 16:00 h v budově školy ZŠ Starý
Plzenec.
Zápis do MŠ Starý Plzenec pro ukrajinské žáky se koná dne 8.6.2022 od
10:00 do 12:00 h v budově školy MŠ Starý
Plzenec.
Zápis do MŠ a ZŠ Sedlec pro ukrajinské žáky se koná dne 8.6.2022 od 12 do
15 h v budově MŠ Sedlec.

OHLÉDNUTÍ
ZA MĚSÍCEM
KVĚTNEM V MŠ
SEDLEC
Krásný, jarní měsíc jsme v naší školce
zahájili nácvikem na besídku pro maminky. V letošním roce jsme ji obohatili o společný program s maminkami,
který probíhal po samotném vystoupení
dětí.
Dále jsme se věnovali pozorováním
života hmyzu na louce a v lese. Užili
si návštěvu paní zahradnice, do které
se výborně převlékla naše praktikantka ze SPgŠ. Děti si vyzkoušely vyrobit
domeček pro broučky, proletět se jako
motýlek, naučily se písničku s tanečkem o Včelce a mnoho dalšího co pobyt
v přírodě nabízí.
V červnu se chystáme na oslavu dne
dětí, výlet, výpravu do hasičské zbrojnice a na tradiční závěrečnou slavnost
s vyřazením předškoláků.
Barbora Michalová, učitelka

Vycházka ke Dni Země

Foto: Emanuela Vávrová

SKAUT
Připravit, pozor, teď!
Skvělou příležitost k reprezentaci oddílu
dostali naši nejmladší členi Rysové během
sportovního závodu vlčat a světlušek, jehož
se zúčastnili. Soutěžili v mnoha kategoriích
– zdravověda, tábornictví, orientace v mapě,
vaření, poznávání rostlin a třídění odpadu –
a nakonec si odnesli první místo a postoupili
do dalšího kola!
Ušák – Lukáš Trykar

Družina Rysů na závodě vlčat a světlušek
Foto: Téra – Tereza Vrbová

Rychle k městu zády, nebo
jako v mládí na Petřín…
V dubnových dnech podnikla družina
starších Medvědů atypickou víkendovou výpravu do hlavního města. Při této příležitosti
si účastníci, rozhodnuti strávit tři dny v útrobách pražských uliček, sestavili plán míst,
která by chtěli navštívit, a během slunné, místy lehce deštivé soboty, je všechny navštívili.
Obešlo se toho mnoho – od kulturních lokací
slavných českých počinů, jimiž byl dům Pacovských ze sitcomu Comeback či Žižkovské
divadlo Járy Cimrmana, až po živelné nákupní
Pokračování na str. 14

Strana 14

Radyňské listy - červen 2022

Výlet s rodiči u Kokotských rybníků
Pokračování ze str. 13
centrum Palladium nebo rozkvetlý Petřín.
Praha se tak stala zajímavým zpestřením jinak spíše přírodně laděného kalendáře výprav.
Ušák – Lukáš Trykar

Malí dopředu, velcí
dozadu…

Foto: Áňa- Anna Vačkářová
oddíl nemohl opomenout ani oblíbený výlet
s rodiči. Ti se tak mohli podívat, co jejich děti
na každé takové akci zažívají, a sami si užili spoustu zábavy. K tomu posloužila mimo
jiné také malebná příroda v okolí Kokotských
rybníků – která nabídla dokonce i osvěžující
brodění v potoce – či neméně chladivá zmrzlina v cílovém Chrástu. Věříme, že jsme rodiče dokonale přesvědčili, že jejich děti jsou
v dobrých rukou.

Sluneční údolí nadále pokračuje v obnovování starých známých tradic, a proto náš

Ušák – Lukáš Trykar

Noční pochod
U obnovování tradic ještě zůstaneme. Květnové počasí nám konečně po třech letech dalo
příležitost absolvovat velice populární putování za východem slunce, jen za svitu měsíce.
Jeho úplňková náruč nám dobře sloužila po celou cestu z plzeneckého nádraží až k rozhledně
Kotel, kde jsme si počkali na první sluneční
paprsky. Při pohledu na maličkou a zároveň
majestátní polokouli, růžolící se na obzoru, si
člověk uvědomí, že podobné okamžiky v životě
Ušák – Lukáš Trykar
stojí za to.

PIONÝR
VÝSTAVA JEZEVČÍKŮ
V AREÁLU PIONÝRU
Dne 8.5.2022 hostil areál Pionýru z.s. spolu
s Plzeneckou železnicí z.s. Oblastní klubovou
výstavu pořádanou Klubem jezevčíků z.s..
Na výstavu přihlásili majitelé a chovatelé
z celé naší republiky 123 psů všech 9 plemen
jezevčíků s průkazem původu. Hodnocení
psů probíhalo ve dvou výstavních kruzích,
kdy se v kruhu č. 1 představili jezevčíci hladkosrstí, dlouhosrstí a drsnosrstí ve standardním rázu. A v kruhu č. 2 se předvedli jezevčíci
miniaturní tj trpasličí a králičí (opět ve třech
délkách srsti – hladkosrstí, dlouhosrstí a drsnosrstí).
Slunečný den výstavě přál, a tak si všichni
účastníci výstavy i návštěvníci užívali ve stínu chatek odpočinku nebo využili příjemné
a velmi dobré občerstvení při čekání na předvedení svých psů.
Současně s výstavou psů probíhala i bonitace jezevčíků - tj. výběr jedinců do chovu, kterého se mohl zúčastnit každý pes či
fena po dosažení věku 15 měsíců poté, co

mu byl zapsán výsledek hodnocení rozhodčích do průkazu původu. Odpoledne
čekaly na vítěze jednotlivých tříd závěrečné
soutěže.
Poslední opouštěli areál rozhodčí a parta
technického zázemí, kteří ještě uklidili areál.
S podvečerem byly uklizeny cedule s označením příjezdové cesty na výstavu. Akce
byla velmi podařená
a doufáme, že nám
bude umožněno zopakovat si ji v příštím
roce.
Na závěr chci poděkovat zástupcům
města za podporu a
umožnění zorganizovat akci v městě Starý
Plzenec a za pronájem
hřiště na parkování,
Pionýru z.s. za poskytnutí areálu na konání
výstavy a občanům
Starého Plzence za trpělivost a vstřícnost Nejhezčí pes výstavy

s průjezdem (dopravou) návštěvníků akce,
kdy jsme museli řešit nečekané komplikace
s uzavírkou, a museli tak hledat náhradní
cestu – za což se obyvatelům dotčených ulic
velice omlouváme.
Za klub chovatelů jezevčíků
Markéta Chodilová
hlavní poradkyně chovu jezevčíků v ČR

Foto: Markéta Chodilová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
ADAPTAČNÍ KURZY
PRO UKRAJINSKÉ DĚTI
Od poloviny dubna pořádá YMCA Plzeň
adaptační kurzy pro ukrajinské děti ve věku
od šesti do patnácti let. Více než dvacet dětí
ubytovaných na různých místech v Plzenci
u nás každý týden tráví dvacet hodin naplněných společnou prací i zábavou. Jedná se
o skupinku velmi různorodou. Máme mezi
sebou jak děti šestileté, tak patnáctileté.
Děti z velkoměst i z vesnic. Děti z centrální
i východní Ukrajiny. Děti, které doma mluví
ukrajinsky, i nemálo těch, pro něž je přirozenější mluvit rusky. Máme však veliký společný cíl. Zvládnout toto velmi těžké životní období, přijmout ho jako příležitost zažít nové
věci a novému se naučit, přispět k duševní
pohodě a duševnímu zdraví dětí a, v neposlední řadě, připravit děti na nástup do českých škol.
Náplní našeho kurzu je zejména výuka
češtiny zážitkovou formou. S dětmi se také
procvičujeme v matematice formou matematických her, například s kostkami. Nechybí ani výuka angličtiny či zeměpisu. Tyto
předměty se přímo nabízí, neboť při nich
nemusíme tolik překonávat jazykovou bariéru. Krom toho poznáváme českou přírodu
během mnohých vycházek. Troufli jsme si už
i na fyziku a zkoumali princip kladky, kterou
jsme si vyzkoušeli i v praxi.
Krom běžné výuky jezdíme na výlety. Využíváme volných nebo zlevněných vstupů
pro ukrajinské uprchlíky, nabídek je zatím
naštěstí celkem dost. Nesmírně nám pomáhá
také podpora a finanční pomoc dobrovolníků. Jen díky nim jsme společně už navštívili
Techmánii, zámek Kozel, farmapark u Toma
a dokonce i Jump arénu. Koncem května se
chystáme do Prahy na několik výstav do Národního muzea.
V červnu se děti mohou těšit na výstavu
Vzhůru do oblak, další návštěvu Prahy, lego
párty i zoologickou zahradu.
Krom adaptačních kurzů navštěvuje
mnoho ukrajinských dětí i další volnočasové
Pokračování na str. 16

Výroba přáníček ke Dni matek
Foto: Павленко Тетяна, asistentka

Odpočinek po prohlídce zámku Kozel

Foto: Павленко Тетяна, asistentka
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Pokračování ze str. 15
aktivity ve městě. Z aktivit YMCY se jedná
zejména o gymnastiku a lukostřelbu, vřele je
přijaly ale i další spolky, jako například fotbalisté či kanoisté. Některé děti chodí i na výuku do místní ZUŠ, jiní si podávají přihlášku
na příští rok.
Věříme, že přátelská atmosféra na na-

šich kurzech, důraz na socializaci dětí na
české prostředí a vřelé přijetí Vámi všemi
ukrajinským dětem pomůže překonat těžké chvíle, které zažily a stále ještě zažívají. Mezi dětmi z naší skupiny není jediné,
které by se netěšilo zpátky domů. Doma
na ně čekají tatínci, babičky i dědečkové,
kamarádi, pejsci i jiní mazlíčci. Všichni si

ale uvědomují, že pro mnohé z nich bude
cesta domů velmi obtížná, a že budou
muset být hodně trpěliví. Doufáme, že až
se domů konečně vrátí, budou naplněni
zážitky, na které budou dlouho v dobrém
vzpomínat.
Lenka Šimánová, YMCA Plzeň

03
07
—
22
Starý Plzenec, kostel sv. Jana Křtitele
18.00 - 18.30

Začátek Noci kostelů
volná prohlídka, soutěž pro děti

18.30 - 19.00

Malí velcí muzikanti
vystoupení ZUŠ Starý Plzenec

19.00 - 19.30

CykloPouť
na rotundu

Vernisáž fotografa Karla Koutského
s vlastním hudebním doprovodem

19.30 - 20.00

divadlo nejen pro děti

20.00 - 20.45

sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci
neděle 3. července 2022

Zve farnost Starý Plzenec

PETR FREMR a host
kytarové písně známého muzikanta

21.00

Modlitba za město

13.00 požehnání a odjezd od katedrály sv. Bartoloměje z Plzně
14.30 procesí k Rotundě
15.00 poutní bohoslužba u rotundy
Parkování kol na plzenecké faře. Po mši posezení na farní zahradě.

KONIVADLO

Celovečerní program:
Vernisáž fotografií Karla Koutského
Vědomostní soutěž pro děti i dospělé

STALO SE
PLZENEC TANČÍ
SWING

Foto: Eva Vlachová

S oslavami osvobození se ve Starém
Plzenci začalo již v páteční podvečer 6.
května na Malostranském náměstí, kde
bylo pro návštěvníky připraveno hudební vystoupení Pilsner Jazz Bandu, který
zahrál k poslechu i k tanci známé světové
swingové skladby, k nimž předvedli taneční ukázky v rytmu swingu členové tanečního studia Dance by Lion’s. Součástí této
akce byla také výstava dobových fotografií
z období osvobození města Starého Plzence americkou armádou v květnu 1945.
Děkujeme zastupitelce Denise Brejchové za přípravu akce.
Eva Vlachová, K-Centrum
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ČARODĚJNICKÝ REJ
POD RADYNÍ

Čarodějnický rej pod Radyní

Foto: Jiří Vlach

V sobotu 30. dubna 2022 se na Radyni
slétli všichni významní čarodějové a čarodějky z Plzeňska, Rokycanska, ale i ze vzdálenějších míst nejen Plzeňského kraje. Zúčastnění
poměřili své kouzelnické schopnosti při plnění úkolů, které pro ně připravili starší kolegové. Létalo se na koštěti, míchaly se barevné lektvary a prolézalo se temným hradem.
Během odpoledne se soutěžilo také v letu na
koštěti k hradu Radyně a šest nejrychlejších
si pak odneslo diplom a sladkou odměnu. Na
akci dorazilo téměř sto soutěžících a při čarodějnické přehlídce se utkalo o titul „nejlepší
kostým“. Konkurence byla obrovská a porota
měla nelehký úkol vybrat 3 nejlepší. Vrcholem setkání bylo zapálení vatry s čarodějnicí.
Kreativní kouzelníčci si mohli vyzkoušet
i malování obrázků na polštářky a pro ty, kteří zapomněli masku doma, bylo k dispozici
malování masek na obličej.
Všem příchozím děkujeme a těšíme se na
příští rok!
Monika Onderková
Centrum služeb pro turisty

OSLAVY OSVOBOZENÍ NA RADYNI

Foto: Eva Vlachová
U příležitosti 77. výročí konce 2. světové války se 5. května 2022 konaly u památníků obětí světových válek ve Starém
Plzenci a Sedlci pietní akty se vzpomínkou na občany našeho města, kteří v období světových válek položili své životy.
Starostka města Starého Plzence
Vlasta Doláková společně s místostarostou Markem Vávrou položili květiny
k pomníku obětí světových válek na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci.
Eva Vlachová, K-Centrum

Foto: Eva Vlachová
Po dvouleté koronavirové pauze oslavilo město Starý Plzenec výročí osvobození opět
také na Radyni. V sobotu 7. května byla ze Starého Plzence až na Radyni pro návštěvníky
zajištěna bezplatná autobusová kyvadlová doprava. K poslechu hrál po celou dobu 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 památnou jízdu pro město Starý Plzenec uskutečnil Klub 3. armády Plzeň, za což mu patří veliké poděkování!
Eva Vlachová, K-Centrum
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DĚTI DĚTEM
V sobotu 21.05.2022 zorganizovali Hanka
Hrochová – „Cvíčo s Hankou“, SDH Starý Plzenec, Plzenecká železnice a Pionýr Starý Plzenec charitativní akci „Děti dětem“. Součástí
programu byla ukázka cvičení s dětmi, soutěže s Besip, jízdy úzkorozchodným vláčkem,
ukázky hasičského zásahu a kynologického
výcviku, dětská dílnička, malování na obličej
s Hitrádiem FM Plus, autogramiáda házenkáře Michala Tonara a dražba podepsaných
dresů házenkářů Talent Plzeň, hokejistů HC
Škoda Plzeň a fotbalistů Viktoria Plzeň. Veškerý výtěžek z akce ve výši 53 409 Kč bude
předán dětskému odd. FN Plzeň k nákupu
unikátního monitoru. Organizátoři děkují
všem, kteří finančně přispěli na uvedený účel.
Text a foto: Dominika Hrochová

SPORT
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
ODBOR BOLEVEC PLZEŇ
pořádá v neděli

19. června 2022

12. ročník turistického pochodu IVV a cykloakce

na trasách: 3,5 - 30 km
Trasy letošního ročníku povedou po ose: restaurace Český dvůr – hrad Radyně – Sedlec
– Lhůta – Mokrouše – Tymákov – rotunda sv. Petra a Pavla – restaurace Český dvůr.
Kratší trasy budou z této odvozené.
Mimo naplánované trasy je možno využít místních naučných stezek – Stará Plzeň a kupci,
NS Starý Plzenec, Skalní stezka.
Zajímavosti na trase: hrad Radyně, rotunda sv. Petra a Pavla, Sedlecké rybníky

Foto: Eva Vlachová
Dne 10. května 2022 se v obřadní
síni staroplzenecké radnice uskutečnil
poslední z koncertů 37. sezóny Kruhu
přátel hudby ve Starém Plzenci. Účinkovala akordeonistka Markéta Laštovičková společně v duetu s houslistkou Pavlou
Tesařovou (viz foto). V programu zazněly mj. známé i méně známé melodie
v rytmu tanga a také autorské skladby
Markéty Laštovičkové.
Eva Vlachová, K-Centrum

Start:

Starý Plzenec, restaurace Český dvůr
(Masarykovo nám. 74), 9:00 – 14:00
(trasy nad 15 km jen do 12:00).

Cíl:

Starý Plzenec, restaurace Český dvůr do 17:00

Doprava:

Vlakem, trať 190 Plzeň – České Budějovice nebo
MHD č. 51 z Plzně – Slovan, Autobusy ARRIVA z terminálu
u hlavního vlakového nádraží nebo Plzně-Slovan.
(Starý Plzenec - zóna 061)

Startovné:

nečlenové KČT ............................................... 25,- Kč
členové KČT, senioři, mládež do 15 let
držitelé karet ISIC, ITIC a ALIVE ................... 20,- Kč

Odměna:

Pamětní list, samolepka, razítka pochodu. Pro zájemce
razítko IVV a možnost zakoupení turistické vizitky pochodu.

Prodej:

K dispozici budou na prodej vizitky z akce Stezka Českem.

Plnění:

OTO Plzeňsko, TTO Úslava, TTO Jižní Plzeňsko

www.dragonprint.cz

http://www.staryplzenec.cz

http://www.ceskydvurplzenec.cz

Ubytování: Nezajišťujeme
Informace: Karel Mastný, Čachna 816, 332 02 Starý Plzenec,
mobil: 721 042 510
Václav Svoboda, Nerudova 766, 332 02 Starý Plzenec,
mobil: 777 265 413, svoboda.kctbolevec@seznam.cz

www.kctbolevec.cz ; www.facebook.com/kctbolevec
Akce se koná za každého počasí. Pochodu se účastní každý na vlastní nebezpečí, což potvrdí svoji přihláškou. Na delší trasy se
mohou vydat účastníci starší 18 let, mladší jen v jejich doprovodu.

Přijeďte strávit společný turistický víkend na Plzeňsko. V sobotu 18.6. se koná 35. ročník pochodu
našeho odboru "Přes Krkavec do Plzně" se startem v Plzni na konečné tramvaje č.1 Plzeň - Bolevec
od 7:00 do 10:00. Trasy 12 až 50km.
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DORUČOVÁNÍ
RADYŇSKÝCH LISTŮ OBČANŮM

26. června 2022

Sedlecká 500
67. ročník závodu
v rychlostní kanoistice
Místo: rybník v Sedlci
Čas: od 10.00 h

Vážení občané,
Radyňské listy jsou doručovány prostřednictvím České pošty do všech domácností a škol
ve Starém Plzenci a Sedlci. Někdy se stane, 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

Pořadatel TJ Spartak Sedlec z.s

MĚSTO STARÝ PLZENEC

INZERCE
INZERCE Z KUPONU

■ Prodám

■ Hledáme pomocníka/pomocnici na
sekání trávy a pomoc na zahradě. Vhodné pro studenty. V případě zájmu volejte
774 991 038.

■ Hledám

PEDIKÚRA
Alena Šulová
Erbenova 401
Starý Plzenec
Tel.: 604 208 282
Těšíme se na Vaši návštěvu.

rotoped. Cena dohodou. Tel.:
702 889 514.
pronájem nebytových prostor
ve St. Plzenci na uskladnění nábytku cca na
1 rok. Tel.: 737 418 116.

Prázdninový provoz
ordinací praktických lékařů
ve Starém Plzenci
MUDr. Radim Hocký
- dovolená červenec 2022
Zastupuje MUDr. Pavel Plecháč
MUDr. Pavel Plecháč
– dovolená srpen 2022
Zastupuje MUDr. Radim Hocký

vyhlašuje
konkurzní řízení na obsazení pozice:

ředitel/ředitelka
Základní školy a mateřské školy
Starý Plzenec, Sedlec 81,
příspěvkové organizace,
IČ: 75006006.
Nástup 1. srpna 2022.
Bližší informace
a podmínky přihlášení:
www.staryplzenec.cz – úřední deska
nebo na tel. čísle: 377 183 644.

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

Masarykovo náměstí 54, Starý Plzenec

nabízí výuku a výcvik všech skupin řidičských oprávnění.
Využijte naši letní akční cenu na skupinu B - osobní automobil
nebo pěkného počasí k výcviku motocyklů.
kontakt:
Miroslav Görner
tel: 730 154 911, e-mail: autoskolahmg97@gmail.com

www.plzeneckaautoskola.cz
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Uzávěrka čísla 7/2022
je 20. 6. 2022 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 6. 2022
ZDARMA v nákladu 2400 kusů
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KVALITNÍ POTRAVINY PRO KVALITNÍ ŽIVOT

