LEDEN 2020

Měsíční zpravodaj • číslo 1 • vydává město Starý Plzenec - redakce K-Centrum, Smetanova 932, Starý Plzenec, telefon: 377 183 662

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
vítám Vás v novém kalendářním roce 2020.
V úvodu bych chtěla
poděkovat všem, kteří
nám po celý uplynulý
rok pomáhali realizovat
naše záměry – zaměstnancům
městského
úřadu, zastupitelům,
členům výborů, komisí, spolků a sdružení,
zkrátka všem, kterým na našem městě záleží.
S radostí pozoruji, že máme u nás stále více
aktivních občanů, kteří se místo jistě pohodlné kritiky čehokoliv snaží pro nás všechny
připravovat různé akce a setkání. Ať už se
jedná např. o realizaci přednášek Akademie
Staré Plzně, které jsou občany vždy hojně navštěvovány a s velkou pečlivostí připravovány
pí Hanou Karnoldovou, nebo akce, které pro
členy spolku Staroplzenecko připravuje pí
Patočková, či akce spolku Sedlec v akci nebo
Sedlec žije, nebo akce, které připravuje sportovní nebo kulturní komise. Výčet by byl velmi dlouhý, a proto všem aktivním občanům
upřímně děkuji za jejich práci pro ostatní.
I v letošním roce se pokusíme o maximální
možnou podporu v jejich konání.
Máme před sebou nový rok a s ním i mnohé výzvy. Na prosincovém zasedání zastupitelé schválili rozpočet, podle kterého budeme
v letošním roce hospodařit. Na běžných vý-

dajích jsme připraveni uhradit 109 mil. Kč.
Z toho tvoří provozní výdaje cca 65 mil. Kč
(např. na dopravní obslužnost, likvidaci komunálního odpadu, veřejné osvětlení, zeleň,
lesní hospodářství, kulturu, pečovatelskou
službu, hasiče, údržbu majetku města, činnost místní správy, jsou zde zahrnuty i výdaje fondů, které si město tvoří, např. tj. lesní
fond, sociální fond, krizový fond, fond rozvoje bydlení), příspěvky školám (ZŠ Starý Plzenec, MŠ Starý Plzenec, ZŠ a MŠ Sedlec, ZUŠ
Starý Plzenec) na úhradu provozních výdajů
více než 7 mil. Kč, ostatní výdaje 23 mil. Kč
(zejména částky na daňové povinnosti města,
příspěvky sportovním organizacím, občanským sdružením apod.), neinvestiční výdaje
cca 14 mil. Kč např. na opravy dalších místních komunikací, další etapu opravy hradu
Radyně, opravy majetku města.
Na investiční akce je v rozpočtu vyčleněno 51 mil. Kč. Finanční prostředky jsou
plánovány na dokončení akcí zahájených
a nedokončených v r. 2019, dále na nové akce
zahrnující investice do nových vodovodů

ZDARMA

a kanalizací (vodovod Na Potocích Sedlec,
Tovární Sedlec, vodovod a kanalizace Vrchlického ul., vodovod Dvořákova), rekonstrukce komunikací (Vrchlického, chodník
Školní Sedlec), revitalizaci Třebízského náměstí na Malé Straně, výstavby dalšího sportoviště – parkourové hřiště ve Dvořákově ul.,
nové sociální zázemí u koupaliště, rekonstrukce bývalé vodárny v sedleckém parku.
Nemalé finanční prostředky jsou plánovány
na dokončení projektových dokumentací
či zadání dalších stupňů projektových dokumentací (Bezručova ulice, Herejkova ulice,
křižovatka Havlíčkova-Herejkova-Raisova,
atd.). Celkové výdaje rozpočtu města ve výši
172 mil. Kč jsou kryty rozpočtovými příjmy
a finančními prostředky na účtech města.
Město v současnosti splácí již jen jeden úvěr,
a to na dofinancování akce „Kanalizace Malá
Strana, Sedlec a rozšíření ČOV“ a „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“, kde roční splátka
činí 3,7 mil. Kč a doba splatnosti je do r. 2028.
I pro rok 2020 je v rozpočtu vyčleněna
Pokračování na str. 2

HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ S JAROSLAVEM UHLÍŘEM

TERMÍNY VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA NA 1. POL. 2020:
24. února, 27. dubna a 22. června.

AKTUALITY Z VAŠEHO
MĚSTA ZDARMA
PŘÍMO NA TELEFON!
Mluvené vzkazy, SMS a emailové zprávy
nebo informace přímo na display mobilu. Zvolte způsoby komunikace, kategorie zpráv a ulice, o kterých chcete být
informováni.
Zaregistrujte se v K-Centru, městské
knihovně nebo na
www.staryplzenec.mobilnirozhlas.cz

Jaroslav Uhlíř

Foto: Eva Vlachová

Ve středu 27. listopadu 2019 se v Lidovém domě ve Starém Plzenci uskutečnil koncert známého hudebního skladatele a zpěváka Jaroslava Uhlíře s názvem Hodina zpívání – zkoušení. Děti i dospělí si se samotným autorem zazpívali známé písně s texty Zdeňka Svěráka.
Zazněly hity jako „Každý den“ nebo „Není nutno“ a spousta dalších. Písněmi Severní vítr
a Holubí dům se Jaroslav Uhlíř se svými příznivci rozloučil. Obecenstvem zcela zaplněný
sál aplaudoval a po mnoha děkovačkách autor pro zájemce rozdával autogramy.
Eva Vlachová, K-Centrum města St. Plzence
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KUPÓN NA HLÁŠENÍ ZÁVAD A SBĚR NÁMĚTŮ

Tento kupón slouží k hlášení závad ve městě Starý Plzenec. Můžete jej využít také k odeslání
vzkazu, podnětu či návrhu.
Pro rychlejší vyřízení záležitosti uveďte prosím Vaše telefonní číslo: ________________________
Váš kupón odevzdejte do sběrného boxu v podatelně na radnici.
Můžete využít i elektronický způsob hlášení, aplikace „Hlášení závad“ a „Mobilní rozhlas“ naleznete na www.staryplzenec.cz/aplikace



Pokračování ze str. 1
částka na participativní projekty, kde mohou
sami občané navrhnout místa na zlepšení
veřejného prostoru. Důležitou akcí v r. 2020
bude vyhlášení urbanistické soutěže na centrum města. Věřím, že se nám podaří získat
kvalitní návrhy. O postupu jednotlivých akcí
Vás budu průběžně informovat. K Vašim dotazům či podnětům můžete využít kupon,
který je v Radyňských listech pravidelně uveřejňován.
Vážení spoluobčané, přeji Vám šťastný
a spokojený nový rok 2020 plný radosti, pohody a optimismu.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
11. zasedání – 18. listopadu 2019

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci

tajemníka
MěÚ o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 7/2019
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2019 ke zvýšení celkových
příjmů o 1.768.300,79 Kč a ke zvýšení celkových výdajů o 1.650.102,00 Kč, dále dochází
ke změně financování ve výši -118.198,79 Kč;
■ vzalo na vědomí zápis ze schůze Finančního výboru města Starý Plzenec č. 8/20182022 ze dne 13.11.2019 včetně zápisu z kontroly Finančního výboru města Starý Plzenec
č.1/2018-2022, zápisu z kontroly Finančního
výboru města Starý Plzenec č. 2/2018-2022
a stanovisko Finančního výboru města Starý

Plzenec k podnětu zastupitele Ing. Jiřího Šimány a uložilo radě města zajistit aktualizaci
interních směrnic č. 1/2005 „Uzavírání smluv
a jejich evidence“ a č. 1/2017 „Systém finanční kontroly“ dle doporučení Finančního výboru města Starý Plzenec;
■ vzalo na vědomí informativní zprávu starostky města týkající se centra města a zápis
ze společného jednání stavební komise a komise strategického rozvoje a prezentace památek, souhlasilo s přípravou urbanistické
soutěže na centrum města v okolí Smetanovy
ulice a uložilo radě města vypracovat ve spolupráci s příslušnými komisemi pracovní verzi zadávacích podmínek urbanistické soutěže
dle soutěžního řádu ČKA (zejména pracovní verzi předmětu soutěže), a poté předložit
ke schválení zastupitelstvu města;
■ schválilo návrh kalkulace ceny vodného
a stočného pro rok 2020, a to pro vodné částku 44,00 Kč/m3 bez DPH, pro stočné částku
43,50 Kč/m3 bez DPH;
■ schválilo částku nájemného pro rok
2020 ve výši 5.184.701 Kč bez DPH, z toho
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Ing. Karel Krejsa,
ředitel ASEKOL a. s.

534.391 Kč bez DPH nájemné za pitnou vodu
a 4.650.310 Kč bez DPH nájemné za odpadní
vodu;
■ schválilo v souladu s článkem 11.1 Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací, uzavřenou mezi městem Starý Plzenec
a Vodárnou Plzeň, a.s., Plán obnovy a Plán
investic vodovodů a kanalizací pro rok 2020;
■ schválilo uzavření Dohody o vystoupení
města jako člena z Bytového družstva „ANDREJŠKY – družstvo“, se sídlem Masarykovo náměstí 121, 332 02 Starý Plzenec, IČ:
26367947;
■ vzalo na vědomí návrh plánu investic města Starý Plzenec na rok 2020 a uložilo po dopracování předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města;
■ vzalo na vědomí informaci starostky o postupu akce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci“;
■ vzalo na vědomí výsledky ankety a uložilo radě města oslovit zástupce obchodních
řetězců s možností výstavby supermarketu
ve Starém Plzenci;

Mgr. Václav Krása,
předseda Národní rady osob
se zdravotním postižením

V rámci Plzeňského kraje získalo město
Starý Plzenec 1. místo v soutěži „Aktivní
obec 2019“. Jedná se o soutěž pořádanou
kolektivním systémem ASEKOL, kdy jsou
hodnoceny obce s největší výtěžností sběru
drobného elektra prostřednictvím červených kontejnerů v přepočtu na obyvatele
a intenzita medializace témat souvisejících s recyklací elektrozařízení v médiích.
V letošním roce město zopakovalo vítězství z roku 2017. Děkujeme všem občanům, že svým přístupem k třídění pomohli k získání uvedeného ocenění. Věříme, že
budete třídit veškerý odpad i nadále.
Radek Hroch, tajemník
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MĚSTO STARÝ PLZENEC ZÍSKALO 1. MÍSTO V SOUTĚŽI
NEJLEPŠÍ KRONIKA PLZEŇSKÉHO KRAJE
Dne 28.11.2019 bylo město Starý Plzenec
v prostorách Měšťanské besedy v Plzni oceněno Krajským úřadem Plzeňského kraje 1.
místem za vedení elektronické kroniky v soutěži „Nejlepší kronika Plzeňského kraje“. Mezi
hlavní kritéria hodnocení patřila obsahová
a stylistická úroveň, kvalita dokumentace
dění v obci, struktura kroniky, kvalita příloh
ke kronice, grafická úroveň, soulad se zákonem o kronikách obcí.
Radek Hroch, tajemník

Foto zleva: Ing. Vlasta Doláková starostka města Starého Plzence, Mgr. Věra Fenclová, kronikářka města Starého Plzence, Ivo Grüner, zastupitel a náměstek hejtmana pro oblasti regionální
rozvoj, fondy EU a informatiku a zástupci dalších oceněných obcí
Foto: archiv Krajského úřadu Plzeňského kraje

Ocenění městu Starý Plzenec za 1. místo
v soutěži O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2019

INFORMACE
O ZMĚNÁCH V OBECNĚ
ZÁVAZNÝCH
VYHLÁŠKÁCH
V souvislosti s novelou zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích a novelou zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, vydalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16.12.2019
s účinností od 1. ledna 2020 nové obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) týkajících se
místních poplatků a odpadů.
V OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze
psů dochází k úlevám poplatku ze psů za psa,
jehož držitelem je osoba starší 65 let. Ruší se

úlevy pro poživatele invalidního, starobního,
vdovského a sirotčího důchodu. Nadále jsou
osvobozeny osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoby provozující útulek pro zvířata a osoby,
kterým stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní předpis. Sazby poplatku
zůstávají beze změny a poplatek je splatný
nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Pokračování na str. 4
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V OZV č. 2/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství dochází
zejména k rozšíření veřejných prostranství
podléhajících místnímu poplatku. Poplatek
se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího
místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Poplatek se hradí za každý i započatých m2 a každý
i započatý den dle sazeb uvedených v OZV.
V OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dochází k zachování sazby poplatku, která činí 300 Kč za poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději
k 1. březnu příslušného kalendářního roku.
Včas nezaplacené poplatky mohou být zvýšené až na trojnásobek. Osvobození od poplatku zůstávají beze změny.
V OZV č. 4/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území
města Starý Plzenec je řešen bezplatný odběr
jedlých tuků a olejů prostřednictvím sběrného dvora umístěného v Nepomucké ulici
ve Starém Plzenci.
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Veškeré místní poplatky se platí nejpozději ve stanovených termínech splatnosti
v hotovosti do pokladny městského úřadu,
bezhotovostním převodem na účet města
19-725643329/0800 (poplatek ze psů – var.
symbol: 660, zpráva pro příjemce: jméno
a příjmení poplatníka, poplatek za užívání
veřejného prostranství – var. symbol: 400,
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení po-

platníka, poplatek za komunální odpad – var.
symbol: 200, zpráva pro příjemce: jméno
a příjmení poplatníka + číslo popisné) nebo
jiným zákonným způsobem dle daňového
řádu.
Celá znění OZV jsou k dispozici na webu
města nebo u zaměstnanců MěÚ Starý Plzenec, kteří Vám rádi poradí.
Radek Hroch, tajemník

MĚSTO STARÝ PLZENEC
ZÍSKALO NÁRODNÍ CENU
ZA SPOLEČENSKOU
ODPOVĚDNOST
Dne 26.11.2019 získalo město Starý
Plzenec v prostorách Španělského sálu
Pražského hradu ocenění „Společensky
odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“ v kategorii „Veřejný
sektor – ostatní obce“. Při hodnocení je využíván model EFQM Committed to Sustainability, který je zaměřen na hodnocení
strategie udržitelného rozvoje ve čtyřech
oblastech: People (Lidé), Planet (Země),
Profit (Užitek), Products (Produkty). Tento
model vychází z Modelu excelence EFQM,
který navrhla a do praxe uvedla Evropská
nadace pro řízení kvality (European Foundation for Quality Management).
Radek Hroch, tajemník

Národní cena za společenskou odpovědnost
2019

SERIÁL
TISKÁRNA BREJCHA
Tiskárna Brejcha (založená v r. 1925) byla
známým staroplzeneckým podnikem, jenž se
rozvíjel ze skromných začátků v domě č. 36
na náměstí až do r. 1946, kdy se hodlal rozšířit

ve větší firmu. Majitel Emanuel Brejcha vlastnil
také knihkupectví v domě na náměstí. Výstavbě velkého tiskařského podniku pak zabránil
tzv. Vítězný Únor, po němž následovalo zničení
tiskárny původní. Již nakoupené nové stroje byly
použity ve státní tiskárně
v Plzni. Na místě nerealizované tiskárny (měla
stát 1,4 miliónů Kč) známe ji pouze z výkresů je
nyní autobazar… Po čase si nové vedení města
uvědomilo, když muselo vše tisknout v Plzni, že
„soudruzi někde udělali chybu“…
„Tiskárnu založil Emanuel Brejcha, můj pradědeček, jako samostatný podnik v roce 1925. Tis-

kárna se nacházela ve dvoře v domě č. 36 (dnes
je tam firma Nedvěd), tedy z druhé strany než
byl pohřební ústav. Zároveň provozoval i malé
knihkupectví (původním povoláním byl knihař).
V roce 1942 převzal
tiskárnu jeho syn
Ervín Brejcha, získal
patent na potisk pivních tácků a rozšířil
výrobu. Po znárodnění 1948 byly nové
stroje z tiskárny zabaveny, zbytek zařízení příslušníci Lidových milicí rozbili palicemi
a vyházeli na dvůr. Ervína zavřeli. Otřesné pod-

mínky ve věznici, které lze mezi řádky číst z jeho
korespondence s manželkou, vedly až k sebevraždě. 15. října 1962 se Ervín Brejcha ve své cele oběsil“….
Denisa Brejchová, vnučka

P.S: Tiskárna byla zajímavá i tím, že pro ni
pracovalo několik výtvarníků, kteří vytvářeli
barevné litografie. Jednak to byly diplomy pro
společenské organizace (hl. Sokol a hasiči) a politické strany, jednak i pro plesy, karnevaly, dožínky atd. (viz příloha). Tácky tiskárny Brejcha
byly určeny hlavně pro pivovary, ale i pro menší továrny. Tiskárna také vydala ve 30. letech
Pokračování na str. 5
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skládačku pohlednic Starého Plzence, velmi ceněnou mezi sběrateli.
Anna Velichová a Denisa Brejchová
Vyobrazení:
- reklama tiskárny Brejcha (sbírka Fr. Ulče)
- soubor pohlednic Starý Plzenec ( sbírka Vl. Sedláka)
- ostatní materiály ze sbírky Pavla Langa (včetně
přílohy)
- foto pozemku tiskárny dnes Vl. Sedlák
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pozemek tiskárny dnes

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LEDEN 2020
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
1.1. – 31.01.2020
ZAVŘENO
Informace a prodej turistických produktů
v Centru služeb pro turisty pod hradem Radyní od 09:00 h do 16:00 h, tel.: 725 500 060
Prodej vstupenek:

- Ples města a ZŠ St. Plzenec
- talk show Otázky Tondy Procházky
a prodej nástěnných kalendářů v městské
knihovně (vchod vedle - v přízemí MěÚ)
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
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 – 16:00 h
1. 1. 2020 otevřeno 12:00 h – 16:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ - uzavřen
Komentované skupinové prohlídky (min. 10
osob) je možné objednat na tel.: 725 500 060,
e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
www.rotunda-hurka.cz
Třicet let od Sametové revoluce
Výstava autorských fotografií Jiřího Vlacha
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, St.
Plzenec
Pořadatel: K-Centrum města St. Plzence
Výstava potrvá do 22. ledna 2020.
100 let správy hradu Radyně
Výstava ke 100. výročí od převzetí hradu Radyně do správy městem Starý Plzenec
Místo: Centrum služeb pro turisty na Radyni
Pořadatel: Centrum služeb pro turisty na Radyni
Výstava potrvá do 31. ledna 2020.
1. ledna 2020
Nový rok na Hůrce u rotundy
Místo: rotunda sv. Petra a Pavla
Čas: 14:00 h
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně
www.oshr.cz
Pokračování na str. 8
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100 let správy hradu Radyně
Výstava unikátních fotografií hradu Radyně
16.12.2019 - 31.01.2020
Centrum služeb pro turisty pod Radyní

1D]DÏ£WNXURNXXEÝKQHSěHVQÝOHWRGGRE\NG\VWDURSO]HQHFN£
REHF]DNRXSLODUR]V£KO«YHONRVWDWN\RGE¿YDO«KRKUDEÝWH9DOGģWHMQD
-HMLFKVRXÏ£VW¯E\OLVWěHGRYÝN¿KUDG5DG\QÝNWHU¿VHWDNWRGRVWDO
GRUXNRXVY«KRQ\QÝMģ¯KRPDMLWHOH
Přijďte se podívat na výstavu unikátních fotografií
rafií
hradu Radyně nejen z posledních 100 let
do Centra služeb pro turisty pod Radyní.

Centrum služeb pro turisty – Výrovna 197, Starý Plzenec.
Tel. +420 725 500 060. Email info@ic-radyne.cz
Otevřeno denně 09:00 – 16:00 h.

Lidový dům 25. ledna 2020 od 20:00
EGES – HUDBA PRO VŠECHNY

TRADIČNÍ BOHATÁ TOMBOLA
PŘEDPRODEJ A INFORMACE:
Tomáš Děkanovský, tel: 728 706 748
e-mail: tomas.dekanovsky@seznam.cz

Radyňské listy - leden 2020
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Pokračování ze str. 5
1. ledna 2020
Novoroční jízdy železnice
Místo: areál Plzenecké železnice
Čas: vždy od 12:00 do 14:00 h
Pořadatel: Plzenecká železnice
www.plzeneckazeleznice.cz
25. ledna 2020
Masopustní průvod obcí
Místo: Sedlec
Čas: 12:30 - 17:00 h
tradiční masopustní průvod Sedlcem za doprovodu kapely Perla
Pořadatel: SDH Sedlec
26. ledna 2020
Maškarní rej
dětský maškarní karneval
Místo: Sokolovna St. Plzenec
Čas: 15:00 – 17:30 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost St. Plzenec
www.farnoststaryplzenec.cz

Klavírní kvarteto Josefa Suka
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám
121, Starý Plzenec
Čas: 18:00 h
Pořadatel: K-Centrum města St. Plzence
29. ledna 2020
Otázky Tondy Procházky
zábavný pořad autora divadelních komedií,
herce a režiséra Antonína Procházky a jeho
hostů
Místo: Lidový dům St. Plzenec

Čas: 18:00 – 19:30 h
Vstupné: 50 Kč/osoba
Pořadatel K-Centrum města St. Plzence
a Český rozhlas Plzeň
Předprodej vstupenek v knihovně, Smetanova 932, St. Plzenec
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 4. ledna 2020 by se dožil 90 let
pan Josef Böhm.

28. ledna 2020
II. koncert 35. sezóny Kruhu přátel hudby
ve Starém Plzenci

Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami.

NAŠE ŠKOLY
ADVENT V ZŠ SEDLEC
Konec listopadu v naší škole znamená začátek příprav na Vánoce.
Letos jsme vánoční tvoření zahájili adventními dílnami – úkolem bylo vyrobit asi
20 adventních věnců. Žáci si vyzkoušeli, že
není vůbec jednoduché vytvořit zelený základ
na polystyrenový korpus a poté věnec vkusně
nazdobit. Hotové věnce putovaly na adventní
trhy na náměstí ve Starém Plzenci, kde měla
naše škola a školka stánek s vánočním zbožím.
V sobotu 30. listopadu se na návsi v Sedlci
konaly adventní trhy. Těsně před slavnostním
rozsvícením vánočního stromu zde skupinka
starších žáků z naší školy zazpívala několik
vánočních písní a koled.
5. prosince se v naší škole i školce objevil
Mikuláš s andělem a čertem. Navštívil jednotlivé třídy, kde zjišťoval, jak se žáci chovají ve škole. Každá třída měla připravenou
nějakou písničku i básničku. Každý žák pak
obdržel od Mikuláše čokoládový adventní
kalendář.
Abychom nevyšli ze cviku, tak další, tentokrát vánoční dílny proběhly ve dnech 12.
a 13. prosince. Děti vyráběly spoustu krásných a zajímavých dárků, které si rodiče
mohli zakoupit na vánočních trzích v tělocvičně školy. Od tradičního cukroví, zdobení
perníčků, pečení vánoček až po výrobu mýdel, zázvorového sirupu, voňavých kávových
svíček a samozřejmě nesměla chybět výroba
dárečku pro rodiče. Tentokrát děti samy na-

vlékaly andílka z korálků a vyráběly přáníčko,
snad rodiče dárky potěšily.

Vánoční dílny v ZŠ Sedlec
Foto: Emanuela Vávrová

Kromě vyrábění jsme se také oddali poslechu vánočních melodií při divadelním představení spolku Karpíšek „Letem vánočním
světem“. Představení nás absolutně vtáhlo
a dozvěděli jsme se spoustu nových vánočních zvyků a tradic spojených s Vánocemi
v celém světě.
A kdo se v pátek 13. 12. nezúčastnil dílen ani představení, jel nás reprezentovat
do Šťáhlav na turnaj v házené. Také tentokrát
se našim celkem dařilo a vybojovali čtvrté
místo. Další turnaj nás čeká v lednu.
Všem rodičům a známým jsme v naší tělocvičně nabídli naše výrobky při vánočních
trzích. Ale nejen věcmi je člověk živ a tak
jsme poskytli přítomným i pohlazení duše
v podobě zpěvu koled a vánočních písní.
Děkujeme za doprovod pí Palátové, která si
na nás udělala čas. Jsme rádi za každou pomocnou ruku z řad rodičů.
Poslední týden před Vánoci jsme se jako
každý rok dočkali nadílky i ve škole. Děti nalezly pod vánočním stromkem mnoho knih,
hraček, her, sportovního náčiní a výukových
materiálů. Společně si ještě rozdaly dárečky
v jednotlivých třídách a také si vyzkoušely
vánoční zvyky a dopřály si i pohoštění a relaxaci. Závěr týdne patřil ještě tradiční návštěvě Plzně, výstavě na radnici, nakupování dárečků a nasávání vánoční atmosféry na trzích
v centru města.
Jménem školy přejeme všem rodičům
a přátelům ZŠ a MŠ Sedlec vše nejlepší v novém roce 2020!
Emanuela Vávrová a Helena Malá, učitelky
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Vánoce se blíží a sníh zatím nikde. My
ale věříme, že brzy napadne. Aby nám čekání lépe utíkalo, připravujeme se na Vánoce.
19. 11. nás navštívili myslivci a přinesli nám
dary za sběr kaštanů a žaludů, který probíhal
v naší MŠ od září. Děkujeme všem rodičům
za pomoc. Myslivci si pro nás připravili nejen
dárky, ale předali nám i cenné informace o životě lesních zvířat v zimě. Děkujeme. 4. 12. se
na naší školní zahradě rozzářil vánoční stromek. Každá třída si připravila krátké pásmo
vánočních koled a básní. Paní kuchařky nás
zase odměnily teplým čajem a malou sladkostí. Bylo to krásné přivítání adventu. Hned
druhý den se školkou linuly zvuky řinčících
řetězů, které nám připomínaly příchod Mikuláše. A skutečně 5.12. k nám zavítal i s čer-

tiskem. Páťáčci ho přivítali v pekelné Bertíkově školce a čerta pustili sednout na pekelný
trůn. Slibovali jsme, slibovali, a tak nás čert
nechal být a my mu za to zazpívali pekelnou
písničku. Mikuláš nám nadělil spoustu dobrot a vitamínů a my si mohli oddechnout.
V následujícím týdnu odstartovaly vánoční
besídky pro rodiče . 9. 12. zahájili naši nejmladší z první třídy a sněhuláčci třeťáci.
11.12. pokračovali pekelníci ze čtvrté třídy
a čertíci Bertíci ze druhé třídy. 12.12. ukončili
letošní besídky páťáci andělskou jízdou. Děti
byly kouzelné a rodiče výborné publikum.
Po besídkách si všichni společně pochutnali
na vánočním cukroví. Mňam. A Vánoce mohou začít. Vám všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí
do nového roku 2020.
Za kolektiv MŠ
Kateřina Vlachová Khaurová
učitelka

Děti z kroužku angličtiny v MŠ St. Plzenec
Foto: Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

ADVENTNÍ RADOVÁNKY
V MŠ SEDLEC

Ještě před samotnou besídkou jsme zvládli
upéct vánočky pro maminky a tatínky, abychom je předaly po zpěvu společných písní.

Dovolte mi za kolektiv MŠ Sedlec popřát
Vám jen to nejlepší do nového roku 2020.
Kristýna Weinerová, učitelka

Hned první adventní neděli se naši předškoláci postavili za pult našeho stánku na adventním trhu ve Starém Plzenci. Ranní hru
na obchod, kterou rádi hrají ve třídě, si mohli
vyzkoušet doopravdy. A můžeme je za to pochválit, moc jim to šlo.
K adventu neodmyslitelně patří sv. Mikuláš, který nás navštívil ve školce a byl
zvědavý, jestli jsme byli celý rok hodní.
Přišel společně s čertem, který měl u sebe
knihu hříchů, ale naštěstí nás ochraňoval
anděl, takže nikoho z nás do pekla čert
neodnesl. Zazpívali jsme písničky, každý
si s Mikulášem podal ruku a poděkoval
za dáreček.
Velkou akcí v prosinci byla besídka, kterou jsme letos připravili ve třídě Včeliček.
Berušky si nacvičily několik koled a spojily je
v krásný příběh o Ježíškovi a Betlému. Včeličky letos zahrály pohádku O Jeníčkovi a Mařence, ale s trochu jiným, vánočním koncem.

Mikulášská nadílka

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MŠ
STARÝ PLZENEC

ADVENT
V ZŠ STARÝ PLZENEC
Příprava na advent propukla v naší škole
již během pošmourných listopadových dnů,
kdy se ve třídách napříč prvním i druhým
stupněm připravovaly nejrůznější výrobky
k prodeji na adventním trhu. Tam potom
žáci nabízeli připravené věci ve dvou stáncích
po většinu času obležených zákazníky nejen
z řad rodičů. I když zima zalézala za nehty,
byly děti nadšenými a neúnavnými trhovci.
Poté se naplno rozběhly více i méně tradiční
předvánoční akce.
4. a 5. prosince byla škola plná čertíků
a andílků, kteří přišli v přestrojení do čertí
školy, ve třídách na prvním stupni probíhaly nejen různé reje a soutěže, ale také pravé
„čertí“ učení. Navštívil nás i Mikuláš se svým
doprovodem a odměnil děti bonbóny. Následovalo ještě velké čertovské rojení v tělocvič-

ně, při kterém si děti ze školní družiny užily
spoustu zábavy při tanci a soutěžích.
Některé třídy z prvního stupně tradičně
vyrazily do svíčkárny Rodas v Liticích, kde si

Pátého prosince byla škola plná čertíků.

Foto: Ivana Michálková
vyzkoušely výrobu vlastní svíčky, a přivezly
tak domů rodičům krásné dárky.
Šesťáci a osmáci vyrazili také na výlet
Pokračování na str. 10

Foto: Jana Toušová
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Pokračování ze str. 6
do předvánoční Prahy, navštívili mimo jiné
Pražský hrad, Národní muzeum a vyhlášený
vánoční trh.
Nechyběla ani kultura, zúčastnili jsme
se představení různých divadel, zhlédli Štědrý den u Spejblů v Divadle Spejbla
a Hurvínka, Malého prince na Zemi v di-

vadle Metro či skvěle obsazenou legendu
o Modrovousovi v plzeňském Velkém divadle J. K.Tyla.
A nevyhýbali jsme se ani sportu, ve škole proběhly každoroční turnaje v míčových
hrách a nesměla chybět Vánoční laťka. Zápolilo se také ve vědomostních soutěžích, ať už
na domácí půdě nebo také v Nezvěsticích.

Než jsme se rozloučili před vánočními
prázdninami, mysleli jsme i na zvěř a přilepšili jsme jí v krmelci. Nakonec jsme se sešli
ve třídách, kde jsme ochutnali z domova přinesené vánoční cukroví, zahráli si hry a popřáli si krásné Vánoce.
Lenka Brnková
učitelka

SKAUT
Na skok do Rokycan
O přelomovém víkendu mezi listopadem
a prosincem se parta nás vedoucích vydala
na každoroční ,,oddychový“ sraz, tentokráte do sousedních Rokycan. Během prvního
večera jsme si odbyli takové ty běžné organizační záležitosti týkající se chodu našeho

oddílu a zahráli si více než záživnou partii
deskových her. Druhý den jsme si pak trochu
protáhli svá těla na okružním pěším výletu kolem města a večer strávili relaxováním
v bazénu a poté večeří v místním vyhlášeném
podniku.
Ušák – Lukáš Trykar

Vánoční výprava
14. – 15. prosince 2019

U zříceniny letohrádku Kamýk
Foto: Jája - Jaroslava Lencová

Letošní skautský rok 2019 jsme uzavřeli
víkendovou výpravou do Černic, kde jsme
měli luxusní zázemí v rodinném centru. Cestu tam i zpět jsme zvládli pěšky, během níž si
počasí zahrálo na apríl. (Chladno a déšť, sníh,
studený vítr a druhý den velké oteplení!!)
Přes různost počasí jsme se měli krásně
a společně si výlet užili. Radost nám udělal
štědrovečerní oběd – historicky náš první oddílový bramborový salát s řízkem, do přípravy jídla se zapojil celý oddíl. Během odpoledního klidu bylo dost času na různé deskové

hry a dovádění s kamarády. K večeru jsme se
vydali do centra města Plzně na vánoční trhy
a vyšlapali jsme na Plzeňskou věž, kde jsme
se kochali pohledem, doslova pohádkovým,
na náměstí Republiky. Po návratu a večeři nás
navštívil Ježíšek a večerní pohodu si zpestřili
promítáním oblíbeného filmu Sám doma.
Druhý den nás čekalo kromě her i zamyšlením se nad dobrým skutkem a každá světluška a vlče si vybrali svůj dobrý skutek
„na míru“. Starší kategorie skautů a skautek,
roverů a rangers se dozvěděli něco o mezinárodním hnutí Amnesty International, na základě kterého sepsali dva dopisy a ne jen tak
ledakomu…
Celý víkend se nesl na vlně předvánoční
nálady a radosti z blížících se prázdnin. Těšíme se na shledání v novém roce a jsme zvědaví, co nám všem přinese.
Přejeme Vám, milí čtenáři, všechno nejlepší v novém roce 2020 a hlavně hodně zdraví!
Vaše Sluneční údolí
Jája - Jaroslava Lencová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
AKCE SPOLKU - SEDLEC
V AKCI!
Jako každoročně má náš spolek velice bohatý podzimní program. V říjnu jsme vyrazili do ZOO Praha. I přes nepříznivé počasí
se všem, především těm nejmenším výlet líbil.
V měsíci listopadu jsme uspořádali lampionový průvod. Účast byla nečekaně velká.
V hojném počtu se zúčastnily rodiny s kočárky, děti ze sedlecké ZŠ a každý účastník si
nesl pestrobarevný lampiónek. Ti nejmenší
obdrželi svítící náramek. Průvod začal u hasičky, vedl přes novou sedleckou lávku, přes
louku podél Úslavy a most v obci a zpět k hasičce. Tam nás čekal připravený ohníček, kde
si všichni mohli opéci přinesené špekáčky.
Nápad s lampionovým průvodem byl všemi
zúčastněnými pozitivně přijat.
Měsíc prosinec je pro náš spolek měsícem
s mnoha akcemi. Před prvním adventem se

již tradičně konaly vánoční trhy. V předstihu naši členové napekli 23 druhů vánočního
cukroví a den před konáním trhu jsme cukroví zkompletovali do úhledných krabiček.
Dopoledne v den konání trhu přivezli
zaměstnanci MěÚ Starý Plzenec v čele s panem Lencem lavice, stoly i stánky. Vše bylo
připraveno k zahájení trhu. Stánky nabízely
cukroví, vánočky, slané i sladké pochutiny,
uzené maso z udírny, teplé i studené nápoje.
Vedle těchto stánků byly i stánky s vánočními dekoracemi, keramikou a bižuterií. Návštěvníci si tak mohli vybrat ze všech druhů
sortimentu. A dle ohlasů byli všichni spokojeni.
Nemůžeme však zapomenout na vánoční
strom, který nám bezplatně a ochotně nabídla paní Stýblová ze Starého Plzence. I jí patří velký dík, stejně jako pracovní četě pana
Lence, která vedle stánků i tento strom nejdříve porazila a následně dovezla a usadila
na návsi.
Vánoční strom členové spolku v předsti-

hu ozdobili. Rozsvícení se konalo v průběhu
vánoční trhů po kulturním vystoupení žáků
ZŠ ze Sedlce a ozvučení, které nám zajistil
pan Kluzák mladší. Náš spolek tímto děkuje za milé vystoupení dětí. Po rozsvícení se
hosté rozešli. Poté přijela znovu četa ze St.
Plzence a všechna zapůjčená posezení, stoly
i stánky odvezla.
Musíme samozřejmě zmínit každoroční akci v sedleckém parku, zvanou Čerti
v parku. V parku nadělovali dárky hodným
dětem za básničku Mikuláš s andělem, o zlobivé děti se starali 3 čerti a k tomu na plátně
„běžela“ videoprojekce z čertovského pekla.
Úžasná akce. Komu byla chladno, mohl se
občerstvit výbornými teplými nápoji. Tato
akce již získala velkou oblibu u rodin s dětmi
v našem městě.
Spolek-Sedlec v akci! přeje všem občanům krásné vánoční svátky a do nového
roku jen samé zdraví a pohodu.
Jan Meduna, člen Spolku - Sedlec v akci!
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HASIČI SEDLEC
Po delší době informujeme ze zákulisí života hasičů v Sedlci. Jsme rádi, že se
od podzimu rozšířil počet mladých hasičů
a momentálně čítají 38 členů, o které se stará
několik vedoucích a instruktorů, jejichž řady
se také musely obohatit o další posily. Během
podzimu se naše družstva mladších a starších
žáků zúčastnila několika hasičských soutěží.
V Nezvěsticích hasiči obsadili 7. a 9. místo
a na závodě v Radochovech 2. a 13. místo.
Dále se zúčastnili nočních závodů v Chlumčanech a Nepomuku, kde na stupně vítězů ne-
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dosáhli, ale i tak obsadili pěkné pozice v polovině startovního pole. Někdy se to dětem
povedlo a někdy byl úspěch menší, ale děti
si vždy náramně užily sportovního ducha.
V polovině listopadu se naše jednotka společně dalšími sbory z okolí podílela na likvidaci rozsáhlého požáru v areálu bývalého
JZD v Tymákově. Dne 14. 12. 2019 se konala
každoroční valná hromada, kde došlo k hodnocení celého uplynulého roku, bylo zvoleno nové vedení výboru a bývalým členům
byl předán drobný dárek s poděkováním
za odvedenou práci ve funkčním období.
Za SDH Sedlec Vít Matas

Soutěž mladých hasičů

Václav IV. zemřel před 600. lety

Obřadní síň Městského úřadu, Masarykovo nám.121, Starý Plzenec,
čtvrtek 16. leden 2020 od 17.00 hod.
Významný český historik Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. nás na
své přednášce seznámí s odkazem Václava IV., syna slavného otce. Byl
slabým panovníkem v nešťastné době, kdy se církevní moc drolila a
Evropa procházela výraznou sociální proměnou. Václav neproslul stylem
vládnutí, Čechům ale po sobě zanechal architektonické skvosty.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Vyhrazujeme si právo změny v programu.

Foto: z archivu SDH Sedlec

NAJDOU SE PAMĚTNÍCI
na činnost vlastivědného kroužku (působil
při osvětové besedě ve St. Plzenci v 60.-80.
letech), kteří by svým vzpomínáním přispěli
do připravované brožury?
Spolek Hůrka a Radyně pracuje na vydání
zajímavostí ze 100letého období péče města a státu o hrad Radyni. Rok 2020 je tímto
100letým mezníkem. Celé období je spjato
s činností Spolku pro záchranu Hůrky a Radyně. Na jeho práci navazuje právě Vlastivědný kroužek při osvětové besedě. Možná
máte v rodině ještě suvenýry, které spolek vytvářel, případně fotografie z činnosti spolku.
Prosíme vás proto o spolupráci, aby období
práce dobrovolníků nezůstalo zapomenuto.
Předem děkujeme za každou maličkost. Přijmeme i vzkaz do IC.
Za OSHR Jitka Sutnarová
(Tel. kontakt: 731 958 349)
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STAROPLZENECKÉ
VARHANY KOMPLETNÍ
Vážení spoluobčané, vážení podporovatelé
staroplzeneckých varhan,
v tomto svátečním čase si dovolujeme
oznámit vám všem potěšující zprávu: Dostavba varhanního nástroje v kostele Nar. P. Marie ve Starém Plzenci je u konce, varhany jsou
kompletní. Po řadě let postupného získávání
prostředků a zadávání stavby jednotlivých
součástí nástroje byl v listopadu panem varhanářem Šlajchem dokončen 2. manuál varhan se všemi jeho součástmi, a tím se podařilo dovršit dlouholeté dílo. Je nutno dodat,
že z důvodu označení celé stavby jako „novostavba“ nebylo možné čerpat dotace z grantů
a fondů na rekonstrukce stávajících nástrojů. Proto jsme sbírali prostředky tak dlouho
a museli jsme postupovat po malých krocích.
Máme tedy ve Starém Plzenci skutečné „nové
barokní varhany“, neboť celá dostavba byla
koncipována jako vytvoření přesné repliky
barokního nástroje podle dobových pramenů o tehdejším autoru varhan - varhanáři
Václavu Starckovi z Lokte z roku 1710. Nový
nástroj se představil na tradiční staroplzenecké „Rybovce“ 22. prosince 2019. Protože však
dřevo, z něhož je větší část varhan vytvořena,
je materiál živý a reagující na změny prostředí a podnebí, řada součástí a funkcí nástroje
se ještě „usazuje“ a není zatím zcela stabilní.
Proto jsme se rozhodli, že slavnostní uvedení
nových varhan do služby vykonáme až poté,
co v jarních měsících absolvují zatěžkávací

zkoušku změn počasí, teploty, vlhkosti, abychom měli jistotu, že všechno bude fungovat
tak, jak má. O termínu tohoto slavnostního
koncertu budete včas informováni.
V této chvíli je potřeba také poděkovat
vám všem, kteří jste nějakým způsobem
projevili zájem a podporu našeho díla. Velkou pomocí nám byla vaše ochota zapojit se
do adopce varhanních píšťal, jejíž výtěžek
nám pomohl financovat závěrečnou část prací. V poslední chvíli pak velmi pomohl také
příspěvek města Starého Plzence, který dovolil poslední část varhan objednat vcelku bez

dělení. Zbývá už jen malá část dodatečných
nákladů, které s vaší pomocí jistě bez problémů zvládneme doplatit.
Těšíme se, že se nadále budeme setkávat
u staroplzeneckých varhan, tentokrát už ne
s nutností získat prostředky na jejich stavbu,
ale pro radost a krásné zážitky z ušlechtilé
hudby. Budou to již ne koncerty PRO varhany, ale KOLEM varhan. Kéž nás tento nástroj
spojuje v péči o hodnoty ducha ve Starém Plzenci.
Za výbor spolku Staroplzenecké varhany
Miloslav Esterle

STALO SE
MIKULÁŠSKÁ RADYNĚ
V neděli 8. prosince 2019 se hradě Radyni
uskutečnil 4. ročník mikulášské nadílky. Samotný pán pekel Lucifer se svojí čertovskou
družinou nachystal v hradní věži pro dětské
návštěvníky zábavné hry a soutěže. Po dvakrát se uvnitř hradního paláce odehrála pekelná scéna s čertím strašením a hledáním
hříšníků pro cestu do pekla. Nakonec vše
dobře dopadlo a čerti si nikoho do pekla
neodnesli. V pravý čas přišel svatý Mikuláš
s andělem, který po společné písničce rozdával balíčky s dobrotami všem zúčastněným
dětem.
Návštěvníci Mikulášské Radyně mohli využít možnosti výstupu na vyhlídkovou hradní věž nebo se zahřát teplým čajem v Centru
služeb pro turisty, kde bylo zároveň připraveno tvoření pro děti. Mikulášské nadílky
na Radyni se zúčastnilo více než 500 lidí! Děkujeme za spolupráci všem, kteří se podíleli
na realizaci této zdařilé akce.
Eva Vlachová, K-Centrum města St. Plzence

Mikulášská Radyně 2019

Foto: Jiří Vlach
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MALÍ FOTBALISTÉ
SK STARÝ PLZENEC
PŘEDALI VÝTĚŽEK
Malé zastavení v předvánočním shonu
zažili malí staroplzenečtí fotbalisté se svými
maminkami na dětském hematoonkologickém oddělení FN Plzeň. Na vánočních trzích
ve Starém Plzenci 1. prosince prodávali ručně vyráběné vánoční dekorace a obyvatelé
Starého Plzence byli opravdu štědří. V tomto projektu Děti pro děti se podařilo získat
neočekávaný výtěžek ve výši 23.800 korun.
Jelikož hračky nosí dětem Ježíšek, rozhodli se
malí sportovci za tyto peníze nakoupit poukázky do lékárny a drogerie, pyžámka, trička, legínky a velké množství drogistických
potřeb. Vše bylo předáno přímo na dětském
hematoonkologickém oddělení FN Plzeň
a následně bude věnováno vážně nemocným
dětem a jejich rodinám.
Moc děkujeme všem, kteří tuto myšlenku
podpořili.
Eva Děkanovská, Gabriela Levorová,
Veronika Pokorná, Pavlína Soukupová
a Kristýna Svobodová
+ 8 fotbalistů SK Starý Plzenec

ADVENTNÍ TRH
A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
VE STARÉM PLZENCI
První adventní neděli 1. prosince se
ve Starém Plzenci u kostela sv. Jana Křtitele konal tradiční trh. V dřevěných stán-

Adventní trh

Foto (zleva): staniční sestra dětské hematoonkologie Jana Srbová, vrchní sestra Dětské kliniky
Romana Sedláčková, Vojtěch Pokorný, Jan Děkanovský, Kristián Svoboda, Miroslav Svoboda, Jan
Levora, Pavel Soukup, Adam Soukup, Jakub Děkanovský, přednosta Dětské kliniky Josef Sýkora
a náměstkyně ředitele FN Plzeň Andrea Mašínová
Foto: Gabriela Levorová

cích prezentovaly vlastnoručně vytvořené
vánoční výrobky a suvenýry děti ze ZŠ
Starý Plzenec, ZŠ a MŠ Sedlec, ZUŠ Starý
Plzenec, Český svaz žen, Občanský spolek
Hůrka a Radyně a další. Nechybělo ani
občerstvení a teplé nápoje. Všem, kteří se
podíleli na úspěšném průběhu adventního
trhu, děkujeme za spolupráci.
V podvečer se u rozsvíceného vánočního stromu na Masarykově náměstí ve Sta-

Foto: Eva Vlachová

rém Plzenci sešly stovky lidí. Vánoční
atmosféru navodil svými písněmi a koledami dětský pěvecký soubor ZUŠ Starý
Plzenec.
Letošní rozsvícení vánočního stromu
ve Starém Plzenci se uskutečnilo za podpory Skupiny ČEZ.
Eva Vlachová
K-Centrum, městská knihovna

U vánočního stromu ve Starém Plzenci sešly
stovky lidí.
Foto: Václav Vajshajtl, místostarosta
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INZERCE

VENKU VŠE ZAMRZLO?
INTERNET NAŠICH
Ï0)2İ2-/30-

INZERCE Z KUPONU
■ Prodám terčovce red tyrkys, velikost 5 cm
/200 Kč. Tel.: 732 879 397, e-mail: oplan@seznam.cz, Starý Plzenec.

■ Prodám med. Tel.: 605 592 001.
■ Koupím babetu, moped Stadion i v nepojízdném stavu. Tel.: 737 942 060.

ÐPIRWOÀTě°WTÞZIO

pouze

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

Veletrh práce
a vzdělávání

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

www.plzenec.net

- Klíč k příležitostem®
29.1.2020, 10:00 – 18:00
TJ Lokomotiva Plzeň
více na http://praci.najdisi.cz
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Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422, info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com
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P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

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