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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v dnešním úvodníku bych Vás chtěla seznámit s dalšími aktualitami v našem městě, a to
s projektem cyklostezky, s přípravou aktualizace Akčního plánu
2016 - 2019 v rámci
Programu rozvoje města a s postupem architektonické soutěže na
výstavbu sportovní haly a přístavbu základní
školy ve Starém Plzenci. Městu se rovněž podařilo napodruhé získat dotaci z Operačního
programu životního prostředí na pořízení
domácích kompostérů. Nyní se připravuje
výběrové řízení na dodavatele. O dalším postupu Vás pak budu informovat v dalších číslech RL. Uvnitř Radyňských listů pak najdete
reakce zastupitelů k „průmyslové zóně“, informace z našich škol a spolků včetně pozvánek na kulturní a společenské akce.
V únorových Radyňských listech jsem
Vás informovala o postupu projektu „Cyklostezky Koterov – Starý Plzenec“. Nyní jsme
postoupili do další úspěšné fáze - dne 12.
3. 2018 vydal Řídicí orgán IROP Registraci
akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006093
Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec. Zároveň proběhlo výběrové řízení na zhotovitele.
Nabídky, které podalo 9 uchazečů, posuzovala odborná komise, hodnotícím kritériem
pro výběr zhotovitele byla nejnižší nabídková
cena. Rozptyl cen byl poměrně velký. Nejnižší
cenovou nabídku předložila společnost EUROVIA CS, a.s., Praha, a to 11.744.217,07 Kč
bez DPH, tj. 14.210.502,66 Kč včetně DPH,
nejvyšší cenovou nabídku předložila společnost Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice, a to 21.396.979,03 Kč bez DPH, tj.
25.890.344,63 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo
města na svém zasedání dne 19.3.2018 pak
schválilo uzavření smlouvy se společností
EUROVIA CS, a.s. Zároveň byl vybrán i technický dozor a koordinátor BOZP. Stavební
práce na realizaci cyklostezky budou v brzké době zahájeny (přelom března-dubna)
a stavba by měla být dokončena do 6 měsíců. Financování bude kryto z dotace IROP
(Integrovaný regionální operační program)
a z dotace Plzeňského kraje.

A co Akční plán? Na konci roku 2015
zastupitelstvo města schválilo zpracování
Programu rozvoje města (dále jen „PRM“).
Pořízení bylo zadáno na základě výběrového
řízení Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje. Na vypracování PRM se podílela široká veřejnost z řad občanů našeho
města, zástupců spolků a sdružení. Součástí
PRM je Akční plán, tj. pracovní nástroj pro
realizaci PRM, především pro střednědobé
plánování investičních a neinvestičních akcí
města. PRM včetně Akčního plánu jako
základního strategického dokumentu, který určuje směr rozvoje našeho města, pak
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schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání v červnu 2016. V Akčním plánu je
definován Přehled prioritních aktivit pro
období 2016 – 2019. Akční plán by měl být
stále „živým dokumentem“, proto je nutné
s ním aktivně pracovat, aby odpovídal aktuální situaci a potřebám města. V současné
chvíli jsou již některé priority splněny zcela
nebo částečně, jiné by bylo vhodné odsunout na pozdější období, případně rozložit
do delšího časového horizontu či vypustit
a v návaznosti na aktuální situaci upravit některé priority. Vyhodnocení by mělo probíhat
Pokračování na str. 2

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST DOTAZNÍKU
UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA na str. 10 a str. 11.
DĚKUJEME ZA JEHO VYPLNĚNÍ
A ODEVZDÁNÍ DO 12.04.2018
PLES MĚSTA A ZŠ
STARÝ PLZENEC
V sobotu 3. března se konal v Lidovém
domě ve Starém Plzenci tradiční Ples města
a Základní školy Starý Plzenec. V programu
předvedli své skvělé taneční umění členové
Taneční školy Filipa Gregoriadese. Půlnočním překvapením bylo temperamentní taneční vystoupení brazilské samby. Rozdaly

Vystoupení Taneční školy Filip Gregoriades

se více jak tři stovky cen a další výherci byli
odměněni některou z hlavních výher soutěže
o ceny. Nechyběla ani oblíbená dámská květinová volenka, ze které si ženy odnášely domů
květiny. K tanci a poslechu hrála po celý večer hudební kapela Eges.
Město Starý Plzenec děkuje všem společnostem a jedincům, kteří podpořili tuto kulturní akci.
Za rok se těšíme opět na „plesanou“.
Eva Vlachová

Foto: Eva Vlachová
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Pokračování ze str. 1
každoročně, na Akční plán by pak měl být
navázán i rozpočtový výhled a návrh rozpočtu na r. 2019. UVNITŘ LISTU NAJDETE
DOTAZNÍK, PROSÍM O JEHO VYPLNĚNÍ
A ODEVZDÁNÍ NEJPOZDĚJI DO 12. 4.
2018 DO SBĚRNÉHO BOXU V K-CENTRU, V KNIHOVNĚ NEBO V PODATELNĚ
NA RADNICI. Vyplněný dotazník můžete
také naskenovat a zaslat na mailovou adresu:
podrouzek@staryplzenec.cz
Závěrem mi dovolte ještě krátkou informaci ohledně postupu prací na přípravě výstavby sportovní haly a přístavby základní

školy ve Starém Plzenci. Jak jistě víte, proběhla architektonická soutěž, odborná porota
ocenila 3 návrhy a zastupitelstvo města odsouhlasilo rozhodnutí odborné poroty. Aby
mohl vítěz prvního oceněného návrhu předložit předběžný rozpočet stavby, budou zpracovány průzkumné vrty na pozemku u základní školy. Výběr firmy, která by se těchto
průzkumných vrtů ujala, nebyl jednoduchý,
protože některé vrty budou až do hloubky 15-20 m, a je nutné je provádět speciální
technikou. Průzkumné vrty bude provádět
firma GEKON, spol. s r.o. Plzeň na přelomu
března-dubna (dle klimatických podmínek).

O přesném termínu budou rodiče a žáci
základní školy informováni ředitelem
školy. Po vyhodnocení průzkumů předloží
Ing. arch. Petr Sova předběžný rozpočet stavby, aby poté mohlo zastupitelstvo města rozhodnout o dalším postupu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné velikonoční svátky, a i když v době, kdy píši tento příspěvek, je za okny pořádný mráz, věřím,
že se v brzké době dočkáme i prvních jarních
paprsků.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
REAKCE NA ČLÁNEK
V BŘEZNOVÝCH
RADYŇSKÝCH LISTECH
Pane Erete,
už si přes RL dopisujeme nějaký ten pátek
(můžete si přečíst na www.staryplzenec.cz).
Bohužel Váš postup je vždy stejný: obvinění,
chvíli mlžení a konfrontování až následně vše
vyšumí do ztracena. Vámi naprosto zbytečně vyprovokovaná kampaň vedla k uzavření
obchodního domu Radyně. Co bylo špatné
na tom, že 10 zastupitelů zvedlo ruku pouze
pro zahájení jednání s vlastníkem pozemků v centru města? Architekti mohli tvořit
podobu obchodu, dopravní inženýři hledat
dopravní napojení a hlavně mohli všichni
občané chodit stále nakupovat k panu Půto-
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vi a na bowling. Bohužel Vy a Vaši kamarádi
jste spustili vlnu obviňování, vše jste věděli
lépe a výsledkem je zavřený krám a chátrající
objekt na náměstí.
Stejným způsobem vymýšlíte nesmysly,
překrucujete argumenty a burcujete veřejnost
ve věci „tzv. komerční / průmyslové zóny“.
Zóna je tvořena bývalou ETNOU, Lubricantem, SHS, uvažovaným autosalonem a volnými pozemky ve vlastnictví města. Srovnáváte jí však s více jak 10násobně větší zónou
v Liticích. PROČ? Asi chcete opět vzbudit
konfrontační náladu v našem městě, kterou
nejlépe zakončíte nějakou naprosto nesmyslnou otázkou v referendu. PROČ?? Prakticky
všechny využitelné pozemky, počínaje SHS,
jsou ve vlastnictví města a několikrát jste na
zastupitelstvu slyšel, že je nikdo prodávat
nechce. Územní plán schválený v roce 2006
zde také nikdo nechce měnit. To znamená,
že jsme legislativně ve stejné situaci jako před
více jak 10 lety. Pouze jsme v roce 2016, na

žádost našich místních podnikatelů, začali
uvažovat o možnosti rozšířit počet pracovních míst pro naše občany. Zpracování zásad
pro umístění investice + dopravní napojení
lokality bylo schváleno zastupitelstvem v roce
2016 (i Vámi) jako první věc v dlouhém článku věcí, vedoucí k možnému rozšíření současných komerčních ploch. V roce 2017 veškeré
jednání v této věci skončila kvůli hysterickým
výstupům opozice na jednání zastupitelstva.
Já osobně jsem proti prodeji těchto městských
pozemků. Může zde ale vzniknout malá truhlárna, autosalon nebo se přestěhovat firma
LOKKI z centra Malé Strany (bývalý krám
paní Ouhrabkové) atd. Pozemky může přece
město na určitou dobu pronajmout, po předložení konkrétního záměru (stejně funguje už
20 let SHS). Zklamal jste mne tím, že v roce
2016 podporujete tyto myšlenky a za rok obrátíte jako korouhvička ve větru. PROČ???
Ing. Pavel Hrouda, zastupitel města

VÝHLED MĚSTA
PRO ROK 2019
– PRODEJ PRŮMYSLOVÉ
ZÓNY ZA 10 MIL. KČ

bych chtěl zdůraznit, že plán na její aktivaci
prosazuje hlavně vedení města. Osobně jsem
se totiž ještě nepotkal s žádným občanem,
který by o ni v našem městě stál. Naopak,
odevzdané podepsané archy s připomínkami
k novému územnímu plánu, které mimo jiné
zónu odmítají, hovoří jasně. Ale zpět k článku paní starostky. Jistě bych mohl lehce reagovat na jednotlivé body, ale vlastně jsem
si uvědomil, že to asi nemá smysl. Důležitá
nejsou slova, ale činy a realita a tady bych doplnil následující.
Podle zákona (§ 3 odst. 4 zákona č.
250/2000 Sb.), sestavuje, schvaluje a zveřejňuje i Starý Plzenec střednědobý výhled
rozpočtu města. Obsahuje souhrnné základní údaje o plánovaných příjmech a výdajích
a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách
města na období následujících 2 let. A co nalezneme na stránkách města Starý Plzenec
ve výhledu na nejbližší budoucnost města,
tedy pro rok 2019 ? Cituji: „ Tř. 3 Kapitálové
příjmy – prodej průmyslové zóny 10 000 000
Kč“. S dalšími miliony se pak počítá v dalších
Pokračování na str. 3

V minulém čísle Radyňských listech jsem
se snažil popsat aktuální situaci ohledně plánované průmyslové zóny. Vzhledem k důležitosti tématu jsem použil lehce razantnější
tón. Téma je totiž zásadní a pro vyvolání
diskuze je nejvyšší čas, za pět minut dvanáct.
Prodej pozemků by vyvolal nevratné změny.
Mým cílem není konflikt, ale otevřená diskuze a hlavně řešení dobré pro Plzenec. Velmi
jsem uvítal i rychlou odpověď od pí. starostky Dolákové, kterou jsem si se zájmem přečetl. Její emocionální reakce na mě nejdříve
působila tak, že jsem se asi dopustil nějakého
omylu. Měl jsem tedy radost, že průmyslová zóna nebude. Bohužel opak je pravdou.
Její článek po věcné stránce potvrdil téměř
všechna fakta týkající se chystané realizace
průmyslové zóny ve Starém Plzenci. Tady
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Pokračování ze str. 2
letech. Upozorňuji, že v tabulce zveřejněné
před necelými třemi měsíci!
Pokud mě tedy někdo na jedné straně obviňuje ze šíření “poplašné” zprávy ohledně
plánované průmyslové zóny a na druhé straně s penězi z jejího prodeje již počítá v plánu příjmů na příští rok, pak je zjevně něco
v nesouladu. A tento nesoulad by bylo zcela
jistě vhodné vysvětlit. A zlehčování významu
rozpočtového výhledu na bezprostředně následující rok není známka dobrého hospodáře.
19.3. 2018 se konalo zasedání zastupitelstva Starého Plzence a v bodě „Různé“ byla
Průmyslová zóna hlavním tématem. Bylo
sděleno, že námitka ze strany několika set
občanů zastupovaná zástupcem veřejnosti,
která směruje proti průmyslové zóně, nebyla
kladně vyslyšena. Bude předložena zastupi-

telům v navrhovaném a zdůvodněném znění
námitce nevyhovět a průmyslovou zónu v novém územním plánu ponechat. Samozřejmě
záleží na hlasování zastupitelů, které teprve
proběhne. Ale už tento průběh je důležitým
signálem. Co mi bylo nejvíce líto, je zlehčování počtu a názoru občanů, kteří Průmyslovou zónu nechtějí. Ze strany vedení města
padaly řečnické otázky ve smyslu - proč tedy
na jednání zastupitelstva tito lidé nedorazili?
Odpovědi jsou ale přeci jednoduché, jednak
nebyla Průmyslová zóna na programu jednání, a jednak lidé petici podepsali. Tím přeci
svůj názor dali zcela a důrazně najevo. Na
mé volání po otevřené diskuzi s občany se
mi několikrát dostalo od vedení města přímé
odpovědi - jestli chci veřejnou diskuzi, ať si ji
organizuji sám. Nu, i to je možné řešení jednoho z hlavních témat města. Názor několika
stovek občanů přeci není možné ignorovat.

Vůbec si nepřeji nekonečné přestřelky v Radyňských listech. Naopak, pojďme téma průmyslové zóny řešit společně a v klidu. Nutný začátek je otevřený postoj vedení města.
Jasně sdělené a odůvodněné názory na realizaci nebo nerealizaci. Následně pak veřejná
diskuze, kam budou přizváni všechny strany
a občané, kterých by se realizace průmyslové zóny týkala. A následně jasný výstup
v podobě usnesení zastupitelstva, změny
navrhovaného územního plánu, případně
i změny Strategie Programu rozvoje Starého
Plzence. Já i další občané ochotně přineseme
alternativní návrhy využití daného prostoru.
Prostředí ve Starém Plzenci tak bude nejen
zachováno, ale i zlepšeno pro nás všechny, co
tu žijeme.
Ing. Jan Eret, zastupitel

PANE ERETE, LŽETE!

buje, či nikoliv. A i přes to, že město v zadání
nepožadovalo změnu funkčního využití této
plochy, provedl zpracovatel vyhodnocení jejího možného využití z pohledu dnešních nároků, požadavků a kontextu urbanistického
vzhledu celého města. Na základě toho byly
provedeny změny v regulativech, které říkají,
co se v daném území smí a co již přípustné
není, viz příloha. Rovněž je zástavba této lokality podmíněna zpracováním územní studie.
Pan Eret v článku lživě tvrdí, že vedení
města vyvíjí nějaké tlaky na zachování plochy pro komerci. Mohu vás všechny ujistit,
že i kdyby si vedení města v ÚP přálo „modré z nebe“, tak bude mít smůlu, když mu to
neodsouhlasí na veřejném zasedání ZM nadpoloviční většina zastupitelů. Je zarážející,
že pan Eret nezná základní kompetence, co
přísluší k rozhodování vedení města a o čem
rozhoduje vždy 17 zastupitelů!
Mým hlavním úkolem jako určeného zastupitele je přenos informací mezi zastupitelstvem obce, pořizovatelem a projektantem.
Jinými slovy musím k pořizovateli přenést
názor na řešení např. právě „komerční zóny“
od 17 zastupitelů nebo alespoň nadpoloviční
většiny, aby pořizovatel mohl připravit zdůvodnění rozhodnutí o přijatých námitkách
k této zóně, které bude mít šanci na prohlasování. Takže nejen názor vedení města, který
je mimochodem také nejednotný- část členů
RM je pro a část proti. Abych zjistila názor
zastupitelů, uspořádala jsem několik pracovních jednání k ÚP. Vzhledem k tomu, že se
nikdy těchto jednání nezúčastnilo všech 17
zastupitelů, mohla jsem vycházet pouze z názoru těch, kteří se zúčastnili, a také jen těch,
kteří k této otázce zaujali jasné stanovisko.
Protože ne všichni se k tomuto tématu vyjádřili. Mimochodem otázka, zda „komerční
zónu ano, či ne, se několikrát řešila i na veřejném ZM. A ani tady se bohužel nevyjádřili
jasně všichni zastupitelé. A mezi nimi jsou
i kolegové pana Ereta ze sdružení Volba pro
St.Plzenec a Sedlec, kteří jsou v ZM.
Při všech těchto jednáních jsem díky těm,
kteří sdělili svůj názor, vyhodnotila, že za-

stánců na zachování „komerční zóny“ je mírná většina. Veřejně proti zóně hovořili pouze
3 zastupitelé. Proto je nyní zdůvodnění námitek připraveno tak, že město trvá na jejím
zachování.
Ale ani to ještě neznamená, že je jakkoli
o této ploše rozhodnuto, tak jak opět lživě
tvrdí pan zastupitel Eret. I v této situaci totiž opět bude záležet jen a jen na hlasování
17 zastupitelů. Pokud by se stalo a nakonec
hlasování zastupitelů dopadlo pro zrušení
komerční zóny, zpracovatel bude nucen toto
v návrhu upravit a lze předvídat, že bude další
veřejné projednávání a tudíž se vlastní schválení nového ÚP odsune.
Předpokládám, že pan Eret zastupuje názor několika občanů, kteří si postavili domy
naproti komerční zóně (odvozuji to od toho,
že se několik majitelů z této lokality zúčastnilo zasedání ZM, kde prezentovali svůj nesouhlas). Jenže oni si neuvědomují, že už v době,
kdy si pozemky kupovali, tam tato zóna již
byla. Nesouhlas se zónou byl přednesen také
zástupcem veřejnosti, panem Hlaváčem, který posbíral pod petici cca 300 podpisů. Požadavek na změnu využití komerční zóny byl
mezi dalšími 17 požadavky. Bohužel se nevyjádřili, k jakému využití by měla tato plocha
být.
Na druhé straně jsou zde ale požadavky
podnikatelů, kteří mají zájem v našem městě
podnikat, mezi nimi jsou i místní podnikatelé, kteří zde vytvářejí příležitost pro zaměstnání místních lidí.
Každý zastupitel si tedy musí sám vyhodnotit, jaké plusy či zápory pro město bude mít
jeho rozhodnutí.
Takže jak dopadne hlasování o komerční
zóně, se dozvíme, až se o tomto bude hlasovat na veřejném ZM. Ledaže by pan Eret
přesvědčil v brzké době nadpoloviční většinu
zastupitelů a ti mne instruovali, abych zajistila přepracování zdůvodnění námitek, které
se zóny týkají. V tom případě je ale nutné písemně zdůvodnit, proč město komerční plochu ve městě již nepotřebuje.
Ing. Hana Sobotová

Článek pana Ereta ohledně pozemků města určených ke komerčnímu využití, který vyšel v minulém čísle RL je napsán populisticky
a hlavně je plný lží. Za prvé ve svém článku
tvrdí: „Myšlenky na její zřízení jsou na stole
již nějakou dobu, ostatně návrh na její umístění v Bezručově ulici, podél vytížené příjezdové
silnice od Plzně, se dostal i do návrhu nového
územního plánu.“ Je tristní zjistit, že zastupitel, který sedí v ZM téměř 4 roky, neví, že
tato plocha je již v současné době v platném
Územním plánu (dále jen ÚP), a to konkrétně od roku 2006 a do návrhu nového ÚP byla
jen převzata. Z mého pohledu nemá význam
jednotlivě vyjmenovávat další lživá tvrzení
v článku pana Ereta a to proto, že je lživý úplně ve všem.
Raději zde nastíním, jaké možnosti má
vedení města ohledně prosazování využití
jednotlivých navržených lokalit v novém ÚP.
Nový ÚP je tvořen na základě zadání ke zpracování ÚP, které odsouhlasilo ZM v minulém
funkčním období. Při jeho schvalování nezazněl od žádného z tehdejších zastupitelů
požadavek na změnu funkčního využití této
plochy. Ano, je pravda, že složení ZM se od
té doby změnilo, ale velká část zastupitelů zůstala stejná. Dokonce je mezi nimi i pár těch,
kteří schvalovali tuto plochu v ÚP v roce
2006.
Zpracování této důležité dokumentace pro
město lze zadat pouze lidem, kteří jsou pro
tuto činnost autorizovaní, tudíž odborníkům
na plánování v této oblasti. Ve výběrovém
řízení byla vybrána firma Haskoning DHV
Czech Republic, spol. s r.o., která pro naše
město připravila na základě zadání návrh
nového ÚP. V tomto návrhu byla provedena
řada změn oproti stále platnému ÚP, jednak
na základě požadavků nadřazených závazných dokumentů, legislativy, ale i požadavků
města plynoucích ze zadání ke zpracování
ÚP. Vyčlenění ploch ke komerčnímu využití
neodporuje žádné legislativě ani požadavkům nadřazené dokumentace a je na rozhodnutí zastupitelů, zda město tyto plochy potře-
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PRŮMYSLOVÁ ZÓNA – BEZRUČOVA, STARÝ PLZENEC

Územní plán – grafická část
Platný územní plán (2006)

Návrh nového územního plánu - upravený návrh pro veřejné projednání (2017)
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Funkční využití
Platný územní plán (2006)

Návrh nového územního plánu - upravený návrh pro veřejné projednání (2017)
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POTRAVINÁŘSKÉ TRHY
v roce 2018
28.04., 26.05., 23.06.,
21.07., 25.08.,
22.09., 20.10.,24.11.
vždy od 08:00 h do 12:00 h
Masarykovo náměstí, Starý Plzenec

MĚSTO STARÝ PLZENEC
IČ: 002 57 257
sídlo městského úřadu: Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
Na základě usnesení Rady města Starého Plzence ze dne 07.03.2018
vyhlašuje
město Starý Plzenec jako zřizovatel

Konkurz
na obsazení pracovního místa ředitelů/ředitelek škol
1. Základní škola Starý Plzenec, příspěvková organizace, IČ: 709 24 546,
2. Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace,
IČ: 750 06 006
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitelů/ředitelek je 01.08.2018.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitelů/ředitelek
Odpovídající pedagogické vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů,
občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Písemné přihlášky do konkurzu zašlete nejpozději do 18.04.2018: v obálkách označených „KONKURZ Starý Plzenec/Sedlec – NEOTVÍRAT“ na adresu:
Městský úřad Starý Plzenec
Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
K přihlášce doložte:
Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce), doklad o průběhu zaměstnání, potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe, životopis (psaný vlastní rukou), koncepci
rozvoje pro školu: Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám. 54 nebo Základní
škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, (maximální rozsah 5 stran strojopisu),
čestné prohlášení osvědčující délku a časové období vykonávané pedagogické praxe, výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucí funkce.
Ve Starém Plzenci 15.03.2018

Bc. Vlasta Doláková
starostka města Starého Plzence

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
STARÝ PLZENEC.
JAKÉ JE TEDY
OFICIÁLNÍ STANOVISKO
VEDENÍ MĚSTA?
V minulém čísle Radyňských listů pan
Eret docela zajímavým způsobem shrnul
aktuální situaci ohledně průmyslové zóny.
Zajímavá pak byla i reakce paní starostky.
Osobně nás tohle téma také už dlouho zajímá. Snahy o její aktivaci jsme zaregistrovali
zhruba před dvěma lety, kdy se v informacích ze zastupitelstva objevila nenápadná
zmínka o prvních zájemcích. Následně jsme
se zúčastnili řady jednání, na kterých se tato
problematika otevírala, včetně diskuzí o návrhu nového územního plánu. A na rovinu
si pojďme říci, že jasnou odpověď na to kdo
a proč vlastně zónu v našem městě chce jsme
nedostali. Slyšeli jsme od té doby spoustu argumentů. Ale žádný z nich nebyl natolik silný, aby opravdu opodstatnil aktivaci průmyslové zóny. Proč jsme vlastně nikdy nedostali
žádný promyšlený materiál? Proč jsme nikdy
neviděli studii, která by se zabývala dopadem
zóny na město a okolí? Mimochodem jakýsi
dokument „Pravidla pro umisťování investic
v průmyslové zóně“ za relevantní opravdu
nepovažujeme. A to jsme dali jasně najevo na
jednom z veřejných jednání zastupitelstva.
Žijeme tu už nějakou dobu. A všichni
z nás jsme si Plzenec vybrali jako svůj domov
z jednoho společného důvodu. Tím je kvalita
života. Ano, i v okolí jsou města, která jsou
objektivně v mnohem lepším stavu, ať už
z pohledu infrastruktury, občanské vybavenosti a podobně. Nicméně Plzenec je pro nás
přesto v něčem unikátní. Je to naprosto úžasná, bezpečná lokalita v bezprostřední blízkosti Plzně. Navíc ještě obklopená hezkou přírodou a historickými dominantami. A nám
prostě nepřijde moudré tohle všechno narušit a možná i nevratně zničit rozhodnutím
o aktivaci průmyslové zóny. Je velmi důležité
si také uvědomit, že prodejem pozemků pro
průmyslovou zónu nad touto lokalitou město
de facto ztratí kontrolu. Negativních příběhů takových zón, a to i v blízkém okolí, je už
teď víc, než dost a další přibývají a přibývat
budou. Nikdo z nás nemá nic proti podpoře
a rozvoji podnikání v našem městě. Naopak.
Nicméně jde to i jinak. Moderně, kreativně
a skutečně pro občany obce.
Na závěr bychom, vzhledem k důležitosti
tématu, chtěli požádat volené zástupce města
o to, aby vyjádřili svoje jasné a jednoznačné
stanovisko na téma průmyslové zóny. Buďte
pro nás čitelní.
Ing. Michal Riegel, Ing. Milan Beneš,
Ing. Petr Vochoc

Radyňské listy - duben 2018
Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s.
informuje o vyhlášení

1. VÝZVY MAS
Z PROGRAMU ROZVOJE
VENKOVA
Výzva byla vyhlášena 19. března 2018, ukončení příjmu žádostí je 23. dubna 2018
Vyhlášeno je celkem 7 fichí (opatření) s celkovou alokací 22 mil. Kč
Fiche č. 1 Obnova a rozšíření cestní sítě v nezalesněné krajině
Fiche č. 2 Obnova a zachování krajinného
rázu
Fiche č. 3 Neproduktivní investice v lesích
Fiche č. 4 Podpora zemědělských podnikatelů
Fiche č. 5 Uvádění zemědělských produktů
na trh
Fiche č. 6 Podpora nezemědělských podnikatelů
Fiche č. 7 Podpora lesnických podnikatelů
V jednotlivých opatřeních je možné žádat
o podporu pro zemědělce, potravináře, mikropodniky a malé podniky, lesníky, vlastníky
lesů a další subjekty.
Více informací na www.mas-aktivios.cz
v sekci SCLLD Dotace pro vás – PRV
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EKOLOGIE

7. DUBEN
SOBOTA
2018

Sejdeme se v 9:00 na náměstí před radnicí
(Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec)
Bližší informace: 725 046 572

SERIÁL
KRONIKÁŘI STARÉHO
PLZENCE DO R. 1948
– 3. část
Nejpopulárnější staroplzenecký kronikář
Robert Straka (7. 6. 1901 – 24. 10. 1975) se
zpočátku věnoval především hudbě, a to od
útlého mládí. Hrál na housle, violu, na kytaru
a na klavír, dobře zpíval. Po ukončení obecné
a měšťanské školy ve Starém Plzenci a 4. třídy měšťanské školy v Plzni studoval v letech
1916 – 20 na plzeňském Učitelském ústavu,

přičemž
hudební teorii jej učili
hudební skladatel
Josef Florian a hudebník Alois Mikš.
Již jako student byl
sbormistrem smíšeného pěveckého sboru mládeže
v Starém Plzenci.
Po ukončení učitelského ústavu učil
na několika školách

v okolí (Číčov, Losiná, Jarov, Černice, Chválenice) i v rodném městečku. Na školách vyučoval vždy kromě předmětů své aprobace
(tj. matematiky, rýsování, kreslení – z nich
vykonal r. 1928 odbornou zkoušku pro měšťanské školy) i hudební výchovu, vždy měl ve
škole i pěvecký soubor žáků. Po čtyřletém působení na měšťance ve Zbůchu (1928 – 33),
kde vedl v místním Sokolu hudební i pěvecký odbor, se pak vrátil na dlouhou dobu na
měšťanku do Starého Plzence. Tam kromě
výuky vedl i školní kroniku. V té době hrával
Pokračování na str. 8
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Pokračování ze str. 7
v Plzenci jako violista v amatérském kvartetu
a své hudební záliby uplatňoval i jako režisér
místního ochotnického souboru divadelního
odboru Sokola. Od r. 1933 až do r. 1938 zde
zrežíroval mnoho her (nejen ty se zpěvy od J.

K. Tyla, např. v r. 1936 Perly panny Serafinky
od Rudolfa Piskáčka). Když byl nacisty Sokol
zakázán, Robert Straka založil a vedl v letech
1938 – 45 pěvecko – ochotnický soubor Úslavan. V něm také nacvičil řadu her, k nimž
vybíral a případně i skládal scénickou hudbu.
Se smíšeným sborem Úslavan pořádal pravidelné koncerty: zajímavý byl např. Večer plzeňských lidových písní za účasti plzeňského
skladatele Oldřicha Blechy.
Ve všech místech své učitelské praxe byl
aktivním členem Sokola, v některých vesnicích dokonce Sokol založil. Po osvobození Plzence chodil v květnu 1945 při slavnostních
příležitostech v sokolském kroji. Cvičil také
na všech všesokolských sletech včetně toho
posledního.
Po válce opět ze Starého Plzence odešel
a přijal místo knihovnického inspektora v Libomyšli a v Hořovicích. V r. 1948 byl ustanoven ředitelem školy v Blovicích (kde též
psal školní kroniku), po pěti letech pak přijal
totéž místo na plzeňské škole na Chodském
náměstí.
Když se v roce 1956 uprázdnilo místo ředitele školy ve Starém Plzenci, vrátil se opět

do rodného městečka, kde stále bydlel, a pracoval zde až do důchodu. Jakmile se v r. 1956
vrátil domů, založil na škole opět – jako tomu
bylo v Blovicích – žákovský pěvecký kroužek
1
). Je zajímavé, že ačkoliv byl povoláním matematik a výtvarník, vždy tíhl i ke knihám
a k literatuře vůbec. Měl také velmi rád historii, zvláště pak tu místní staroplzeneckou.
Již před válkou vedl v Plzenci vlastivědný
kroužek mládeže, zasloužil se také o odkrytí
a úpravy základů kostelů na Hůrce. V letech
1921 – 31 byl u nás městským knihovníkem. Od r. 1935 až do doby, dokud nevznikl
Okresní archiv v Blovicích (1960), spravoval
i staroplzenecký archiv, který v r. 1942 v pod-

statě zachránil před zničením. Od r. 1935 až
do r. 1970 – kdy se musel své práce vzdát ze
zdravotních důvodů – obětavě a nadšeně psal
naši staroplzeneckou kroniku. Ihned po válce
pomohl při sestavování sborníku My pod Radyní, který v r. 1946 vydal městský národní
výbor v Plzenci 2).
Napsala Anna Velichová
na základě studie Roberta Straky
„Kronikáři a historikové Starého Plzence,
bývalé Staré Plzně“
Poznámky
1
) V r. 1957 s tímto pěveckým kroužkem zvítězil v krajském kole soutěže lidové umělecké
tvořivosti a v celostátním kole v Ostravě získal ve své kategorii 3 místo. Tento soubor pak
postoupil do celostátního kola ještě v r. 1959.
Pan ředitel se mu opravdu věnoval a upravil
pro něj řadu písní.
2
) Robert Straka pokračoval v popularizaci
dějin Plzence. V letech 1966 a 1973 vyšla jeho
útlá populární příručka o historii „Starý Plzenec – Stará Plzeň“ a do Zpravodaje Místopisné
komise ČSAV napsal pod týmž názvem r. 1973
stať o vývoji jména svého rodiště. Také se velmi
podrobně zabýval staroplzeneckými kronikami

a jejich tvůrci: výsledkem byla z r. 1972 studie „Kronikáři a historikové Starého Plzence,
bývalé Staré Plzně“(publikovaná v bulletinu
Muzejní a vlastivědná práce č.10/1972). Těsně
před smrtí se zabýval přípravou knihy „1000
let Starého Plzence – Staré Plzně 976 – 1976“,
kde napsal kapitoly o historii obce od r. 1846
do své současnosti a řadu dalších příspěvků.
Bohužel již své dílo nedokončil a je pravda, že
bylo pro vydání různě upravováno, aby „ideologicky vyhovovalo“. Pamětníci také potvrzují,
že spory s místními stranickými orgány o obsah knihy se podepsaly výrazně na jeho zdravotním stavu….
Literatura:
- Kronika Starého Plzence, zápisy z let 1935 45
- Straka, R.: studie.„ Kronikáři a historikové
Starého Plzence, bývalé Staré Plzně“ - in:
bulletin Muzejní a vlastivědná práce č. 3 –
4/1972, str. 193 – 5
- Velichová, A.: čl. „ Řídící pan učitel (Robert Straka)“ – in: Staroplzenecký občasník
č.3/1995
- rozhovor s J. Hrubým, únor 2017
- rozhovor a korespondence s Ludmilou Zachariášovou (dcerou R. Straky), březen 2018
Vyobrazení
- Státní archiv okresu Plzeň – jih se sídlem
v Blovicích (zápis R. Straky ze školní kroniky
měšťanské školy v Blovicích)
- archiv města Starý Plzenec (R. Straka diriguje Úslavan při pohřbu V. Kratochvíla 11.
května 1945)
- archiv rodiny Císařovy (foto mladého R. Straky)
- archiv autorky

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

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 – 18:00 h
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 (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
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 Pokračování na str. 9
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Írán – krajina zázraků
cestopisné fotografie Ladislava Mansfelda
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 25. dubna 2018.
1. dubna 2018
Velikonoční jarmark
Místo: náves Sedlec
Čas: 14:00 – 18:00 h
Pořadatel: Spolek Sedlec v akci!
17. dubna 2018
V. koncert 33. sezóny Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci
Luděk Šabaka – klavír
Vanda Šabaková - harfa
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám.
121, St. Plzenec
Čas: 18:00 h
21. dubna 2018
Radyňské slavnosti vína
Místo: předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 19:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec
28. dubna 2018
Čarodějnický rej
Místo: Centrum služeb pro turisty předhradí
hradu Radyně
Čas: 13:00 – 16:00 h
30. dubna 2018
Posezení pod májkou
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Místo: areál hasičské zbrojnice Sedlec
Čas: 15:00 – 18:00 h
Pořadatel: SDH Sedlec
www. sdh-sedlec.wz.cz

(fotografie, dobové dokumenty a artefakty)
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 20. června 2018.

30. dubna 2018
Pálení čarodějnic
Jízdy na úzkorozchodné železnici
Místo: areál PS Starý Plzenec
Čas: 15:00 – 18:00 h
Pořadatel: PS St. Plzenec a Plzenecká železnice
www.plzeneckazaleznice.cz

3. května 2018
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
Sedlec (v blízkosti mostu přes řeku – naproti
památníku obětem II.SV)
- památník Americké armádě
17:30 h

HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
Pozvánka na kulturní akce konané na začátku
května 2018
2. května 2018 – vernisáž výstavy
Starý Plzenec za první republiky
Výstava ke 100. výročí vzniku republiky

KNIHOVNA JINAK
Už třetí ročník facebookové soutěže Knihovna JINAK pořádá Svaz měst a obcí ČR.
V Knihovně JINAK o svých favoritech rozhoduje široká veřejnost. Dává jim hlas (kliká pro
ně) na facebookovém profilu Svazu na adrese www.facebook.com/smocr1 v době od 15.
března 2018 do 8. dubna 2018.
Také naše městská knihovna se do celorepublikové soutěže přihlásila. Prosím sdílejte a dejte nám svůj hlas…

21.4.2018
Radyňské
sslavnosti vína
13:00 h – 19:00 h
Předhradí hradu Radyně
Program:
13:00 h

zahájení

13:00 h – 17:00 h

cimbálová muzika Milana Broučka

17:00 h – 19:00 h

hudební trio HRAD92

19:00 h

závěr

Doprovodný program pro děti v Centru služeb pro turisty

Vstupné: 80 Kč/dospělá osoba
V ceně vstupenky je sklenka na víno s městským
znakem a pro
prohlí
prohlídka
hlídka
dka hr
hradu
adu Ra
R
Radyně
dyně

Pořádá město Starý Plzenec ve spolupráci
s Vinotékou Sommelier Plzeň
Více informací: info@ic-radyne.cz, +420 725 500 060,
www.staryplzenec.cz

9degustace
tuzemských i
zahraničních vín

9 občerstvení a
ochutnávky specialit
nejen k vínu
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DOTAZNÍK – AKČNÍ PLÁN 2018 - 2019
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo města schválilo v červnu 2016
Program rozvoje města jako základní strategický dokument, který určuje směr rozvoje města Starý Plzenec. Součástí Programu
je Akční plán, který slouží především jako
pracovní nástroj pro střednědobé plánování investičních a neinvestičních akcí města.
V Akčním plánu je definován Přehled prioritních aktivit pro období 2016 – 2019. Akční

plán by měl být stále „živým dokumentem“,
proto je nutné s ním aktivně pracovat, aby
odpovídal aktuální situaci a potřebám města.
Některé priority jsou již splněny zcela nebo
částečně, jiné by bylo vhodné odsunout na
pozdější období, případně rozložit do delšího
časového horizontu či vypustit a v návaznosti
na aktuální situaci upravit některé priority.
Zastupitelstvo města schválilo na svém březnovém zasedání potřebu vyhodnotit a aktua-

Oblast hodnocení
CENTRUM MĚSTA - považujete za prioritní
koncepční řešení formou architektonické soutěže
Zde můžete přidat Váš komentář a náměty:

HRAD RADYNĚ- považujete za prioritní
zlepšení přístupu k hradu
bezpečnější pohyb po schodišti uvnitř hradu
vybudování záchytného parkoviště
ucelený návrh prezentace hradu
Zde můžete přidat Váš komentář a náměty:

NKP HŮRKA - považujete za prioritní
zlepšení přístupové cesty k rotundě
vybudování návštěvnického centra z bývalé základní školy
s historickou expozicí
vybudování archeoparku
ucelený návrh prezentace národní kulturní památky
Zde můžete přidat Váš komentář a náměty:

SPORT- považujete za prioritní
výstavbu sportovní haly
vybudování cyklostezky ze Starého Plzence do Šťáhlav
rekonstrukci areálu koupaliště
koncepční řešení okolí fotbalového hřiště
modernizaci areálu skateparku a okolí
výstavbu dětských hřišť
vybudování vycházkových okruhů a pěších tras
Zde můžete přidat Váš komentář a náměty:

lizovat Akční plán. Výsledky dotazníkového
šetření budou podkladem pro aktualizaci
Akčního plánu 2018-2019.
VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK ODEVZDEJTE DO 12. 4. 2018 do sběrných boxů
v K-Centru, v knihovně nebo v podatelně
v budově radnice.
DĚKUJI VÁM ZA CENNÉ INFORMACE.
Vlasta Doláková, starostka

Priorita (zakřížkujte v příslušném poli)
Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Nevím
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Strana 11

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – považujete za prioritní
opravy místních komunikací
spolupráci s Plzeňským krajem při opravě krajských komunikací
obnovu vodovodní a kanalizační sítě
obnovu veřejného osvětlení
Zde můžete přidat Váš komentář a náměty:

DOPRAVA – považujete za prioritní
snížení tranzitní dopravy přes město
dostatek spojů veřejné dopravy
bezpečný pohyb chodců
dostatek parkovacích míst ve městě
Zde můžete přidat Váš komentář a náměty:

OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY – považujete za prioritní
výstavbu domu pro seniory
výstavbu bytů
výstavbu komunitního centra pro mládež
výstavbu supermarketu
Zde můžete přidat Váš komentář a náměty:

EKONOMIKA, PRŮMYSL – považujete za prioritní
zvýšení ploch pro výstavbu rodinných domů
řešení průmyslové zóny při Bezručově ul.:
- ponechání podle již současné zastavěnosti
- možnost rozšíření plochy pro drobnou řemeslnou výrobu
Zde můžete přidat Váš komentář a náměty:

V případě nedostatku místa, použijte volný papír a pevně spojte s dotazníkem.

Níže zakřížkujte:
JSEM:
 Muž
 Žena
VĚK:

 17 nebo mladší
 18 – 29
 30 – 39
 40 – 59
 60 nebo více

PRACUJI V:
 Starý Plzenec
 Mimo Starý Plzenec
 Jiné

VZDĚLÁNÍ:
 základní
 vyučen/a
 s maturitou
 bakalářské
 magisterské
 doktorandské

PRACOVNÍ VZTAH:
 studující
 nezaměstnaný
 v pracovním poměru
 samostatně podnikající
 starobní důchodce
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Oslavy osvobození

na Radyni
14:00 h – 18:00 h
Předhradí hradu Radyně
Program:
• po celou dobu bude hrát k tanci a poslechu
Orchestr Miroslava Novotného
• příjezd konvoje historických vojenských vozidel
Convoy of Liberty v 17:00 h

Doprovodný program:
• zábavný program pro děti v Centru služeb pro turisty

Kyvadlová doprava zdarma minibusem zajištěna ze zast. MHD u nádraží ve Starém Plzenci
od 13:00 do 18:30 hodin (poslední odjezd z Radyně směr St. Plzenec).
Zastávka na znamení u autobusové točny MHD.
Občerstvení zajištěno.

Vstup zdarma.

PRAGTET
dámské vokálně instrumentální trio
Jana Rychterová – kytara/zpěv
Lada Šefčíková – housle
Eva Šašinková – kontrabas/zpěv

15. května 2018 od 18:00 hodin
BOHEMIA SEKT Centrum
Smetanova 220, Starý Plzenec
Písně slavného českého písničkáře Karla Hašlera,
hity Jaroslava Ježka, Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého,
staré české šlágry a filmové melodie
Prodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932
Vstupné: plné 250 Kč, snížené 200 Kč

Město Starý Plzenec

Radyňské listy - duben 2018
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 13. dubna 2018 uplyne 10 let, co nás
navždy opustil
pan Antonín Děkanovský.
Kamarádi a známí, vzpomeňte s námi.
Rodina.

Dne 5. dubna uplyne čtvrtý 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 21. dubna 2018 by se dožil 95 let
pan Jaroslav Drahoňovský.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

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

NAŠE ŠKOLY
OHLÉDNUTÍ ZA ZIMOU
V MŠ STARÝ PLZENEC
Letos nám zima moc sněhu nenadělila, ale
my jsme si jí dokázali užít naplno. Koncem
ledna nám napadlo trochu sněhu a tak se 2.
a 3. třída rozhodla uspořádat zimní olympiádu. Disciplíny nebyly jednoduché, ale všichni
je zvládli s úsměvem na tváři. Děti měly vytvořit co největší počet stop ve sněhu, vyrobit
kouli a házet do dálky a na terč, nejdelší skluz
ve volném způsobu a nejtěžší disciplína byla
skupinové koulení při stavbě největšího sněhuláka. To bylo opravdu nebezpečné, málem
jsme zakoulili i paní učitelku. Sladká odměna
nás neminula. 23.1. navštívili čtvrtou a páZ Š SE DL E C

Výlet páťáků do Prahy
První den v březnu jsme s pátou třídou jeli
do Národního divadla na operu Příhody lišky Bystroušky. Cestou tam jsme přestupovali
v Plzni a potom jsme jeli nádherným rychlíkem
Pendolino. Měli tam vše od zásuvek, wifiny,
ovládacích žaluzií až po občerstvení. Když jsme
měli vystupovat, tak se mi vůbec nechtělo ven.
Po nějaké době jsme dorazili do Prahy a poté
i do divadla. Sedadla jsme měli hodně vysoko
a některým to trochu vadilo. Pak jsme měli jednu pauzu a někdo si koupil občerstvení v bufetu. Poté jsme se odebrali do brlohu, což byl byt
bratra paní učitelky. Tam jsme si dali večeři a šli
spát. Ráno bylo připraveno občerstvení. Někte-

tou třídu prvňáčci z 1.A a 1.B. Paní učitelky
Mgr. Martina Soušková a Mgr. Jana Kozáková si pro naše děti připravily sladkou odměnu. Děti si společně pohrály a prvňáčci nám
vyprávěli o škole. Nakonec jsme si udělali
pořádnou discotéku. Už se těšíme, až se půjdeme za nimi podívat přímo do školy. 27. 1.
vystoupily děti 4. třídy na setkání Baráčníků.
Předvedly sněhulákové představení a každého obdarovaly malým sněhulákem pro štěstí.
Děkujeme za pozvání a náramnou odměnu.
Dne 30.1. se u nás vyhrávalo již od rána. Měli
jsme totiž maškarní ples. A tak jsme se ocitli
v překrásné pohádkové zemi, kde byl z každé
pohádky kousek. Diskotéka a soutěže nebraly
konce a my si to do sytosti vychutnali. Všechny třídy se druhý týden v únoru vydávaly sle-

dovat změny v přírodě. Ani zvířátka v Plzenci
nepřišla zkrátka. Dobroty jsme rozdali nejen
do lesa, ale i kachnám na řeku a labutím na
rybníky. Přejeme vám krásné poslední zimní
dny.
Kolektiv MŠ
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

ré maminky napekly buchty apod. Druhý den
jsme navštívili Národní muzeum. Byli jsme na
výstavě Archa Noemova, kde byl např. vystaven
i vyhynulý holub stěhovavý. Vše jsme patřičně
zdokumentovali. Nakonec jsme se vrátili na nádraží, rozloučili se a odjeli domů.
Ondřej Matoušek, žák 5. ročníku

zanechali obsah našich batohů. Pak jsme se vydali zpět do školy, kde jsme si o vycházce ještě
povídali.
Helena Malá

Zimní vycházka ke krmelci
Každou zimu se žáci naší školy vydávají
uprostřed zimy do lesa ke krmelci, aby přilepšili
lesní zvěři. Letošní vycházka se konala až začátkem března, kdy uhodily nečekané mrazy. Děti
vyrazily do lesa v teplém oblečení a s batůžky
plnými nejrůznějších pochoutek pro zvěř. Pod
Hůrkou jsme našli pěkný krmelec, u něhož jsme

Prvňáčkové
Foto: Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

Američané v ZŠ Sedlec
12. a 13. března za námi do školy přijelo patnáct Američanů z Texasu. Nejprve nám
pověděli něco o sobě, promítli nám prezentaci o Texasu a potom jsme se jich ptali na předem promyšlené otázky. Většině odpovědí
jsme rozuměli, něco jsme potřebovali přeložit
do češtiny, ale pomocí obrázků, gest a mimiky jsme se dorozuměli téměř bez problémů.
Po velké přestávce jsme se rozdělili do skupin
Pokračování na str. 14
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Pokračování ze str. 13
a hráli jsme různé hry, nejen ve třídách, ale i v tělocvičně. Děti byly nadšené a přátelé z USA zase
obdivovali naše nadané a zvídavé děti. Druhý
den jsme se již nemohli návštěvy dočkat a byli
jsme rádi, když si s námi naši přátelé z USA opět
trpělivě povídali a byli ochotni se s námi vyfotit
a podepsat se. Toto setkání bylo pro nás velmi
inspirující a určitě je velkou motivací pro učení
se cizím jazykům.
Emanuela Vávrová

Páťáci na výletě

Foto: Emanuela Vávrová

Z Š S TA RÝ P L Z E N E C

MŠ SEDLEC

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY
Třída Berušek si uspořádala své první
Zimní olympijské hry. Několik dnů jsme napjatě sledovali sportovní klání nejen našich
olympioniků, ale i my jsme se zapojili do
sportovního vyžití. Nejprve se děti seznámily
s významem slova olympiáda a s jejími symboly. Vyrobily si vlajku s olympijskými kruhy
a olympijský oheň mohl začít plápolat. Olympijské dny jsme ukončili samotnými hrami.
Děti si zasoutěžily v disciplínách zimních
sportů. Velký úspěch sklidila jízda ve dvojbobu, který si děti vyrobily. Malí závodníci projevili velké nadšení i při klasickém lyžování.
Nejvíc sil ale dětem vzala hokejová utkání,
která se odehrála v naší tělocvičně. Poslední

Účastníci Zimních olympijských her z třídy Berušek v MŠ Sedlec
Foto: Ivana Michálková

a finálový zápas se uskutečnil již v přírodě, na
ledě sedleckého rybníka. Olympiádu si děti
velmi užily a na památku si odnesly medaile,
vlastnoručně vyrobenou olympijskou knihu
a spousty nových a krásných zážitků.
Ivana Michálková

V neděli 18. března 2018 se zástupci ze ZŠ
Sedlec zúčastnili „Velikonočního cvíča s Hankou“, které v tělocvičně 7. ZŠ v Plzni uspořádala sportovní lektorka Hanka Hrochová. Na
akci se sešlo téměř 90 dětí z Plzně a okolí. Po
cvičení následovala beseda s tiskovým mluvčím ZOO Plzeň Mgr. Martinem Vobrubou,
který besedu doplnil názornou ukázkou krajty Boženky. Jako poděkování přinesly děti
pro zvířátka ze ZOO pytel tvrdého pečiva,
mrkve a jablek.
Text a foto: Dominika Hrochová

Přišlo jaro a s ním i osmnáctý ročník recitační soutěže Básnička pod rotundou. Děti si
vybraly a naučily básničku, se kterou soutěži-

ly ve svých třídách. Vítěze školních kol jsme
pozvali ve čtvrtek 15. 3. do auly ZŠ ve Starém
Plzenci. Přijeli soutěžící z Tymákova, Šťáhlav
a Sedlce. Porota letos rozhodla takto:
I. kategorie – 1. ročník
1. místo: Karolína Klepačová (Starý Plzenec)
2. místo: Anna Hofrichterová
(Sedlec)
3. místo: Barbora Mužíková
(Tymákov)
II. kategorie – 2. a 3. ročník
1. místo: Anežka Mahdalíková
(Šťáhlavy)

2. místo: Jan Řehoř
(Tymákov)
3. místo: Štěpánka Skalová (Starý Plzenec)
III. kategorie – 4 a 5. ročník
1. místo: Jaroslav Kudrna
(Tymákov)
2. místo: Fabian Gregoriades
(Sedlec)
3. místo: Samuel Koňařík
(Sedlec)
Děkujeme K – Centru za krásné ceny pro
vítěze.
Martina Soušková

Výherci 1. kategorie

Výherci 2. kategorie

Výherci 3. kategorie Foto: Martina Soušková

BÁSNIČKA
POD ROTUNDOU
– OKRSKOVÉ KOLO

SKAUT
ODDÍLOVÁ SCHŮZKA
Dne 28.2. se konala oddílová schůzka, kterou tentokrát vedla Viky s Vačkou.
Jako vždy jsme se kvůli velkému počtu
rozdělili do čtyř skupin. První skupina hrála
u Viky živé pexeso. Druhá skupina odpovídala

na různé otázky ohledně skautu a jeho historie.
Třetí skupina vyráběla z mandarinek a jablek
různé sladké výrobky. Čtvrtá skupina měla za
úkol nakreslit to, co nás nejvíc baví na skautu.
Takhle jsme se střídali, až jsme všichni
obešli všechna stanoviště. Potom jsme hráli hru, kde jsme po chodbě sbírali papírky

a skládali jsme z nich obrázky. Měli jsme za
úkol určit kdo je na obrázku.
V kobercovce jsme si na závěr schůzky
ukázali, co jsme nakreslili, a nakonec jsme
snědli to, co jsme si vyrobili.
Téra – Tereza Vrbová
Pokračování na str. 15
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SKAUTSKÝ PLES
V pátek 9. 3. se konal tradiční Skautský
ples v Bolevecké sokolovně. Tento ples je
opravdu vyhlášený, protože lístky byly vyprodány během necelé půl hodiny. Na plese se
scházejí skauti nejen Plzně.
Program byl bohatý, nechybělo předtančení (letos v pracovním stylu s montérkami

a nářadím), bohatá tombola, kterou sponzoruje i skautský obchod Liman sport a společná hra – soutěž týmů ve skautských dovednostech. K tanci nám hrála výborná kapela,
parket byl plný od první písničky. Tímto bych
chtěla poděkovat všem organizátorům, že neztrácejí odvahu a tuto velkou akci pro nás pořádají.
Kačaba – Kateřina Troppová
Foto: Soňa Brabencová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
Oslava MDŽ proběhla tradičně v Lidovém
domě. Velké poděkování za krásný program
pro plný sál žen patří jak taneční škole Filipa Gregoriadese, tak ZUŠ ve Starém Plzenci.
Všechny přítomné potěšil svým pěveckým
vystoupením i Matyáš Jíra s kytarovým doprovodem Honzy Diviše. Celou akci zajistilo
několik členek Českého svazu žen a KSČM ze
Starého Plzence.
Jitka Sutnarová

Foto: Josef Sutnar

Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci

Akademie Staré Plzně
přednášku

Moře u Starého Plzence, kdy a jaká tady byla?
Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. ,
Fakulta pedagogická, Centrum biologie a geověd

POZVÁNKA
na
posezení pod Májkou
Sbor dobrovolných hasičů Sedlec zve všechny spoluobčany,
kteří chtějí příjemně strávit předmájový večer na posezení
pod Májkou, které se uskuteční
v pondělí dne 30. dubna 2018 od 18.00 hodin v areálu
hasičské zbrojnice v Sedlci.
K tanci i poslechu bude hrát Marcel Dvořák.

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu,
Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 18.00.

Přijďte si zazpívat, zatančit, nebo jen přátelsky popovídat.

Přijďte si poslechnout, kolikrát byly v okolí Starého Plzence sopky a moře,
kdy to bylo, jaké sopky a moře zde byly a co po nich zůstalo. A také, jaký
význam tyto pozůstatky mají, proč a jak je chránit nejen pro vědce.

Dobrá nálada vítána. :-)

Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Vyhrazujeme si právo změn v programu.
http://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/

Občerstvení pro všechny věkové skupiny zajištěno!
Hasiči Sedlec
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ČTENÁŘI PÍŠÍ
DĚVČATA, NEBOJME SE!
„Časy jsou zlé, Kamile,“ pravil komisař
Bertrand coby policajt nebo rošťák.
Ano, časy jsou zlé, lidé jsou na sebe zlí, ubližují si, a některá dříve bezpečná a oblíbená místa ve
městech lze dnes ve večerních hodinách navštívit
leda s doprovodem statné ochranky, zvláště jste-li
křehká žena.
Ovšem i křehká žena se může vypravit leckams,
to ale v případě, že ví, co dělat v případě ohrože-

ní. Existují kursy sebeobrany, kde vás naučí nejen
se útočníkovi bránit, ale také rekognoskaci prostředí a další důležité věci. Není třeba mít k jejich
absolvování úžasnou fyzičku, nikdo po vás nechce výkony typu kop s otočkou, jen chuť a trochu sebedůvěry. Věřte tomu, nejsem nejmladší
a v pohodě jsem tréninky zvládala. Sebevědomí
vám automaticky stoupne s jeho absolvováním,
zároveň získáte i právní minimum.
V Plzni sebeobranu pro ženy dotuje magistrát,
a na účast jsou pořadníky. U nás by stejný kurs

byl ochoten pořádat jeden z plzeňských trenérů,
zřejmě od prázdnin, nebo nového školního roku.
Ráda bych proto získala přehled o zájmu
o tuto činnost - kurs je samozřejmě nejen pro
ženy a dívky, zvládnou ho i pánové a větší děti.
Zájemci mi proto můžou předběžně napsat na
mail judd31@seznam.cz.
Na konec dodatek - neváhejte, časy nejsou
dobré, naučte se bránit sebe i své blízké. Navíc na
kursech je legrace, bezvadné uvolnění.
Jitka Dvořáková

STALO SE
SOUBOR ČESKÉHO
ROZHLASU KVARTETO
APOLLON VYSTOUPIL
NA KONCERTU
VE STARÉM PLZENCI
V úterní podvečer 27. února 2018 se uskutečnil třetí koncert 33. sezóny Kruhu přátel
hudby ve Starém Plzenci. Tento koncertní
večer patřil smyčcovému Kvartetu Apollon,
které také nese název „Soubor Českého rozhlasu“. V první polovině zazněl smyčcový
kvartet C dur F. X. Richtera a smyčcový kvartet F dur A. Dvořáka.
Ve druhé polovině koncertu Kvarteto
Apollon předvedlo brilantním způsobem jazzové skladby světových autorů.
Na příštím koncertu 17. dubna 2018 se již
můžeme těšit na další koncert, kde vystoupí
klavírista Luděk Šabaka spolu se svojí dcerou,
harfenistkou Vandou Šabakovou.
Eva Vlachová

Kvarteto Apollon (Pavel Kudelásek - housle, Radek Křižanovský – housle, Pavel Ciprys – viola,
Pavel Verner – violoncello).
Foto: Eva Vlachová

PLZENEČTÍ MUZIKANTI
PRO KRUH PŘÁTEL
HUDBY STARÝ PLZENEC
Dne 13. března 2018 se uskutečnil další
z řady abonentních koncertů 33. koncertní
sezóny, na kterém účinkovali učitelé a žáci
Základní umělecké školy Starý Plzenec a jejich hosté. V programu vystoupili jak sóloví
interpreti, tak i komorní soubory. Zazněly
skladby známých starých mistrů i současných
skladatelů. Město Starý Plzenec a Kruh přátel
hudby velice děkují všem účinkujícím „plzeneckým muzikantům“, kteří se zcela nezištně
podíleli na programu tohoto koncertu.
Eva Vlachová
Letošní koncert „plzeneckých muzikantů“ zahájil koncertem pro 4 housle e moll A. Vivaldiho Smyčcový soubor L’estro arco.
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OSOBNOST MĚSTA
Školská a kulturní komise iniciovala anketu o „Osobnost města“. Po vyhlášení nominace na ocenění v Radyňských listech
a na facebooku se sešlo 9 návrhů od občanů.
Školská a kulturní komise přes nesnadný
úkol posoudila nominace, navrhla a doporučila z řad došlých návrhů 2 jména na ocenění a dne 11. prosince zastupitelstvo města
rozhodlo o udělení ocenění za rok 2017, a to
in memoriam za celoživotní výtvarnou činnost, která přesahovala hranice našeho města, panu Františku Hrochovi. Svými obrázky
vyjadřoval lásku k rodnému kraji a jeho díla
dělají radost lidem nejen po celé naší vlasti,
ale i v zahraničí. Dále za mimořádné aktivity ve prospěch občanů města paní Jitce
Sutnarové, která byla hlavním iniciátorem
vybudování Kupecké stezky, svůj veškerý
volný čas věnovala této myšlence a osobní
iniciativou se zasloužila o úspěšnou realizaci
tohoto projektu. Stálou dobrovolnickou prací
se osobně podílí na jejím udržování, na organizaci mnoha akcí v našem městě, ať už jsou
to Radoušovo hry, Vánoční Radyně, vítání
Nového roku u rotundy sv. Petra a Pavla nebo
vzpomínkové akty k výročí mistra Jana Husa
či mnoho dalších. Svým nadšením a elánem
motivuje i ostatní občany našeho města.

Strana 17
Možná si někteří z Vás řeknou, že to vlastně není nic moc. Ale to, aby dnes někdo věnoval tolik energie ve prospěch ostatních bez
nároku na jakékoliv uznání a odměnu, není
zcela běžnou záležitostí.
Chceme, aby se postupně z udělování

ocenění stala důstojná tradice, jež bude dokumentovat fakt, že si v našem městě vážíme
občanů, kteří nezištně pracují pro blaho nás
všech, kteří jsou nám inspirací a napomáhají
ctít sounáležitost s místem, kde žijeme.
Bc. Vlasta Doláková, starostka

Z rukou starostky Vlasty Dolákové převzala
dne 28. února 2018 v obřadní síni ocenění pro
pana Františka Hrocha in memoriam za celoživotní výtvarnou činnost jeho manželka, paní
Marie Hrochová.

Za mimořádné aktivity ve prospěch občanů
města převzala ocenění paní Jitka Sutnarová.
Foto: Eva Vlachová

SPORT
LETNÍ TENISOVÁ SEZÓNA
VE SPORTOVNÍM KLUBU
SPORTTEAM DOLI OPĚT
ZAHAJUJE
Letní tenisová sezóna v SK SPORTteam
DOLI Starý Plzenec, z.s. byla zahájena. Zveme všechny hráče a příznivce tenisu, přijďte
mezi nás. Kurty jsou po zimě připraveny, stačí vzít raketu do ruky. Naši tenisovou školu navštěvuje pravidelně téměř padesát dětí,
nezapomínáme ani na dospělé hráče. Máme
celkem tři družstva v okresní soutěži DAVIS
CUP, organizujeme nebo se účastníme mnoha turnajů pro neregistrované tenisty nebo si
můžete přijít jen tak rekreačně zahrát.

TENIS PRO DOSPĚLÉ
HRÁČE
Máme velmi levné předplatné na celoroční hru. Za 900 Kč můžete libovolně využívat
kurty ve Starém Plzenci, popřípadě v Koterově. Případně si v našem rezervačním systému
můžete rezervovat hru jednorázově na určitý
počet hodin. Určitě si u nás zahrají všichni

rekreační hráči a hráčky, rádi mezi nás uvítáme i pokročilejšího tenistu, který by doplnil
soupisku v týmové soutěži.
Informace a přihlášky na všechny tenisové
akce:
Milan Doležel, Herejkova 1031, Starý Plzenec, telefon: 605 987 754, 606 791 384
E-mail: sportteamdoli@seznam.cz
http://www.skdolistaryplzenec.banda.cz/

Sportovní klub SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s.
pořádá od dubna do června 2018

TENISOVOU ŠKOLU pro děti od 7 let

TENISOVÁ ŠKOLA
PRO DĚTI
Vše důležité o naší jarní tenisové škole je
v přiloženém plakátu. Nedílnou součástí této
tenisové školy jsou závěrečné turnaje a soutěže v několika věkových kategoriích. Pokračujeme potom po letních prázdninách, kdy
pořádáme také dětský zábavný tenisový den
a turnaje ve čtyřhře.
Od loňského roku již trénujeme pravidelně také v zimním období.

Výuka bude probíhat ve všedních dnech v odpoledních
hodinách (po ukončení vyučování) i o víkendu – dle
zájmu: jedenkrát i vícekrát týdně. Zahájení 14.4.2018.
Školu podporuje Český svaz rekreačního sportu.
Informace a přihlášky u pana Doležela do 6.4.2018:
- osobně: Starý Plzenec, Herejkova 1031, Malá Strana, u řeky
- telefonicky: 605987754, 606791384
- Email: sportteamdoli@seznam.cz
Informace: www.skdolistaryplzenec.banda.cz
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TENIS V SEDLCI
– NA KURTECH
I NA STOLECH
Tenistům TJ Spartak Sedlec pomalu končí
oddychová zimní sezona. Ale nezaháleli jsme.
Celou zimu každou sobotu odpoledne se
scházíme s jednou skupinou dětí na kurtech
tenisové haly SLAVIA v Plzni na Borech.
A vždy v neděli večer patří téměř celá hala
SLAVIA Sedleckým tenistům-seniorům.
Úplnou novinkou v naší TJ Spartak je stolní

tenis. Umožnila nám to TJ Sokol Lhůta, zvlášť
velký dík patří panu Protivovi. Každé úterý
v sále „Pod Maršálem“ hrajeme na krásných
nových stolech ping pong s našimi dětmi. Zatím se stabilizovala skupina sedmi dětí, takže
všechny stoly jsou optimálně obsazené. Základy stolního tenisu tam do dětí hustí Zdeněk
Pašek, snaživě mu sekunduje Jirka Novák.
Ale už se všichni těšíme na jaro a na kurty
v Sedlci. Duben, to bude bez rakety, jen tradiční nádenická práce, bez které nelze povrch
kurtů dát do pořádku.
V květnu se chystáme zahájit již 3. ročník tenisové školičky. Podařilo se nám do-

konce rozšířit náš trenérský tým. O všechny
naše malé tenisty a tenistky se bude starat již
6ti členný trenérský tým. A tak kdo má děti
s chutí do tenisu, zavolejte nebo napište, jsou
ještě volná místa.
Kontakt: 602 218 201, novak.jiri.55@gmail.
com.
Pro širokou veřejnost již tradičně nabízíme velmi výhodné hraní na našich kurtech,
samozřejmě plně k dispozici jsou šatny a sociální zařízení, zůstává i možnost on-line objednávání kurtů.
Ahoj na tenisu!
Jiří Novák, TJ Spartak Sedlec, z.s., tenis

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Hledám

pečovatele/ku pro postiženého
syna (2letý, nechodí). Hlídání 2-3 x týdně odpol. 100-150 Kč/hod. Tel.: 774 839 500.

■ Prodám

přízemní byt 3+1 s balkonem
v OV po rekonstrukci (65 m2) v ul. U Sedlce,
St. Plzenec. Tel: 724 259 049.

■ Prodám

lesnický zel. vych. oblek (pán.
sako a kalhoty), nové, vel. 52, Cena dohodou.
St. Plzenec. Tel.: 721 707 515.

Kupon pro bezplatné podání jednoho
soukromého inzerátu do rubriky
řádkové inzerce zašlete nebo předejte
osobně do redakce Radyňských listů:
K-Centrum, městská knihovna,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
Komerční inzeráty budou vždy zpoplatněny.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

NEBAVÍ TĚ DOJÍŽDĚT ZA PRACÍ?
CHCEŠ UŠETŘIT ČAS A TAKÉ PENÍZE?
PŘIJĎ PRACOVAT DO VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI
V MÍSTĚ SVÉHO BYDLIŠTĚ!
PŘIJĎ PRACOVAT K NÁM,
RÁDI TĚ UVÍTÁME A TAKÉ ODMĚNÍME !!
Výrobce nábytkových polotovarů

PRONAP s.r.o.
Starý Plzenec

nabízí práci
pro muže / ženy
• na poloautomatických dřevoobráběcích strojích
• na plný úvazek, dvousměnný provoz
• nástup možný ihned

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
KOSMETICKÝ SALON
VE STARÉM PLZENCI

LUČNÍ
KOSMETIKA
Diagnostika pleti, moderní péče v hezkém
prostředí, kompletní ošetření pleti, epilace
voskem, barvení řas a obočí, prodej BIO
kosmetiky i k domácímu používání
• Diamantová dermabraze
• UTZ lifting pleti
• světelná terapie • parafínové zábaly rukou
• poradenství pro problematickou ple
• dárkové poukazy k zakoupení
• parking zajištěn
www.lucnikosmetika.cz
mobil: 777 828 112

Požadujeme:
• manuální zručnost, zodpovědnost
Zaměstnanecké benefity
• možnost platového růstu, docházkový bonus
• podnikové stravování, 25 dní dovolené,
• příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na
dopravu
Informace:
PRONAP, s. r. o.
Jiráskova 1142, Starý Plzenec
tel.: 377 923 312 – 311
mob.: + 420 720 978 340
e-mail: stechova@pronap.eu

www.pronap.eu

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389
Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené
Možná i práce na hlavní pracovní poměr

Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění
V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939, e-mail: suchyzd@seznam.cz
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PRONAP s.r.o.
Starý Plzenec
nabízí k odprodeji nákladní automobil značky

FIAT Ducato 2,3
SPECIFIKACE:
• nákladní automobil, valník s plachtou
• bílá barva
• palivo: diesel
• stav ujetých km: 298508
• datum první registrace 24. 11. 2006
• poslední technická prohlídka dne 08. 02. 2017

Televize

Internet

Prodej bude proveden formou „obálkové metody“
v průběhu 14. KT. tj. od 02. 04. do 06. 04. 2018

Volání

• nejnižší nabídka……..30 tis. Kč
• výsledek prodeje bude oznámen dne
10. 04. 2018
Dotazy a nabídky zasílejte na adresu společnosti
PRONAP s.r.o.
Odpovědná osoba:
vedoucí technické správy - Štěch Jan
kontakt: stech@pronap.eu
mob.: + 420 606 610 494

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

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ
- ELEKTRIKÁŘ

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

SPOLEHLIVÝ
A RYCHLÝ
INTERNET OD
PlzenecNET
ZA 300 Kč
Reálná rychlost 20 Mb/s

Pro stávající členy nyní odměna 900 Kč
za každého nově přivedeného člena!
Podrobné informace na www.plzenec.net/pripojdalsiho

Na výběr z více než
40 televizních
a 25 rozhlasových
stanic.

w w w. p l z e n e c . n e t

tel.: 775 785 005

email: info@plzenec.net

OV

L AV Y N
OMOCE | OS

www.staroplzenecka-restaurace.com

•N
O
ÁN

AROZ

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

Možnost zpětného
sledování pořadů
a jejich nahrávání
do paměti.

Internet první 2 měsíce
ZDARMA

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

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.

ENIN |

Internet, který má omezenou pouze cenu...

Ř ÁC
EKU

INGO
C AT E R

KÉ PROSTŘEDÍ

V É S LU Ž B Y |

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.

Í

Strana 20

Radyňské listy - duben 2018

Radyňské
listy

Periodický tisk územního samosprávního celku
Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 5/2018
je 20. 4. 2018 ve 12:00 hodin.
Vychází: 2. 4. 2018
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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