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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
prošli jsme si nelehkým obdobím covidu, někteří jsme vyčerpaní fyzicky, psychicky nebo i materiálně. Chtěli bychom se
nadechnout a užívat
si jarního sluníčka.
Vrásky na čele nám
ale dělá jiné téma, a to
jsou události na Ukrajině. Nežijeme v bublině
a nemůžeme se tvářit,
že se nás to netýká.
Od února sledujeme
s obavami každodenní zprávy o vojenské
agresi. Nikdo z nás si nedovedl představit
situaci, že se nedaleko našich hranic bude
odehrávat vojenský konflikt, že budou rakety agresora odstřelovat civilní budovy,
že se bude střílet do civilistů, žen i dětí. Na
mimořádně svolaném zastupitelstvu jsme
jednomyslně odsoudili ruský útok na Ukrajinu, jako bezprecedentní zásah do integrity
svobodné země, jednomyslně jsme schválili
finanční pomoc z rozpočtu města ve výši
400 tis. Kč.
Z Ukrajiny prchá před válkou obrovské
množství lidí, kteří hledají pomoc i v naší
republice. Uprchli ve strachu o své životy,
o životy svých dětí. Valná většina občanů naší republiky se zapojila do finanční
nebo materiální pomoci. I v našem městě
jsme hledali možnosti, jak rychle a efektivně pomoci. Zorganizovali jsme materiální
sbírku na městském úřadu, zmapovali jsme
možnosti ubytování. Volné kapacity byly
v Domě s pečovatelskou službou na Malé
Straně. Prostory byly prázdné, připravené
k rekonstrukci. Místnosti jsme tedy nijak

nerekonstruovali, pouze vymalovali a vybavili z Vašich darů, ať už to byly postele,
peřiny, deky, povlečení, záclony, skříňky
nebo ledničky. Ze 7 volných pokojů tak
vzniklo dočasné ubytování pro ukrajinské
občany. Pokoje o výměře cca 25 m2, sociální zařízení společné na chodbě, z jednoho
pokoje vznikla společenská místnost s kuchyňkou. Vše je funkční a věřte, že ubytované maminky s dětmi přijaly pomoc s velkou pokorou a vděčností. Všem občanům,
kteří do sbírky přispěli, patří obrovský dík.
Aktuálně máme ubytováno v těchto prostorách 6 maminek a 16 dětí. Spolupracujeme i s ostatními subjekty na území našeho
města, kteří také ubytovali nebo připravují
ubytování pro ukrajinské občany ve svých
nemovitostech. Zajistili jsme z řad našich
občanů překladatelku a koordinátorku.
V budově ZŠ na Malé Straně v prostorách,
které dříve užíval spolek Sluníčko, se o sku-
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pinku malých ukrajinských dětí starají
ukrajinské maminky-učitelky. Pro ukrajinskou skupinu dětí ve věku 7-15 let se připravuje vyučování v odpoledních hodinách
v základní škole na náměstí. Již se nám hlásí
i místní zaměstnavatelé, kteří chtějí zaměstnat ukrajinské maminky.
Nová situace ukazuje, jak je náš svět zranitelný a že vše, co si léta budujeme, můžeme najednou ztratit. Obáváme se o svoji
budoucnost a všichni si přejeme, aby válečný konflikt na Ukrajině co nejdříve skončil.
Milý spoluobčané, velmi si vážím Vaší
solidarity, kterou od první chvíle projevujete a která pomáhá těm, kteří musejí bohužel opouštět své domovy ve své rodné zemi.
Nikdo z nás si patrně neumí představit, čím
právě procházejí a nikdy nevíme, kdy budeme sami pomoc potřebovat. Přeji Vám
hodně sil do nadcházejícího období.
Vlasta Doláková, starostka

MĚSTO STARÝ PLZENEC POŘÍDILO
NOVOU ELEKTRONICKOU ÚŘEDNÍ DESKU
A INFORMAČNÍ KIOSEK

ZASTUPITELSTVO MĚSTA STARÝ
PLZENEC SCHVÁLILO NÁSLEDUJÍCÍ
PROHLÁŠENÍ:
S odkazem na historické zkušenosti
z let 1938 a 1968, které postihly naši
vlast, odsuzujeme ruský útok na Ukrajinu, jako bezprecedentní zásah do integrity svobodné země.
Odsuzujeme útoky na civilní obyvatele, nemocnice, školy a jadernou elektrárnu Záporoží.

V rámci zlepšování a zkvalitňování služeb pro občany a návštěvníky města, pořídilo město Starý Plzenec za přispění dotačních prostředků elektronickou úřední desku a informační
kiosek. Jejich instalací jde město naproti nejen snadnější komunikaci mezi občany a radnicí,
ale i snížení administrativní zátěže. Výhodou je efektivní vkládání dokumentů, jejich snadná dostupnost a uživatelské prostředí pro handicapované osoby.
Radek Hroch, tajemník MěÚ

Strana 2

Radyňské listy - duben 2022

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
4. schůze – 9. února 2022

Rada města
■ vzala na vědomí

smlouvu s obcí Letkov
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy pro 1. a 2. stupeň ZŠ uzavírané dle
§ 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, doporučila uzavřít smlouvu
s obcí Letkov a uložila předložit smlouvu na
nejbližší jednání ZM;
■ souhlasila s uskutečněním akce Městské
slavnosti Starého Plzence 03.09.2022 od 14:00
do 21:00 hodin dle předloženého návrhu, souhlasila s pronájmem zastřešeného podia dle
předložené nabídky a uložila předložit upravený program včetně rozpočtu akce na nejbližší zasedání RM;
■ schválila výpověď Smlouvy o pronájmu
nebytových prostor ze dne 01.09.2018 Mateřskému centru Sluníčko z.s., IČ: 07360762 se
sídlem Raisova 96, Starý Plzenec, v předloženém znění a uložila zajistit vyklizení a předání
pronajatých prostor do 31.05.2022;
■ stanovila návrh programu jednání 27. zasedání ZM dne 21.02.2022;
■ vzala na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o realizaci převodu pozemků, tj. informace o souhlasu komise s nakládáním majetku ČR-ÚZSVM
s bezúplatným převodem pozemků parc. č.
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174/5 a parc. č. 452/1 s omezujícími podmínkami na 10 let za předpokladu doložení studie
na využití těchto pozemků, s přímým prodejem pozemků parc. č. 174/1 a parc. č. 174/2
pod podmínkou doložení důvodů pro tento
způsob realizace jinak bude realizován prodej
elektronickým aukčním systémem, u pozemku
parc. č. 4 probíhá příprava realizace – přímý
prodej městu Starý Plzenec, proto bude městu
odeslán Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce,
vše v k. ú. Sedlec u Starého Plzence;
■ souhlasila s podáním žádosti o dotaci Plzeňského kraje z dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území
Plzeňského kraje pro rok 2022“ na pořízení
inventáře k vybavení informačního centra
a s pořízením tohoto inventáře dle předložené
nabídky (skříňka s prosklenou vitrínou, otevřený policový regál a otočný drátěný stojan
na tiskopisy);
■ souhlasila s konáním kulturní akce Oslavy osvobození na Radyni dne 07.05.2022 dle
předloženého návrhu a s uzavřením smlouvy
o hudebním vystoupení orchestru Miroslava
Novotného na kulturní akci Oslavy osvobození na Radyni dne 07.05.2022 od 14:00 do 18:00
hodin dle předloženého návrhu;
■ schválila, v případě příznivých epidemických podmínek a předpokládané ekonomické
rentability uvedené akce vyplývající z počtu
osob, které budou mít zájem o zakoupení vstupenek, uzavření smlouvy o uměleckém hudebním vystoupení kapely New style band na kulturní akci „Ples města a Základní školy Starý
Plzenec“ v Lidovém domě ve Starém Plzenci
dne 05.03.2022 od 20:00 do 02:00 hodin dne
06.03.2022 dle předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí žádost TJ Spartak Sedlec z.
s., IČO: 00669539 se sídlem Školní 288, Sedlec, 33202 Starý Plzenec o umístění vodoměrné šachty a vodovodní přípojky k loděnici na
pozemku města parc. č. 304/18 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence dle projektu zpracovaného
společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r. o., schválila, na základě vydaného
souhlasu s umístěním stavby na situačním výkresu zpracovaného projektu ved. OHI, Stavby a investice, požadované umístění citované
stavby na pozemku města parc. č. 304/18 v k.
ú. Sedlec u Starého Plzence a uložila informovat o přijatém usnesení žadatele;
■ vzala na vědomí informaci o stavu informačních tabulí na naučné stezce „Stará Plzeň a
kupci“ a souhlasila s podáním žádosti o dotaci
z Plzeňského kraje podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro
rok 2022, podpora turistických stezek a venkovních cílů;
■ schválila
a) zpracování projektové dokumentace pro
sloučené územní a stavební řízení na cyklostezku Starý Plzenec - Štáhlavy, II. etapa, úsek
Za Dvorem – Smetanova dle cenové nabídky
společnosti D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.,

IČO 26388791, Koterovská 177, 326 00 Plzeň
26,
b) podání žádosti o dotaci do programu Plzeňského kraje „Podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce
2022“ na zpracování projektové dokumentace
pro územní a stavební řízení na cyklostezku
„Starý Plzenec – Šťáhlavy, II.etapa, úsek Za
Dvorem – Smetanova;
■ schválila uzavření dohody mezi městem
a bývalým nájemcem Lidového domu ve Starém Plzenci panem Michalem Žákem, bytem
xxxxx, IČ: 73394955 o vypořádání závazků
a pohledávek v upraveném znění předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí sdělení ze dne 03.02.2022
„Oznámení o převodu části závodu“ mezi
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.
IČO: 45797170 a Ateliér Cihlář-Svoboda s. r. o.
IČO: 08438391 s účinností od 01.02.2022 týkající se realizace Smlouvy o dílo mezi městem
a společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. IČO: 45797170 uzavřené dne
01.04.2014 v platném znění uzavřeného Dodatku č. 1 ze dne 14.08.2014 a Dodatku č. 2 ze
dne 18.12.2014;
■ schválila Dohodu o ukončení příkazní
smlouvy na zajištění zadávacího řízení na poskytovatele technického dozoru stavby a koordinátora BOZP k projektu „Přístavba základní
školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec“ se společností DOMOZA projekt s.r.o.,
Teslova 1202/3, Plzeň, IČ: 28145089, v předloženém znění;
■ schválila Příkazní smlouvu se společností Allo Tender s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00
Praha 5, IČ: 24658031 na zpracování zadávací
dokumentace včetně organizace zadávacího
řízení na výběr poskytovatele technického dozoru stavby a koordinátora BOZP k projektu
„Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec“ v předloženém znění;
■ schválila úpravu plánu investic města na rok
2022 v předloženém znění a uložila předložit
na nejbližší zasedání ZM;
5. schůze – 23. února 2022

Rada města
■ schválila účetní závěrku Základní školy Starý
Plzenec, příspěvkové organizace k 31.12.2021
a převedení hospodářského výsledku ve výši
350.271,14 Kč převodem 175.135,57 Kč do rezervního fondu a 175.135,57 Kč do fondu odměn podle návrhu ředitelky školy;
■ schválila účetní závěrku Základní školy
a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace k 31.12.2021 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 63.678 Kč
převedením 31.839,32 Kč do rezervního fondu
a 31.839,32 Kč do fondu odměn podle návrhu
ředitelky školy;
Pokračování na str. 3
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■ schválila účetní závěrku Základní umělecké
školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace
k 31.12.2021 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 47.802,02 převedením 9.560,40
Kč do rezervního fondu a 38.241,62 Kč do fondu odměn podle návrhu ředitele školy;
■ schválila účetní závěrku Mateřské školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace
k 31.12.2021 a rozdělení jejího hospodářského výsledku ve výši 4.797,07 Kč převedením
2.797,07 Kč do rezervního fondu a 2.000 Kč do
fondu odměn dle návrhu ředitelky školy;
■ 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, informaci jednatelky společnosti o předpokládaném
výsledku hospodaření za rok 2021 před auditem, přehled tržeb dle zákazníků za rok 2021
plán a skutečnost, a výsledek hospodaření společnosti k 31.01.2022;
■ vzala na vědomí předložené nabídky na
provedení opravy polní cesty Ke Kocandě ve
Starém Plzenci na pozemku parc. č. 1484/2
k.ú. Starý Plzenec a schválila zadání provedení stavby „oprava polní cesty Ke Kocandě ve
Starém Plzenci na pozemku parc. č. 1484/2
k.ú. Starý Plzenec;“ s termínem dokončení do
30. 4. 2022 společnosti EUROVIA Silba a.s.,
Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň, IČ:
64830551, který předložil nejvýhodnější cenovou nabídku;
■ schválila, na žádost ředitele Základní umělecké školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace nákup protihlukových dveří do budovy
školy za částku 81.877 Kč dle předložené nabídky společnosti SEPOS, spol. s r.o., Rantířovská 583/100, Jihlava, IČ: 15528855, které
budou hrazeny z fondu reprodukce majetku
školy;
■ vzala na vědomí předloženou nabídku na
výkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci
stavby „Starý Plzenec, ul. Dvořákova 2. etapa vodovod“ a schválila uzavření příkazní smlouvy na provádění TDI a koordinátora BOZP při
realizaci stavby „Starý Plzenec, ul. Dvořákova
2. etapa - vodovod“ dle nabídky předložené
společností PILSTAV, s.r.o., Železniční 550/28,
326 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČ:
61778940, v předloženém znění;
■ schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0017010/
VB/001 „Starý Plzenec, PM, Herejkova, p. č.
1053/16, kNN“ na pozemku města parc. č.
1466/1 v k. ú. Starý Plzenec, se společností
ČEZ Distribuce a. s., v upraveném znění předloženého návrhu;
■ schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovité věci čj. UZSVM/
P/3671/2017-HMSU uzavřené dne 30.03.2017
obsahující prodloužení doby výpůjčky o jeden
rok (od 01.04.2022 do 31.03.2023) pozemku
ve vlastnictví státu parc. č. 4 v k. ú. Sedlec u
Starého Plzence s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předloženém znění;
■ vzala na vědomí žádost Jiřího Koreluse
(Restaurace pod Radyní) o pronájem částí po-
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zemků města parc. č. 298/16 a parc. č. 298/10
v k. ú. Starý Plzenec před restauraci pod Radyní za účelem umístění stanu o velikosti 10 m ×
15 m pro větší pohodlí návštěvníků na dobu
určitou s účinností od 01.05.2022-30.09.2022
s poskytnutím pro bezplatné užívání na akce
města se zárukou poskytovatele stanu nedemontovat stan po celou dobu pronájmu, souhlasila, s požadovaným pronájmem s účinností od 01.05.2022 do 30.09.2022 za nájemné
ve výši 2.000 Kč za jeden kalendářní měsíc, za
předpokladu, že nebude omezen provoz CST,
přístup k hradu, k požární nádrži a septiku a
poskytnutí bezplatného využití předmětného
stanu pro pořádání kulturních akcí městem
a uložila zveřejnit záměr města, dojednat nájemní smlouvu a znovu předložit RM;
■ vzala na vědomí žádost Společenství vlastníků pro dům č. p. 765 a 766 ve Starém Plzenci IČO: 73740829 o pronájem částí pozemku
parc. č. 123/2 v k. ú. Starý Plzenec na dobu určitou od 08.03.2022 v maximální délce trvání
125 dnů za účelem umístění vždy krátkodobě
po nezbytně nutnou dobu stavebních zařízení
do maximální plochy záboru cca 135,5 m2 dle
situačního snímku, schválila pronájem částí
pozemku města parc. č. 123/2 v k. ú. Starý Plzenec do max. velikosti užitné plochy cca 135,5
m2 dle předloženého situačního snímku na
dobu určitou s účinností od 08.03.2022 s maximální dobou pronájmu v délce 125 dnů do
ukončení a předání stavby, za nájemné ve výši
2.100 Kč za jeden kalendářní měsíc, za podmínky, že na předmětném pozemku nedojde k
omezení obslužnosti a užívání garáží a uložila
zveřejnit záměr města, dojednat návrh nájemní smlouvy a znovu předložit RM;
■ schválila uzavření Nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku parc. č. 1411/52 o velikosti cca 65 m2 v k. ú. Starý Plzenec před restaurací v čp. 57 za účelem umístění restaurační předzahrádky s Miroslavem Vránkem, IČO:
05705967, trvalý pobyt xxxxx v upraveném
znění předloženého návrhu;
■ zrušila usnesení RM č. 21/2021 ze dne
26.05.2021 v části schvaluje a ukládá, vzala na
vědomí informaci místostarosty o provedení
šetření na místě a telefonickém jednání s předsedkyní spolku Continental Bulldog Club
Czech, z. s. IČO: 11994444 Monikou Schovánkovou, schválila požadovanou výpůjčku části
pozemku parc. č. 455/33 v k. ú. Starý Plzenec o
velikosti cca 600 m2 neziskové organizaci Continental Bulldog Club Czech, z. s. zastoupené
Monikou Schovánkovou na dobu neurčitou
s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky
respektování a splnění požadavků správců sítí
zde uložených i jejich ochranných pásem včetně umožnění jejich opravy a údržby, splnění
požadavků komise životního prostředí, údržby pronajaté části pozemku na vlastní náklady, zajištění bezpečnosti, pokud bude splněná
předchozí podmínka, na spolkem umístěných
lavičkách, herních či jiných prvků a při konání spolkem plánovaných akcí, pohybu pejsků,
a okamžitou výpovědí v případě porušení
smluvních a legislativních podmínek a uložila zveřejnit záměr vypůjčit část pozemku zájmovému spolku, vyzvat žadatele k předložení
návrhu smlouvy o výpůjčce s jejich záměry a
předložit znovu RM;

■ vzala na vědomí, v souladu s přijatým usnesením RM č. 106/2021, informaci o úmrtí
vlastníka pozemku parc. č. 151/2 v k. ú. Starý
Plzenec a uložila, v rámci zajištění provedení
RM stanoveného komplexního řešení majetkoprávních vypořádání u pozemků parc. č.
151/2 a parc. č. 151/3 jiných vlastníků, vše v k.
ú. Starý Plzenec, tzn. majetkoprávního vypořádání k umístění stavby cyklostezky, užívání
pozemků za účelem konání kulturních akcí
města a zřízení věcných břemen přístupu, opětovně předložit RM po ukončení dědického
řízení k pozemku parc. č. 151/2 v k.ú. Starý
Plzenec,
■ schválila uzavření Smlouvy č. 02152022
mezi Městem Starý Plzenec a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních
službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 v předloženém znění;
■ vzala na vědomí zprávu o činnosti SDH
a JSDH Starý Plzenec za rok 2021, informaci
místostarosty o plnění a vyhodnocení Plánu
preventivně výchovné činnosti města na úseku
požární ochrany pro rok 2022, schválila Plán
preventivně výchovné činnosti města na úseku
požární ochrany pro rok 2022 a uložila seznámit s plánem oba velitele JSDH Starý Plzenec
a JSDH Sedlec a nejpozději do 28.02.2023
předložit RM vyhodnocení plnění tohoto plánu spolu s návrhem plánu preventivně výchovné činnosti na rok 2023;
■ jmenovala, v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, pro konkurzní řízení na obsazení funkcí ředitelů/ředitelek škol od 01.07.2022
(RM č. 478/2021 a 3/2022):
a) konkurzní komisi pro Základní uměleckou
školu Starý Plzenec, příspěvkovou organizaci
ve složení:
předseda: Bc. Václav Vajshajtl,
členové: Mgr. Marcela Bardounová, Mgr.
Martina Černá, PhDr. Irena Příkazská, Mgr.
Lukáš Vlček, Kateřina Palátová, Mgr. Roman
Krejčí;
b) konkurzní komisi pro Základní školu Starý
Plzenec, Sedlec 81, příspěvkovou organizaci ve
složení:
předseda: Bc. Václav Vajshajtl,
členové: Mgr. Hana Stýblová, Mgr. Veronika
Šimonová, PhDr. Irena Příkazská, Mgr. Lukáš Vlček, Mgr. Hana Nekolová, Mgr. Roman
Krejčí, Olga Mourková;
c) do funkce tajemníka těchto komisí, podle
ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
zaměstnance města Mgr. Milenu Benediktovou;
■ souhlasila s pokácením jedné douglasky
tisolisté na pozemku p.č. 241/30 v k.ú. Starý
Plzenec z bezpečnostních důvodů, náhradou
budou na pozemku vysazeny okrasné keře;
■ schválila zadání výkonu funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP při
realizaci projektu „Hrad Radyně – stavební
úpravy vnějšího obvodového pláště“, se společností d plus Projektová a inženýrská a.s.,
Sokolovská 16/45 A, Praha 8, odštěpný závod
Alej Svobody 56 Plzeň, IČ: 26760312 dle předložené nabídky;
Pokračování na str. 6

Strana 4

Radyňské listy - duben 2022

JAK SE MĚNIL STARÝ PLZENEC
Potřebujeme vůbec přístavbu?
S přibývajícím počtem obyvatel v našem
městě bylo potřeba zajistit vhodné prostory
i v mateřských školách. Ne všichni zastupitelé, ale těmto záměrům byli nakloněni a zastávali názor, že se jedná pouze o přechodný
nárůst počtu dětí. V objektu MŠ, Vrchlického 853 byly čtyři třídy a pátá třída byla od r.
2010 provozována na odloučeném pracovišti v Základní škole na Masarykovo náměstí.
Na projektové přípravě rozšíření mateřské
školy jsme začali pracovat od r. 2014. Dříve
byl v MŠ byt školníka, který byl zrušen a na-

Před realizací

Interiér v přístavbě

vržena jednopodlažní přístavba v jihozápadní části pozemku. Realizací vznikl nový
přízemní pavilon se samostatným bezbariérový přístupem. V přístavbě se nachází
všechny prostory pro provoz třídy mateřské
školy (zádveří, vstupní hala propojující stávající objekt a novou přístavbu, chodba, šatna,
denní místnost, výdejna jídel, sklad lehátek,
umývárna, WC a WC pro tělesně postižené).
Třída je prostorově větší než jednotlivé třídy
v současném objektu a umožní i využití pro
nadstandardní zájmové aktivity dětí nebo

Po realizaci

setkávání s rodiči. Nové prostory mají podlahové vytápění. Interiérové vybavení nábytkem realizovala místní firma LOKKI. Práce
na přístavbě byly zahájeny v 7/2014 a včetně
vybavení dokončeny v 7/2015. Kapacita mateřské školy je 140 žáků a je zcela naplněna.
Za realizaci přístavby včetně vybavení město
uhradilo 5,8 mil. Kč, z toho jsme získali dotaci ve výši 5,2 mil. Kč z ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Vlasta Doláková, starostka
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Přistavovat se začalo i v Sedlci

Na rozšíření kapacity mateřské školy
v Sedlci byla nejprve v 7/2014 zpracována
architektonická studie. V r. 2016 byly dokončeny další stupně projektové dokumentace, jejímž předmětem bylo umístění přístavby mateřské školy ke stávajícímu objektu
ZŠ a MŠ a drobné stavební úpravy ve 2.NP
stávajícího objektu školy. Objekt byl navržen
v nízkoenergetickém standardu, vytápění
přístavby tepelným čerpadlem. Do nové pří-

ZŠ MŠ Sedlec před přístavbou

stavby je zajištěn bezbariérový přístup. Nové
prostory mají podlahové vytápění. V přízemí
budovy a přístavby tak vznikly 2 nové třídy
mateřské školy. V 1. patře byly prostory upraveny pro potřebu základní školy. Interiérové
vybavení zajišťovala firmy ARBYD. Práce na
přístavbě byly zahájeny v 6/2017, kdy nejprve musela být odstraněna původní přístavba,
kde byl umístěn vstup a šatny pro MŠ. Práce
byly dokončeny včetně vybavení v 7/2018.

V novém pavilonu je umístěno veškeré zázemí pro MŠ, v interiéru vznikla i nová lezecká
stěna. Kapacita v mateřské škole je 59 dětí
a v základní škole 85 žáků. Celkové náklady
na přístavbu MŠ a rekonstrukci ZŠ dosáhly
8 mil. Kč, z toho jsme získali dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve
výši 5,9 mil. Kč.
Vlasta Doláková, starostka

ZŠ MŠ Sedlec s přístavbou

ZŠ MŠ Sedlec s přístavbou

Nové zázemí v přístavbě

Interiér přístavby

Nové zázemí v přístavbě
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Pokračování ze str. 3
6. schůze – 25. února 2022

Rada města
■ souhlasila s nákupem

a vyvěšením ukrajinské vlajky na stožáru města na Masarykově
náměstí ode dne 25.02.2022 na výraz solidarity
a podpory napadené Ukrajině ruskými vojsky;
7. schůze – 28. února 2022

Rada města
■ schválila rozpočtové

opatření č. 2/2022 v
předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2022 ke změně celkových
výdajů +200.000,00 Kč, dále dochází ke změně
financování ve výši +200.000,00 Kč a uložila
informovat o schváleném rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání ZM;
■ zrušila termín zasedání ZM v pondělí 21.
března 2022 a stanovila nový termín zasedání
ZM v pondělí 28. března 2022 (pracovní porada členů ZM se konat nebude);
■ vzala na vědomí návrh vedoucí K – Centra
na zrušení Plesu města a Základní školy Starý
Plzenec dne 05.03.2022 (sobota) od 20.00 h do
02:00 h v Lidovém domě ve St. Plzenci z důvodu malého zájmu veřejnosti o vstupenky, nesouhlasila se zrušením s konáním Plesu města

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
27. zasedání – 21. února 2022

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení z předchozích jednání;
■ vzalo na vědomí návrh koncepce dopravy v jihozápadní části města Starý Plzenec,
varianty 1, 2, 3 a uložilo radě města zajistit
úpravu dokumentace Máchovy ulice v úseku
Radyňská × Erbenova, a poté projekt Máchovy ulice bezodkladně realizovat;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 25/2018 - 2022 konaného dne
18.02.2022;
■ vzalo na vědomí rozpočtová opatření č.
8/2021 a 9/2021 schválená RM a schválilo
rozpočtové opatření č. 1/2022 v předloženém
znění V0.3, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2022 a ke změně celkových výdajů
o +67.180.000,00 Kč, dále dochází ke změně
celkového financování ve výši +67.180.000,00
Kč;
■ schválilo střednědobý výhled rozpočtu
města na období 2023 – 2027 v předloženém
znění;
■ schválilo aktualizovaný plán investic na
rok 2022 ve verzi 2.2, to znamená seznam
jednotlivých investičních akcí a celkové výdaje všech těchto akcí dohromady, jejichž
maximální výše je stanovena rozpočtem
města na rok 2022. Výše výdajů jednotlivých

Radyňské listy - duben 2022
a Základní školy v termínu, jak je shora uvedeno a uložila provést nezbytná opatření za
účelem konání a propagace této kulturní akce;
8. schůze – 2. března 2022

Rada města
■ stanovila termín zasedání ZM ve čtvrtek 10.
března 2022 (pracovní porada členů ZM se konat nebude);
■ stanovila návrh programu jednání 28. zasedání ZM dne 10.03.2022;
■ vzala na vědomí návrh statutu krizového
fondu a uložila předložit na nejbližší zasedání
ZM ke schválení;
9. schůze – 7. března 2022

Rada města
■ vzala na vědomí Záznam o otevírání nabídek včetně seznamu podaných a otevřených
nabídek ze dne 02.03.2022, Protokol o jednání
hodnotící komise ze dne 04.03.2022 veřejné
zakázky „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec“,
■ schválila, na základě doporučení hodnotící
komise:
a) Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení společnost BAK stavební společnost,

akcí a jejich termíny jsou orientační a mohou
se operativně měnit dle potřeby;
■ vzalo na vědomí informaci starostky o postupu akce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci“;
■ vzalo na vědomí žádost obce Letkov o vytvoření společného školského obvodu spádové školy pro 1. a 2. stupeň ZŠ;
■ vzalo na vědomí informaci o postupu dostavby centra města, uložilo radě města v návaznosti na nabytí účinnosti nového územního plánu zajistit zadání pro zpracování
územní studie na centrum města a uložilo
radě města ve spolupráci s vítězem architektonicko urbanistické soutěže připravit návrhy
využití budov čp. 64, 66, 67, 68 a 138 ve Smetanově ulici;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání pracovní
skupiny k záměru výstavby supermarketu ze
dne 15.2.2022 a uložilo radě města
a) prověřit lokality pro možné přemístění
koupaliště
b) vytvořit harmonogram přípravných prací;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 1/2022 konaného dne
16.02.2022;
■ vzalo na vědomí vyjádření zpracovatele
projektové dokumentace stavebních úprav
silnice III/18026 (Radyňská), že nelze doplnit
další místa pro parkování z důvodu zajištění
rozhledových polí ze stávajících křižovatkových napojení;
■ vzalo na vědomí informaci o přípravě společného jednání rady města se stavební komisí k přípravě zadání výběrového řízení na
funkci městského architekta;

a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9,
IČ 28402758 z další účasti v zadávacím řízení
k veřejné zakázce „Přístavba základní školy a
novostavba sportovní haly Starý Plzenec“, pro
nesplnění zadávacích podmínek;
b) Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení společnost BERGER BOHEMIA
a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň,
IČ 45357269 z další účasti v zadávacím řízení
k veřejné zakázce „Přístavba základní školy a
novostavba sportovní haly Starý Plzenec“, pro
nesplnění zadávacích podmínek;
c) Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení společnosti IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ
25322257 a Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82
Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, kteří podali společnou nabídku jako „Sportovní hala ZŠ
– IMOS + Auböck s.r.o.“ z další účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý
Plzenec“, pro nesplnění zadávacích podmínek;
d) Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení společnost Zlínstav, a.s., Bartošova
5532, 760 01 Zlín, IČ 28315669 z další účasti
v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly
Starý Plzenec“, pro nesplnění zadávacích podmínek;

28. zasedání – 10. března 2022

Zastupitelstvo města
■ schválilo následující prohlášení:
S odkazem na historické zkušenosti z let
1938 a 1968, které postihly naši vlast, odsuzujeme ruský útok na Ukrajinu, jako bezprecedentní zásah do integrity svobodné země.
Pokračování na str. 7

VÝSLEDKY
PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTU 2022
1. místo - Opičí dráha a lanovka
2. místo – Pumptrack
3. místo - Vstupní prostor cyklostezky
Starý Plzenec – Koterov
4. místo - Dětské hřiště u NS Stará Plzeň
a kupci
5. místo - Ohniště s lavičkami a informační tabulí u dětského hřiště v lomu
6. místo - Dětské hřiště u Radoušovy
skalky - etapa II.
7. místo - Odpočinkový plácek Na Potocích
8. místo - Dětské hřiště na Malé Straně
Zastupitelstvo města rozhodlo po
uzávěrce tohoto vydání na svém jednání
28.3.2022.
Detailní informace o projektech a jejich
realizaci naleznete na adrese staryplzenec.cz/par.
Marek Vávra, místostarosta
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Pokračování ze str. 6
Odsuzujeme útoky na civilní obyvatele, nemocnice, školy a jadernou elektrárnu Záporoží;
■ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.
2/2022 schválené RM;
■ schválilo Statut krizového fondu v upraveném znění;
■ schválilo poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 200.000 Kč z rozpočtu města Starý Plzenec na rok 2022 do Veřejné finanční sbírky
na pomoc Červeného kříže Ukrajině, účet č.
333999/2700, variabilní symbol 1502, a finančního příspěvku 200.000 Kč z rozpočtu
krizového fondu města Starý Plzenec na rok
2022 na Účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR,
účet č. 304452700/0300 na pomoc Ukrajině
a jejím občanům;
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DOPRAVA
ZMĚNA TAFITNÍCH
PODMÍNEK
VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ
Na základě cenového výměru Ministerstva financí dochází od 1. 4. 2022 k úpravě
výše slevy u jízdného kompenzovaného
státem, a to ze 75 % na 50 %. Výše slevy se
tak vrací do podoby před 1. 9. 2018.

Úprava se dotkne následujících skupin
cestujících:
Děti ve věku od 6 do 15 let
Mládež ve věku od 15 do 18 let
Studenti ve věku od 18 do 26 let
Senioři ve věku nad 65 let
Cena jednotlivého jízdného bude nově:
integrované přestupné jízdné: 6 Kč (platí
u všech dopravců IDPK)
nepřestupné papírové jízdné: 4 Kč (platí jen
ve vozech PMDP)

SERIÁL
DOMOVSKÝ LIST
Domovský list byl dokument, který osvědčoval tzv. domovské právo. Bylo to právo
občana zdržovat se ve své domovské obci.
Hlavně však to bylo důležité v případě, pokud občan zchudl nebo se dostal do složité
sociální nebo zdravotní situace: tehdy měla
obec povinnost se o něj postarat. Občan nemohl být z obce vyhoštěn. Domovské právo
vzniklo již roku 1863 „za Rakouska“ a platilo
až do 1. ledna r. 1949 (po r. 1918 jej s úpravami převzala Republika československá).
Občan jej mohl získat narozením, sňatkem
(žena získala domovskou příslušnost svého
manžela) nebo přijetím do obecního svazku. Mohl být přijat do obce, pokud zde získal
nějaký úřední post (např. četník) nebo mu
domovské právo udělil obecní úřad (např.
pokud v obci dlouhodobě bydlel). Evidence
domovských listů se vedla na matrikách domovských obcí.

Domovské právo bylo dobrým nástrojem,
jak se zbavit nevítaných a nechtěných osob,
které v obci neoprávněně pobývaly. Takováto
individua byla poslána postrkem do své domovské obce na její náklady.
Za první republiky i za protektorátu byli
také bezdomovci, ne však v dnešním slova
smyslu. Byli to lidé, kteří nemohli prokázat
své domovské právo. Takové osoby musely
být přikázány do určité obce (většinou do
té, odkud byli odvedeni na vojenskou službu
nebo do té, kde se naposledy zdržovali alespoň půl roku nepřetržitě, případně do té, kde
se narodili nebo pobývali v sirotčinci). Domovské právo bylo nezbytné pro udělení státního občanství. V lednu 1939 Starý Plzenec
udělil domovské právo těm občanům, kteří
se sem přistěhovali ze zabraných území (po
Mnichovské dohodě připadnuvších Velkoněmecké říši).
Poznámka:
Obec musela pro potřebné řídit tzv. obecní chudobinec a umožnit jim levné stravování. U nás vznikl obecní chudobinec v domě č.
24 na Třebízského náměstí na místě staršího
domu. Obec r. 1894 dům od původních majite-

lů zakoupila a v r. 1896 přestavěla. Bylo to nutné, protože dosavadní církevní špitál, založený
r. 1633 Jiřím Petrem Kokořovcem z Kokořova
poblíž farního kostela, byl na nevyhovujícím
místě a nedostačoval. Chudobinec fungoval
i za 1. republiky i za protektorátu… stravování bylo zajištěno v hostinci na náměstí, kde je
nyní lékárna. U stěny tohoto chudobince byl

zastřelen 5. května Václav Kratochvíl: tam,
kde se nachází pamětní deska. Provoz chudobince byl ukončen v 50. letech, poté zde zřídili
dětskou poradnu. V současnosti patří bývalý
chudobinec městu, jsou zde dva nájemní byty.
Od roku 2010 je majitelem domu soukromý

vlastník, který při jeho rekonstrukci v roce
2021 dal pomníček Václavu Kratochvílovi pod
pamětní deskou odstranit.
Anna Velichová
Literatura:
- kronika Starého Plzence
- scansen.cz – historie - domovský list
- čl. Mareš,Sv.: Historie domů. Část 7. Městský
chudobinec (špitál) – in: Radyňské listy, květen
2004, str.5
Vyobrazení:
• domovský list – archiv Rudolfa Vávry
• domovské právo, udělené v březnu 1938
Janu Jindrovi – rodinný archiv Jany Míkové
• foto domu č. p. 24 – Vladimír Sedlák
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STAROPLZENEČTÍ
SEDLÁCI
ZA PROTEKTORÁTU
Za protektorátu to sedláci měli těžké. Museli odevzdávat maso, mléko i vejce v množství, určeném protektorátními úřady, podle
přihlášeného hovězího dobytka, vepřů, slepic. Vše se kontrolovalo a za falšování údajů.
i porážky načerno hrozily nejen citelné pokuty, ale i koncentrační tabor. Vychytralí staroplzenečtí sedláci se to pochopitelně snažili
obejít, jak jen to šlo: svědčí o tom dva úsměvné příběhy.
Příběh první: prase
Za protektorátu byl počet vykrmovaných
prasat u soukromníků přísně evidován a při
zabijačce se musela část odevzdat. Protože se
prasata vykrmovala i na sádlo a zabíjela se,
až dosáhla zhruba dvou metráků živé váhy,
výkrm trval dlouho, více než rok. Jenže Češi
jsou jak známo koumáci, a tak předstírali, že
prase pořád nemá tu správnou váhu, a to následovně: vykrmeného pašíka porazili a hned
ho nahradili malým selátkem, takže mohli
říci, že evidovaného vepře opravdu mají. (Někteří takhle dokázali vykrmovat svého čuníka
až čtyři roky.)
Ve Starém Plzenci za první. republiky
úspěšně sedlačil pan Trefný: choval nejen
vepře, ale byl znám i chovem koní. Jeho syn
vzpomíná na úsměvnou příhodu s protektorátním pašíkem, i když tehdy protagonistům
tohoto příběhu do smíchu nebylo: zabijačka
načerno se trestala koncentračním táborem.
„V noci otec přišel do chlíva se sekerou. Matka
přidržovala prase provazem, aby se dobře trefil . A trefil se: zvedl sekeru a prásk… a všude
tma, protože poslal na věčnost žárovku. Naštěstí sekera dopadla i ve tmě na správné místo, takže prase bylo taky vyřízené. Druhý den
ráno – to už bylo maso nasolené a připravené
k dalšímu využití – pozvali všechny majitele
prasat na radnici. Nikdo to nečekal. Přišel tam
německý důstojník a řekl všem, že dnes bude
probíhat kontrola, jestli někdo nezabíjel načerno. Otec přemítal, jak by se z toho zachránil.
Protože uměl německy jako jeho otec Jakub,
místostarosta obce za první republiky ( dokonce se chystal v roce 1914 na zkušenou do Německa, ale vypukla 1. světová válka), obrátil se
na důstojníka, že prý musí hned domů. Když
se ho Němec ptal na důvod, prohlásil: “ Já musím sr… t!” Tehdy nebyly na radnici záchodky
pro veřejnost, pouze pro zaměstnance radnice.
Důstojník řekl, že ho nepustí, načež otec na to:
“Tak já se vy… tady!” Tvářil se tak rozhodně,
že nad tím Němec mávl rukou a domů ho pustil. Doma jsme maso hned ukryli do skrýše pod
podlahou, ale k nám na kontrolu nepřišli…”
Mimochodem: další fintou, aby se nepřišlo
na zabijačku na černo, bylo vzájemné si půjčování prasat. Sedlák, kterému čuník přebýval, ho půjčil tomu, kdo už měl po zabijačce.
Příběh druhý: slepice
Za protektorátu byl evidován počet slepic
a sedláci z nich museli povinně odevzdávat
část vajec. Samozřejmě že jich všichni měli
víc, než oficiálně udávali. Chodily však kon-
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troly a za přespočetné slípky byl tučná pokuta. Pan Trefný opět vzpomíná: „To přišel brzy
ráno úředník a hned se ptal:” Tak, panímámo,
kolipak těch slípek máte?” Hospodyně musela
otevřít dvířka kurníku, slepice vylézaly jedna
po druhé - a kontrolor počítal “jedna, dvě…”
Paní Linhartová mi vyprávěla, že v noci před
kontrolou sedláci nacpali přespočetné slepice
do pytlů na obilí a nosili je na Hůrku. (Kontrolu sedlákům prozradil vrchní strážmistr Vondráček, velitel místního četnictva: chvála mu,
byl to hodný člověk.)…. To náš otec to měl se
slepicemi zařízené jinak: byl domluvený s ředitelem měšťanky panem Fořtem. Slepice, co
jsme měli navíc, odnesl den předem do školního
sklepa na uhlí a nechal je tam, dokud kontrola

neodešla. Vejce, co tam mezitím snesly, patřily
panu řediteli. Taková byla dohoda.” Vzhledem
k tomu, jaký nedostatek potravin za protektorátu panoval, byla to dohoda pro obě strany
velmi výhodná. Anna Velichová a Josef Trefný
Ilustrační foto: sedlák s rodinou v Brožíkově
ulici za protektorátu – archiv rodiny Čejnovy

KULTURA
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od 13:00 h
do 16:00 h
zdobení kraslic

VELIKONOČNÍ
TVOŘENÍ
sobota 16.4.2022
6.4.2022
Hledáte inspiraci na velikonoční výzdobu?
Přijďte k nám! Budeme zdobit kraslice a
vyrábět další zajímavé dekorace.

Kde nás najdete?

výroba
dekorací
zapůjčíme
Vám pomůcky
poskytneme
materiál

50 Kč / osoba

v předhradí hradu Radyně

CENTRUM SLUŽEB
PRO TURISTY
POD RADYNÍ

Výrovna 197, 332 02 Starý Plzenec

+420 725 500 060

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY

V průběhu akce budou pořizovány fotografie,
které budou využity k propagačním účelům
města Starého Plzence.
Akce se uskuteční pouze v případě příznivých
epidemických podmínek za přísných
hygienických pravidel.

info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne-cz
www.staryplzenec.c
z

13:00 h - 16:00 h
předhradí hradu Radyně
ě
Centrum služeb pro turisty
turis
sty
Program:
13:00 h

zahájení

13:10 h - 14:45 h

zápis masek

14:00 h – 14:30 h

přehlídka kostýmů

15:00 h

vyhlášení soutěže

15:30 h

zapálení vatry

Vstup zdarma
- čarodějnické hry a soutěže
- malování na obličej

Kontakt:
info@ic-radyne.cz,
tel.+420 725 500 060

V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou
využity k propagačním účelům města Starého Plzence.
Akce se uskuteční pouze v případě příznivých epidemických
podmínek za přísných hygienických pravidel.
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23.4.2022
2
Radyňské
é
slavnostii vína
a
Program:
13:00

Zahájení

13:00 – 15:45

Cimbálovka Michala Horsáka

16:15 – 19:00

Black Lulu Band

19:00

Závěr

13:00
0 h – 19:00
0h
Předhradíí hradu
u Radyně

Doprovodný program pro děti v Centru služeb pro turisty

Vstupné: 200 Kč/dospělá osoba
Děti do 18 let vstup zdarma

9degustace
e
tuzemských
h vín
n
9ochutnávky
y specialitt
n k vínu
u
nejen

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

Pořádá město Starý Plzenec ve spolupráci s Vinotékou Sommelier Plzeň a společností Bohemia Sekt.
Více informací: info@ic-radyne.cz, +420 725 500 060, www.staryplzenec.cz
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ DUBEN /
KVĚTEN 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 při dodržení hygienických podmínek.
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
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
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 při dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE a svátky od 10:00 h do
18:00 h
Komentované skupinové prohlídky při dodržení hygienických podmínek je možné
objednat na tel.: 725 500 060
e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz

Strana 11

Oslavyy osvobození

na Radyni
14:00 h – 18:00 h
Předhradí hradu Radyně
Program:
• 14:00 – 18:00 k poslechu hraje Orchestr Miroslava Novotného
• 17:00

příjezd konvoje historických vojenských vozidel
Convoy of Victory 1945

Doprovodný program:
• 14:00
14:0
00 – 18
118:00
:00
00 záb
zábavný
ábavnýý p
program
rogr
g am p
pro
ro d
děti
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nt
slu
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žeb
že
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19
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din
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dje
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Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
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

Místo: Centrum služeb pro turisty v předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h

Sedlec (v blízkosti mostu přes řeku – naproti
památníku obětem II.SV)
- památník americké armádě
17:30 h

2. dubna 2022
Zahájení sezóny na hradě Radyni
Místo: hrad Radyně
Čas: 14:00 – 16:00 h

23. dubna 2022
Radyňské slavnosti vína
Místo: předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 19:00 h

6. dubna 2022 (vernisáž)
Azorské ostrovy
výstava fotografií Heleny Horáčkové
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 9. června 2022.

7. května 2022
Oslavy osvobození na Radyni
Doprovodný program pro děti v CST
Místo: předhradí hradu Radyně
Čas: 14:00 – 18:00 h

30. dubna 2022
Čarodějnice na Radyni
Místo: Centrum služeb pro turisty v předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h

12. dubna 2022
Plzenečtí muzikanti
koncert 37. sezóny Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci
Účinkují profesoři a učitelé hudby ze Starého Plzence.
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo
nám. 121, St. Plzenec
Čas: 18:00 h
16. dubna 2022
Velikonoční tvoření v CST

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

5. května 2022
Uctění památky obětí světových válek
Pietní akty u pomníků ve St. Plzenci a Sedlci
Masarykovo náměstí
- památník obětem I. a II. světové války a památník americké armádě
16:45 h
Malá Strana
- pamětní deska Václavu Kratochvílovi
17:00 h
Sedlecký park (u rybníka)
- památník obětem I. světové války 17:15 h
Sedlecký park (blízkosti mostu přes řeku)
- památník obětem II. světové války 17:25 h

10. května 2022
Tango letem světem v podání Kontrast dua
Markéta Laštovičková (akordeon)
Magdalena Whiteman (klavír)
koncert 37. sezóny Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám
121, Starý Plzenec
Čas: 18:00 h

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

Strana 12

Radyňské listy - duben 2022

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 5. dubna 2022 uplyne osmý
rok smutného výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička
paní Olga Chrastilová.
Na její velkou lásku stále vzpomínají
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 24. března 2022 uplynulo devět
smutných let, co nás navždy opustila
paní Jana Divišová.
Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi.
Syn s rodinou.

Dne 19. dubna 2022 uplyne 5 let
smutného výročí, kdys navždy opustila
paní Marie Tolarová.
S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

„Kdo ve svém srdci tolik lásky měl,
ten s námi žije dál, ten nezemřel.“
Dne 23. dubna 2022 by se dožil 100 let
pan Josef Olexa.
S láskou vzpomínají syn Jiří
s manželkou Danou.

Přejeme všechno nejlepší
paní Jaroslavě Šimkové
k životnímu jubileu - 80. narozeninám,
které oslaví 2. dubna 2022
Dcera Jana, vnoučata Monika a Michal,
pravnoučata Viola a Amélie.

Dne 20. dubna 2022 oslaví
pan Zdeněk Kunzendörfer
90. narozeniny.
Do dalších let hodně zdraví a životního
optimismu přejí dcery
Zdeňka a Jiřina s rodinami.

NAŠE ŠKOLY
Mateřská škola Starý Plzenec
Den otevřených dveří
proběhne 20. dubna 2022
od 14,30 hodin do 16,00 hodin.
Zápis do mateřské školy
se uskuteční 3. května 2022
22
od 9,00 hodin do 12,00 hodin
din
a od 13,00 hodin do 16,00 hodin
v budově mateřské školy.
Aktuální informace
najdete na webových stránkách školy.
Těšíme se na Vás.

KONEC ÚNORA
A ZAČÁTEK BŘEZNA
V ZŠ SEDLEC
Poslední únorový pátek se konal v naší
škole karneval. Po velké přestávce se žáci
přestrojili do svých karnevalových kostýmů.

Děti své masky představily ostatním , potom
si v převlecích mohly zasoutěžit v různých
zábavných disciplínách. Nakonec se všechny
masky přesunuly do tělocvičny, kde se konalo
divadelní představení „Tam, kde žijí divočiny“, které si pro ostatní připravili naši druháci. Ti měli všichni společnou masku, která se
vázala k tomuto představení. Po představení

proběhlo závěrečné vyhodnocení a ocenění
nejpovedenějších kostýmů. Nutno přiznat,
že nejvíce zaujali svými nápady naši páťáci.
Mezi nejzajímavější masky patřilo „Prádlo na
šňůře“, „Popcorn“, „Drak“ nebo „Kanibal“.
V rámci celoročního projektu „Čím
budu?“ se děti v pondělí 28. února seznámily
Pokračování na str. 13
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Pokračování ze str. 12
s povoláním IT technika. Projektový den probíhal ve dvou částech (prezentace a dílničky).
V první části odborník p. Tomáš Hrachovec prezentoval svoje povolání IT technika
(studium, vzdělání, praxe, celoživotní vzdělávání, tvorba webových stránek, IT servis,
zakázková 3D projekce a 3D tisk). Během
prezentace následovaly názorné ukázky výsledků práce (webové stránky, ukázka jednotlivých komponentů počítače, materiál
do 3D tiskárny, návrhy 3D tisku – dekorační
předměty ve tvaru pejska, hrocha atd., vytisknuté objekty na 3D tiskárně atd.). Žáci kladli
dotazy a odborník fundovaně a trpělivě odpovídal. Na závěr si připravil soutěž, školáci museli použít získané informace k řešení
problému. Odměnou jim byly drobné dárečky z 3D tiskárny.
Ve druhé části projektového dne nám náš
bývalý žák Jiří Vávra předvedl naprogramování a práci s Mbotem. Žáci poté navzájem
prezentovali svoje donesené robotické hračky. Předvedli jednotlivě např. roboty, robotické psy, Lego roboty, solární vozítka, deskové
hry, elektronické hry, drony atd. a vysvětlili
princip a fungování v praxi. Poté se rozdělili
do dvojic, případně do čtveřic a absolvovali
tvořivé dílničky. Bylo několik stanovišť, na
kterých si mohli prakticky vyzkoušet práci
IT technika, úkoly byly upraveny s ohledem
na věk žáků (8-10 let) tak, aby zvládli vyřešit
zadané úkoly. Byla k dispozici tato stanoviště:
ZŠ STARÝ PLZENEC

NÁVŠTĚVA SBĚRNÉHO
DVORA
Dne 16.3.2022 navštívila všechna oddělení ŠD v rámci ekologické činnosti sběrný
dvůr v našem městě. Pan Hák dětem trpělivě vysvětloval veškeré třídění odpadu a jeho
následné zpracování. Děti měly spoustu vše-

Návštěva sběrného dvora
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Páťáci na karnevalu

Foto: Emanuela Vávrová

- Programování pro děti (desková hra Algy
programuje)
- Práce se stavebnicemi rozvíjejícími prostorové vnímání a logické myšlení (Metaforms, Perspecto)
- Práce s elektronickými stavebnicemi
(Elektrická násobilka, Boffin 300)
- Práce s aplikacemi na tabletu nebo notebooku (Scratch Junior – základní programování, Tinkercad – základy 3D projektování).
Helena Malá, Emanuela Vávrová, učitelky

tečných otázek, na které jim pan Hák rád
odpověděl a vše vysvětlil. Všichni si potom
prohlédli kontejnery s tříděným odpadem.
Poslední třešničkou bylo zvážení všech dětí
na váze, kde se váží auta s odpadem.
Myslíme si, že se akce vydařila a splnila
svůj účel. Tímto bych ještě ráda poděkovala
panu Vajshajtlovi za zprostředkování prohlídky.
Marie Doleželová, vychovatelka

Foto: Marie Doleželová

ZŠ STARÝ PLZENEC

CO DĚLÁME
V DRUŽINĚ?
Po jarních prázdninách se konečně do
školy a školní družiny vrátila převážná část
všech dětí, a tak jsme mohli zase něco zorganizovat v rámci školní družiny.
Některé únorové dny se opravdu, co se
týká sluníčka a tepla, povedly a děti se mohly na zahradě po dlouhé době vydovádět.
Oddělení Motýlků a Soviček mimo jiné
nacvičilo ve čtyřech provedeních pohádku
„O veliké řepě“. Každá pohádka byla bodována a všechny děti po ukázce dostaly sladkou odměnu.
Další dny, kdy opět ojediněle hřálo sluníčko a v lesíku se objevily první ploštice,
děti pro ně postavily krásné domečky i s výběhem. Teď už budeme doufat, že počasí
bude stále lepší a teplejší a že už mezi nás
nezavítá žádná karanténa a žádný Covid
a školní družina bude fungovat v plném počtu.
Marie Doleželová, vychovatelka

Stavíme domečky pro ploštice.
Foto: Marie Doleželová
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ZPRÁVIČKY Z MŠ SEDLEC
Měsíc únor nás provázel v naší Mateřské
škole náročnějšími podmínkami a to hlavně
kvůli bacilům, kterých jsme měli ve školce
opravdu mnoho. Součástí tohoto měsíce
byly i jarní prázdniny a tudíž omezený provoz.
Témata, která se týkala měsíce února,
byla naopak velmi veselá, takže i přes malinko škaredší období jsme si užívali veselí
a radost plnými doušky.
V únoru je přeci období Masopustu a to
je období veselí, hodování, tance a maškarních taškařic.
Užili jsme si maškarních her, karnevalových básniček, vymýšlení masek na závěrečný karneval, přečetli jsme si pohádku
o tom: Jak šel pejsek s kočičkou na karneval
a spousty dalších aktivit. Namalovali jsme
na toto téma i krásný obrázek a nakonec si
zatancovali všichni společně na Maškarním
karnevalu.
A protože bylo i období Zimních olympijských her, tak jsme i přes kruté podmínky
pěkně zapotili svá tělíčka u různých sportů.
Zahráli jsme si lední hokej, házeli jsme sněhovou koulí, zalyžovali na tajných stezkách,
zacvičili liščí cvičení, zaplavali s ledním
medvědem.
A samozřejmě jsme u toho hodně procházkovali. Protože jak se říká: ve zdravém
těle zdravý duch.
Lucie Velhartická, učitelka

KDYŽ JARO ŤUKÁ
Po jarních prázdninách se děti vrátily
do školky v plné síle. Hned jsme toho využili a pustili se do práce. Vyráželi jsme na
dlouhé procházky, krmili kachny a labutě,
sledovali změny v přírodě. Protože sněhová
nadílka nedorazila ani v únoru, mohli jsme
cestou stavět příbytky pro lesní skřítky, víly
a všudybýlky. Ve školce jsme začali zdobit
třídy a chodby na masopustní rej. Tvořili
jsme jitrnice, koláčky a koblížky. Opakovali
jsme známé pohádky, aby si každý mohl vybrat svoji nejmilejší masku.
2. března, na Škaredou středu, to vypuk-

Karvenal v 5. třídě

lo. Celou naší školkou zněla veselá hudba,
křik a smích. Soutěžilo se o sto šest. Volenka
byla pánská i dámská a promenáda masek
pro všechny. Občerstvení samozřejmě nesmělo chybět, stejně tak přípitek rychlými
špunty. Rej jsme ukončili bohatou tombolou. Mezitím na naší zahradě vyrostla nová
průlezka, kterou nám pořídilo naše město.
Moc děkujeme. Nedočkavě jsme čekali, až
bude zprovozněna a dočkali jsme se. To je
panečku jízda. Těšíme se také na nové kamarády, kteří se chystají k zápisu do naší
MŠ. A jestli jste zvědaví, jak to u nás vypadá,
srdečně vás zveme na den otevřených dveří.
Už se na vás těšíme. Krásné dny vám všem.
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

Foto: Kateřina Vlachová Khaurová

SKAUT
DRUŽINOVÉ SEANCE
Přelom zimy a jara jsme se rozhodli strávit v semknutém komorním počtu našich
jednotlivých družinek. Každá z nich si uspořádala svoji vlastní akci plnou programu a
aktivit, jež si samy naplánovaly. Společným
motivem se stalo noční přespání v klubovně, z kterého se těšili dívčí Lišky i chlapečtí
Rysové a Gepardi. Lišky se posléze vypravily
rovněž do plzeňské zoo a pořádně si tamní
návštěvu zpestřily. Každá z členek družiny
si v prostorách zahrady vybrala svoji vlastní
oblast (Afrika, Asie a podobně) a na příští
schůzku připravila prezentaci o její flóře a
fauně. Také se snažily vypsat si co nejvíce zvířat, jež zahlédly, zhotovit to nejoriginálnější
selfie a zaskotačit si na dřevěných prolézačkách. Ani Gepardi nezaháleli a po vydatné
pizze a promítnutém filmu si další den zaskočili do lezeckého centra V16, kde se rozhodli
zdolat místní šikmé stěny. Tyhle radovánky
zakončily první březnový víkend všechny
družiny společným výletem po nově vzniklé
stezce Spejbla a Hurvínka v okolí Plzně.
Ušák – Lukáš Trykar

Na stezce Spejbla a Hurvínka

Foto: Téra – Tereza Vrbová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
ZDAŘILÝ ÚKLID OKOLÍ
RADYNĚ
Členové a příznivci Občanského spolku
Hůrka a Radyně se sešli 19. 3. 2022 na Radyni, aby vyčistili prostor v okolí hradu od
náletových dřevin. Dílo se podařilo. Otevřel
se tak pohled na hrad přicházejícím návštěvníkům již z dolní přístupové cesty. Brigádou
se účastníci připojili k celorepublikové akci
„Ukliďme Česko“.
Za výbor OSHR Josef Sutnar

OSLAVA MDŽ
Dne 18. 3. 2022 připravila ZO ČSŽ a ZO
KSČM oslavu Mezinárodního dne žen.
Organizátoři zvolili tentokrát pro setkání žen

Vystoupení „Kopretin“ - ženy z Hradce u Stoda

Brigádníci a zarostlá stráň Foto: Josef Sutnar

Poslední skupinka brigádníků a vyčištěná
stráň
Foto: Josef Sutnar

jídelnu PRONAPu. Na tradiční místo konání
– Lidový dům se neodvážili. Sejde se po dvou
letech tolik lidí, aby sál nezřel prázdnotou?
Jak uhradit vysoký poplatek za vytápění sálu,
když nebyl předem na MěÚ schválen?

Proto byla zvolena jídelna PRONAPu, kde
nám vyšli nájemci ochotně vstříc. A výsledek?
To ať posoudí všichni účastníci sami. Za organizátory můžeme říci, že se akce vydařila.
Za výbor ČSŽ Jitka Sutnarová

Foto: Josef Sutnar

Vystoupení dětí z mateřské školky

Foto: Josef Sutnar

Velikonoční trh v Sedlci

123ÿ56789ÿÿÿÿ!"#$"%ÿ&'()*ÿ+,-ÿ.3/8ÿÿ

ÿ

!"#$"%ÿ&'()*+,ÿ01ÿ21#ÿ3'456()ÿ789:;ÿ<"ÿ=">$?/@Aÿ
>1$B?/@AÿC,5*DE8ÿF<?%1G?>Hÿ="$%Hÿ!1ÿ"I>1Jÿ#>%1@ÿ
KL<M/ÿ3DN;5Oÿ"ÿ3EPQÿK1#R>1@ÿ2IL$?@"/Rÿÿ3'456()ÿ
G1JR/ÿ%1ÿSTÿ,UÿSVÿ#>$1>RWÿ;,XQYÿ.1Zÿ%ÿ7[\8ÿ>1J<"Wÿ
=?J?<"$?>"ÿ"ÿ5,U7[7';;[4Eÿ%ÿ"<AJÿ<][]85*-ÿ^?#>?1ÿ
3'456()ÿ#2?@<I>Rÿ3:ÿU:][E[X:4*ÿ!"<"ÿ!"@IL"ÿ_+3`;,ÿGÿa'D3,;Yÿ
bc>1ÿd[U;[4Eÿ#1>@">ÿ#1ÿ#ÿ]PX+,]83'd-ÿ@>1MÿK%1K1ÿ
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S velkou radostí oznamujeme,
že po dvouleté odmlce způsobené koronavirem,
uspořádá náš spolek velikonoční trh
v Sedleckém parku

v sobotu, dne 9. dubna 2022
od 14.00 hodin.
Srdečně zveme občany ze Sedlce,
Starého Plzence i přilehlých obcí
na tuto velikonoční akci.
Děkujeme členům spolku, že nezůstali lhostejní
k situaci na Ukrajině a přispěli jak privátně,
tak jeho prostřednictvím.
Za Spolek-Sedlec v akci!
Jana Medunová
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ČTENÁŘI PÍŠÍ
KONCEPCE DOPRAVY
V JZ ČÁSTI STARÉHO
PLZENCE
V minulém měsíci byla občanům našeho
města předložena k veřejné diskusi koncepce dopravy v JZ části Starého Plzence.
Po přečtení tohoto názvu jsem měl radost, že se začnou řešit problémy spojené
s dopravou a dopravním provozem i celkovým chováním občanů v ulicích našeho
města. Že se konečně řekne, kde je chodník,
kde je zelený pás, kde je možné parkovat
a kde není. Bohužel byl tento honosný název zúžen pouze na průjezd aut. Z předložených návrhů jsem nezjistil, co bylo hlavním
vodítkem pro uspořádání automobilové
dopravy jednotlivých variant. Chybí mi
kromě zastaralého průzkumu intenzity jízd
aut (2015) i hodnocení jednotlivých ulic
a to především z hlediska jejich konstrukce
(zda jsou postaveny, případně upraveny pro
těžkou, středně těžkou či lehkou automobilovou dopravu). Také zde není uvedeno,
jaká je šíře jednotlivých ulic. Zde by měla
být uvedena i vybavenost ulice (chodník po
jedné straně, po obou stranách, zelený pás,
parkovací místa, typ zástavby i rušivé prvky
infrastruktury). Rovněž by zde bylo na místě zhodnotit i historické poslání ulic (hlavní, spojovací, obslužná, tranzitní). Z těchto
podkladů by pak měl vzniknout případný
plán, koncepce.

Z hlediska historického byly budovány
ulice v jihozápadní části Starého Plzence
tak, že ty vodorovné s větší únosností jako
spojující celou oblast, jako hlavní. Ty svislé jako spojovací pouze pro lehkou osobní
automobilovou dopravu. Tyto ulice byly
nejprve kryty pouze „Plzeneckým asfaltem“
šmandou a poté upraveny asfaltovým povrchem bez základních podkladových vrstev.
Výjimkou ze svislých ulic byla ulice Jungmannova, která ve své době byla poslední
v daném bloku zástavby.
Při rekonstrukci Radyňské ulice byly,
z málo pochopitelných důvodů, na začátku vjezdu do ulic Čelakovského a Máchova
umístěny značky obytná zona bez toho, že
by podmínky dané značkou, byly dodržovány. Občané si zvykli, že při vjezdu a výjezdu z této takzvané obytné zony jim přibyl
jeden problém, a to přejetí zpomalovacího
pásu. Jinak se chovají jako v ostatních ulicích bez tohoto omezení včetně rychlosti,
parkování, přednosti jízdy. Ve své podstatě
došlo ke zhoršení.
Pro připomenutí: Obytná zóna je ulice vytvořená s ohledem na zájmy chodců
a cyklistů, je navržená jako prostor sociální
interakce či dětských her. Mohou sem vjíždět i motorová vozidla, ale pouze omezenou rychlostí, s ohledem na pěší. Obytné
zóny jsou navrženy tak, že pěší, cyklistická
a motorová doprava zde nejsou odděleny.
Parkování je vozidlům povoleno jen na určená parkovací místa. Co z toho bylo splněno před osazením značek???

POMOC PRO HONZU HEMZÁČKA,
VAŠEHO SPOLUŽÁKA, NAŠEHO SPOLUOBČANA
Honza skočil v červnu 2021 do vody, bohužel
vody bylo málo a došlo k velmi vážnému úrazu, jehož
následkem bylo ochrnutí těla od hlavy dolů. Díky
skvělé péči veškerého personálu FN Plzeň, FN Motol
a Rehabilitačního ústavu Kladruby, Honza dělá pokroky a jeho cílem je dostat se na vozík a domů k rodině. Ovšem toto je spojeno s rekonstrukcí domu
rodičů, aby se stal alespoň částečně bezbariérovým,
proto Honzovy sestry za pomoci a podpory přátel
a kolegů založily sbírku na plošinu, kterou najdete na
https://www.donio.cz/…nzu
Přispět můžete přes internet či chytrý telefon, kde
na stránkách sbírky kliknete na tlačítko přispět a pak
už Vás systém navede, zároveň v případě potřeby
dostanete po platbě na Váš e-mail ihned i darovací
smlouvu. Kompletní výtěžek sbírky bude převeden
rodině, která bude výdaje dokládat pomocí faktur za
plošinu a stavební práce.
Děkujeme za každou pomoc!!!
Josef a Jitka Sutnarovi
se souhlasem Hany Hemzáčkové

V předloženém projektu je i řada jednosměrných ulic. Jednosměrné silnice (ulice)
se nacházejí převážně v sídelní zástavbě,
výjimečně i mimo ni. Vyznačují se zejména
buď na komunikacích tak úzkých a nepřehledných, že není možné bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, nebo za účelem
zvýšení počtu parkovacích míst v městských ulicích. I zde jsem přesvědčen o tom,
že ve většině navržených jednosměrných
ulic není důvod pro jejich zřízení.
V projektu by každá navržená obytná
zóna i jednosměrná ulice měla být zdůvodněna, protože se jedná o mimořádnost vymykající se z běžného stavu. Pak je o tom
možné diskutovat. Takto je předložená
koncepce pouze třemi obrázky, které při
realizaci kteréhokoliv předloženého návrhu
obyvatelům dané oblasti znepříjemňuje každodenní život a nikterak nepřispívá k jeho
zlepšení.
Závěrem chci říci, že myšlenka vytvoření
koncepce dopravy v ulicích našeho města
je jednoznačně správná. Je nutné pro každou ulici konkrétně a jasně říci, jak má tato
ulice vypadat. Ulice je veřejné prostranství
v zastavěné části obce, kterou obvykle tvoří
obytné domy a další stavby uspořádané kolem místní komunikace tvořené vozovkou
lemovanou chodníky.
U každé ulice je nutné říci, zda je zde
chodník, na které straně ulice. Zda má ulice zelený pás a po které straně. Zda je zde
vozovka pro auta a její šíře a zátěž. Zda je
zde možno parkovat a za jakých podmínek.
Jaká jsou zde dopravní opatření. Pokud je
v ulici u soukromého pozemku skalka, vysázené keře apod., je nutné říci, jaký je přístup obce k obsazení veřejného prostranství soukromou osobou. Zda je zde nějaký
právní vztah (pronájem, dohoda, apod.).
V případě takovéhoto přístupu k ulicím
je pak možno vypracovat seriózní koncepci
dopravy v obci.
Přístupem ke zpracování koncepce
(možná je to špatným zadáním), který byl
veřejnosti předložen, je nějakým způsobem
jen řešen problém, který vznikl na základě požadavků nátlakové skupiny občanů
z Máchovy ulice. Dá se předpokládat vytvoření dalších nátlakových skupin z ostatních
ulic, kde občané sice chtějí jezdit autem
a nejlépe parkovat před svým domem, ale
nechtějí, aby zde jezdila ostatní auta.
Z předložené koncepce je přínosem
návrh na zbudování nové ulice Kaštanové
v návaznosti na Máchovu, která by umožňovala odbočit autům jedoucí do jihozápadní zástavby již na začátku Starého
Plzence. Považuji, za vhodné ji zařadit do
investičních akcí v nejbližším období.
Josef Sutnar st.
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STALO SE
LOUTNA V PROMĚNÁCH STALETÍ

KONCERT QUASI TRIA
VE STARÉM PLZENCI

Foto: Eva Vlachová, K-Centrum
Foto: z archivu Jindřicha Macka
Dne 15. března 2022 se v obřadní síni staroplzenecké radnice uskutečnil další z koncertů 37. sezóny Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci. V podání loutnisty Jindřicha Macka (viz foto) zazněly loutnové skladby z období gotiky, renesance, baroka a také
vlastní autorská tvorba.
Eva Vlachová, K-Centrum

V úterý 22.02.2022 se v obřadní síni radnice uskutečnil druhý koncert 37. koncertní sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém
Plzenci.
V programu zazněly skladby Antonína Dvořáka a Dmitrije
Šostakoviče, které předneslo umělecké hudební těleso Quasi
Trio ve složení: Kateřina Ochmanová – klavír, Judita Škodová –
violoncello a Vít Chudý – housle (viz foto).
Eva Vlachová, K-Centrum

PLES MĚSTA
A ZŠ STARÝ PLZENEC
V sobotu 5. března 2022 se po roční
odmlce způsobené koronavirovou pandemií uskutečnil v Lidovém domě ve
Starém Plzenci tradiční Ples města a Základní školy Starý Plzenec. V programu
vystoupili členové Taneční školy Filipa
Gregoriadese. V soutěži o ceny byly rozdány bezmála dvě stovky cen a další výherci byli odměněni některou z hlavních
výher tomboly. K tanci a poslechu hrála
po celý večer hudební kapela New style
band.
Součástí této společenské akce byla
charitativní sbírka Diecézní charity Plzeň na pomoc obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou. Město Starý Plzenec
děkuje všem lidem, kteří do této sbírky
přispěli.
Velké poděkování patří všem níže
uvedeným společnostem a jedincům,
kteří podpořili tuto kulturní akci:
HOKAR, spol. s.r.o., Pronap s.r.o., KS
– Europe, s.r.o., OMA CZ, a.s., Sutnar&Rappl s.r.o., Bohemia Sekt, spol.

Vystoupení Taneční školy Filipa Gregoriadese
s.r.o., MrakNet s.r.o., Lubricant s.r.o., TOI
TOI, sanitární systémy, Galileo Corporation s.r.o, Lékárna Starý Plzenec, VODÁRNA PLZEŇ, a.s., MiJaP jídelna, s.r.o., Výroba keramiky Marcela Beyerová, Vazárna

Foto: Eva Vlachová
květin Dan Melichar, RUMPOLD – R Rokycany s.r.o., Papírnictví Na Růžku, DEPO
2015, Techmania Science Center.
Za rok se těšíme opět na „plesanou“.
Eva Vlachová
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SPORT
JAK DLOUHO JEŠTĚ…

Mladší žáci SK Starý Plzenec

Foto: Petr Liška

Jak dlouho ještě vydrží série neporazitelnosti mužstva mladších žáků SK Starý
Plzenec? Trenér tohoto mužstva, Martin
Šulc, doufá, že ještě dlouho. Tato série začala 13. září 2020 a stále trvá. Od výše uvedeného data sehrálo toto mužstvo 22 zápasů a nepoznalo pocit prohry. 20 zápasů
vyhrálo a jen ve dvou remizovalo. Celkové
skóre z těchto zápasů je 169 : 41 a do této
bilance nejvíce přispěli dva střelci: Antonín
Myslík a Lukáš Šulc, oba autoři 31 gólů. Ať
Vám tato série co nejdéle vydrží, borci !
Petr Liška, člen SK Starý Plzenec

Účastníci SKI Školy 2022

ZAKONČENÍ LYŽAŘSKÉ
SEZÓNY
Všichni netrpělivě čekají na ceremoniál,
který je spojený s poslední lekcí Skiškoly.
Děti se připravují na svůj moment, kdy
bude vyvoláno jejich jméno a oni stejně
jako profesionální sportovci si za potlesku přihlížejících diváků dojdou pro svou
odměnu – čokoládovou medaili společně
s pamětním diplomem. Každý lyžař i snowboardista, který po šest týdnů na Plešivci
zlepšoval své sjezdové dovednosti, si ocenění za své úsilí zaslouží.
Více než stovka malých sportovců se během letošního ročníku Skiškoly musela potýkat především s nepříznivým počasím.
Ski areál Plešivec každou sobotu zaskočil
účastníky kurzu jinými podmínkami. Vítr
se střídal se sněžením, a proto lyžaři a snowboardisté ocenili každou špetku slunečních
Pokračování na str. 19

Foto z archivu SKI Školy



        !

  

  

"#$% &%   

   !" $! $!%   $!
!  $! & '() *(  $ +
()*+ ,- . /0//
,   (.00' !0 %)0
12' $%3 0 4  +
5 6)$!"7  891 2 . /0//*
: 0 *12' $%;(<=<%>1 
: 6 $7*?@ AB @C%?C ? CC@+
:D)*0) E0' )+$'
5 6)$*FFF+0 07' $+  +$'

Radyňské listy - duben 2022
Pokračování ze str. 18
paprsků, která jím prozářila jízdu krušnohorskou přírodou. Bez ohledu na nepříjemné počasí každý účastník pracoval pod vedením kvalifikovaných instruktorů ve třinácti
týmech rozdělených podle úrovně na svých
sjezdových dovednostech.
Už po první lekci byl patrný pokrok hlavně u lyžařů a snowboardistů, kteří se do
zimních sportů pustili vůbec poprvé. Základy získali mimo hlavní sjezdovku, hned od
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druhé hodiny ale vyrazili se svými instruktory na velký svah Plešivce. I zkušenější
sportovci potřebovali po dvouleté koronavirové pauze, která zimním sportům příliš
nepřála, oprášit základy správné a bezpečné
jízdy. Znatelný pokrok byl viditelný ve všech
družstvech. Instruktoři Skiškoly pomohli
úplným začátečníkům se základy carvingové jízdy, u těch zkušenějších se zaměřili na
zlepšení techniky.
Za tvrdou práci během šesti lednových

a únorových sobot si všichni zúčastnění
uznání zasloužili. Po předání poslední medaile byl letošní ročník Skiškoly ukončen.
Děti si naposledy užily výhled na krušnohorská panoramata, rozloučily se svými kamarády i oblíbenými instruktory a vydaly
se autobusy zpátky k domovu. Další zimní
dobrodružství je se Skiškolou čeká zase za
rok.
Za Sportovní klub SKI Škola, z.s.
Kateřina Zoubková

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám

Provádím veškeré zednické a malířské
práce a další práce dle domluvy.
Více na tel: 721 757 399.

■ Prodám

ČERVENÝ HR ÁDEK

šněrovací kožené dámské bordové polobotky na klínu, vel 40. Tel.:
732 688 575.
22 ks dřevěných schodů, masiv
borovice, 100 × 26 × 4 + 4 podesty 100 × 100
× 4. Nutná renovace. Tel.: 737 611 700.

■ Prodám dět. chrom. postýlku + matraci.
Zn. Levně. Tel.: 608 611 907.
■ Hledám ženu či dívku na občasné procházky. Jakub 35 let s rakovinou. E-mail:
jakub11235@email.cz.

PRODÁVÁ SLEPIČKY

typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy
Green Shell - typ Araukana,
Dark Shell – typ Maranska.
16 - 20 týdnů; 199 - 245 Kč/ks.
Prodej: 13.4., 15.5., 5.6.2022 – 15.35 h
Starý Plzenec naproti čerp. st. MOL
Info.: PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST

SÝKORA KOVO s.r.o. Starý Plzenec
přijme:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
NA ZÁSKOK
- období cca duben – červenec 2022
náplň práce:
— vedení zakázek práškové lakovny
— administrativní práce na přípravě zakázek
požadujeme:
— pracovitost, spolehlivost, samostatnost,
pečlivost
— znalost práce na PC
nabízíme:
— pouze ranní směna
— rozmanitou práci v mladém kolektivu
— dovoz teplých jídel, příspěvek na stravování
Informace na tel: 777 759 763 p. Sýkorová
Email: martina.sykorova@centrum.cz

PŘIJMEME
PRACOVNÍKY
NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR
A BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů na pracovišti
Starý Plzenec, Bezručova 389.
Brigáda je vhodná např. pro ženy
na mateřské dovolené, studenty,
penzisty.
Pracovní doba dle domluvy,
možno i odpoledne.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba
Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939
e-mail: suchyzd@seznam.cz

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
na úklid hradu Radyně
Info: tel.: 725 046 572

DORUČOVÁNÍ
RADYŇSKÝCH LISTŮ OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou doručovány prostřednictvím České pošty
do všech domácností a škol ve Starém Plzenci a Sedlci. Někdy se
stane se, ať už roznáškovou kolizí České pošty či z jiného důvodu, že někteří z Vás Radyňské listy do své schránky nedostanou.
Proto vyzýváme všechny, kteří neobdrží Radyňské listy do svých
schránek vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, ať tuto skutečnost
oznámí telefonicky, e-mailem nebo osobně redakci Radyňských
listů na níže uvedenou adresu:

info.plzenec@staryplzenec.cz
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659
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KVALITNÍ POTRAVINY PRO KVALITNÍ ŽIVOT

