
ZDARMA

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
máme po  volbách do  Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Chtě-
la bych tímto poděko-
vat všem voličům a těší 
mě, že v  našem městě 
přišlo volit téměř 71 % 
oprávněných voličů, což 
vysoce převyšuje celo-
republikový průměr. 
A  kdo bude zastupovat 
Plzeňský kraj v  nové 
Poslanecké sněmovně? 
Za  koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 
09: Martin Baxa (primátor města Plzně), Ru-
dolf Salvetr (starosta města Klatovy), Marek 
Ženíšek (náměstek hejtmanky Plzeňského 
kraje), Miloš Nový (vysokoškolský pedagog); 
za hnutí ANO 2011: Ivana Mádlová (ředitel-
ka Alzheimer home), Jan Volný (poslanec), 
Kamal Farhan (lékař), Hubert Lang (peda-
gog); za koalici Piráti a Starostové: Michae-
la Opltová (starostka obce Kozolupy), Josef 
Bernard (náměstek hejtmanky Plzeňského 
kraje); za  Svobodu a přímou demokracii 
(SPD): Marie Pošarová (krajská zastupitel-
ka).
 A co nového v našem městě? V minulém 
čísle Radyňských listů jsem Vás informovala 
o zpracování komunikační strategie. Doku-
ment je již dokončen a v plné verzi zveřejněn 
na webových stránkách města v oddílu Do-
kumenty města-Strategické dokumenty. Ze 
strategie vyplývá, že nejvyužívanějším ko-
munikačním nástrojem jsou Radyňské listy. 
Z této důvěry mám velkou radost a připravu-
jeme řadu opatření ke  zlepšení komunikace 
s Vámi. Do RL se vrátí výpisy z usnesení rady 
města, od ledna budou vycházet RL barevně, 
budeme se Vám snažit přinášet podrobnější 
informace o připravovaných akcích. Připra-
vujeme i streamovaná jednání zastupitelstva 
města. 
 Z  komunikační strategie také vyplynulo, 
že Vás nejvíce zajímají informace týkající se 
supermarketu. O tomto záměru se v našem 
městě diskutuje dlouhodobě. Nyní jsme v za-
stupitelstvu dospěli ke  shodě napříč politic-
kým spektrem o možnosti výstavby super-
marketu na území našeho města. O původně 
navrženou lokalitu bývalého sběrného dvora 
projevili zájem společnosti Billa a Norma. 

Společnost Lidl o tuto lokalitu zájem ne-
projevila z  důvodu malé výměry pozemku. 
Požádala o možnost výstavby supermarketu 
na  pozemku současného koupaliště s  tím, 
že městu zafi nancuje přesunutí koupaliště 
na jiné místo. Zastupitelstvo města následně 
jmenovalo pracovní skupinu, byly navrženy 
i  jiné lokality pro možné umístění super-
marketu, např. na pozemcích pod společnos-
tí KaV nebo na  pozemcích na  konci Sedlce 
směrem na  Šťáhlavy. Aktuálně probíhají 
jednání se společností LIDL, která tyto lo-
kality posoudí. Pozemky v těchto lokalitách 
jsou v  soukromém vlastnictví a některé vy-
žadují změnu územního plánu. Další otázkou 
je, zda zastavovat volnou krajinu. Informace 
ohledně supermarketu Vám zveřejňujeme 
na  webových stránkách města v  oddílu Ve-
řejná správa-Investiční akce-Připravované 
investiční akce ostatních investorů.

 Dále Vás zajímají informace týkající se 
centra města a Smetanovy ulice. Bylo zpra-
cováno statické posouzení jednotlivých 
nemovitostí a na  základě výsledků tohoto 
posouzení zastupitelé jednomyslně rozhod-
li o odstranění domu č.p. 65 a ve spolupráci 
s  vítězem architektonické soutěže, stavební 
komisí, komisí strategického rozvoje a od-
borem výstavby MěÚ navrhnout varianty 
řešení. Jak jsem uváděla již dříve, realizace 
dostavby centra města vč. Smetanovy ulice je 
vázána na nový územní plán.
 Nyní je připraven návrh na  vypořádání 
námitek a připomínek k opakovanému veřej-
nému projednání návrhu územního plánu. 
O námitkách bude rozhodovat zastupitelstvo 
na listopadovém zasedání. 
 A co přístavba základní školy a vý-
stavba sportovní haly? Zastupitelé města 
 Pokračování na str. 2
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ZE ŽIVOTA MĚSTA

Pokračování ze str. 1
jednomyslně schválili úvěrový rámec ve výši 
100 mil. Kč k fi nancování rozvojových zámě-
rů města. Aktuálně je připravena zadávací 
dokumentace na výběr technického dozoru a 
koordinátora BOZP a probíhá příprava zadá-
vací dokumentace pro výběr zhotovitele. 
 Byly zahájeny stavební práce na další eta-
pě cyklostezky, konkrétně ze Starého Plzen-

ce do Sedlce. Délka nyní realizovaného úseku 
je 856 m, náklady 4,5 mil. Kč, z toho Plzeňský 
kraj přispěl částkou 3,7 milionu Kč. Tento 
přípravný úsek přes louku by měl být hotový 
do konce roku. 
 Podrobnější informace o uvedených ak-
cích Vám přinášíme uvnitř tohoto čísla.
 Milí spoluobčané, závěrem mi dovolte 
pozvat Vás na připravované akce. Již tradič-

ní „Svatý Martin na  Radyni“ se bude konat 
dne 13.11. od 12 h, kdy bude připraven i pro-
gram pro děti v Centru služeb pro turisty. 
A  těším se na setkání s Vámi na adventním 
trhu 28.11. od 14 h a od 17 h pak společně 
rozsvítíme vánoční strom.
 Milí spoluobčané, přeji Vám krásné pod-
zimní dny a opatrujte se.
 Vlasta Doláková, starostka

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

STARÉHO PLZENCE

24. zasedání – 20. září 2021

Zastupitelstvo města 
■ vzalo na vědomí informaci předsedy kont-
rolního výboru o plnění usnesení z předcho-
zích zasedání;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání fi nanční-
ho výboru č. 21/2018 - 2022 konaného dne 
14.09.2021;
■ vzalo na  vědomí Rozbor hospodaření 
1-7/2021;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021 
v předloženém znění, kterým dochází v roz-
počtu města na rok 2021 ke změně celkových 
příjmů o +1.605.953,00 Kč a ke změně celko-
vých výdajů o +648.774,00 Kč, dále dochází 
ke  změně fi nancování ve  výši -957.179,00 
Kč;
■ schválilo uzavření smlouvy o zřízení prá-
va stavby se společností Arnie´s Fresh Food 
s.r.o. se sídlem Sedláčkova 363/39, 301 00 
Plzeň, IČ: 06058949, DIČ: CZ06058949, 
za účelem stavby kavárny včetně zázemí dle 
architektonické studie zpracované archi-
tektonickou kanceláří „Jsme k světu s.r.o.“ 

se  sídlem Pod Všemi svatými 100/69, 301 
00 Plzeň, IČ: 0482094, schválilo odstranění 
stavby bez č.p./č.e. (stavba technického vyba-
vení), o výměře 49 m2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, stojící na pozemku - p.č.st. 428 v k. ú. 
Sedlec u Starého Plzence za  předpokladu 
splnění podmínek smlouvy o zřízení práva 
stavby, na náklady společnosti Arnie´s Fresh 
Food s.r.o. se sídlem Sedláčkova 363/39, 301 
00 Plzeň, IČ: 06058949, DIČ: CZ06058949 
a uložilo radě města prověřit další parkovací 
možnosti v dané lokalitě;
■ vzalo na vědomí
-  informaci o odeslání Oznámení o výběro-

vém řízení na investiční úvěrový rámec,
-  předpokládaný časový harmonogram akce 

„Přístavba základní školy a novostavba 
sportovní haly ve Starém Plzenci“;

■ vzalo na vědomí vyjádření ke stavu objek-
tů ve vlastnictví města ve Smetanově ulici čp. 
64, 65, 66, 67, 68, 138 zpracované společností 
TORION, projekční kancelář, s.r.o., Máneso-
va 1/1999, 301 00 Plzeň, schválilo na základě 
vyjádření ke stavu objektu z hlediska statiky 
a stability odstranění objektu čp. 65, odstra-
nění zadní části objektu čp. 66 a uložilo radě 
města předložit ve spolupráci s vítězem archi-
tektonické soutěže, se stavební komisí, komi-
sí strategického rozvoje a odborem výstavby 
MěÚ Starý Plzenec varianty řešení;
■ schválilo zřízení funkce městského archi-
tekta a uložilo radě města vyhlásit výběrové 

řízení na  funkci městského architekta nej-
později do 31.03.2022;
■ schválilo uzavření smlouvy o budou-
cí kupní smlouvě s  XXXXX na  koupi části 
pozemku parc. č. 2077; XXXXX na  koupi 
části parc. č. 2079, vše v k. ú. Starý Plzenec, 
s  XXXXX na  koupi části pozemků parc. 
č. 184/5 a 184/20 katastrální území Sedlec 
u Starého Plzence v předloženém znění;
■ vzalo na  vědomí zápis z jednání kon-
trolního výboru č. 7/2021 konaného dne 
15.09.2021 a uložilo připravit novou obecně 
závaznou vyhlášku o pravidlech pohybu psů 
na veřejných prostranstvích do 31.12.2021; 
■ schválilo prodej zaplocené části (o velikos-
ti cca 3 m2) pozemku parc. č. 325/1 v  k. ú. 
Starý Plzenec, která bude oddělena geomet-
rickým plánem na náklady žadatele, XXXXX 
za cenu 1.800 Kč za m2 a neschválilo prodej 
navazující části (o velikosti cca 20 m2) za úče-
lem zřízení parkovacího stání;
■ schválilo koupi spoluvlastnického podílu 
ve  výši 1/3 k celku pozemků parc. č. 1790, 
parc. č. 2060 a parc. č. 2062 v k. ú. Starý Pl-
zenec od  XXXXX za  celkovou kupní cenu 
ve  výši 22.000  Kč odpovídající odbornému 
vyjádření ceny obvyklé pro dědické řízení;
■ schválilo koupi spoluvlastnického podílu 
ve  výši 4/10 od  XXXXX a  spoluvlastnické-
ho podílu ve  výši 6/10 od  XXXXX k celku 
pozemku parc. č. 1649 v k. ú. Starý Plzenec 
za cenu 140 Kč za m2;

INFORMACE 

PRO DLUŽNÍKY 

V EXEKUCI O MOŽNOSTI 

VYUŽÍT 

„MILOSTIVÉ LÉTO“

 Město Starý Plzenec informuje zadlužené 
občany o možnosti, již přináší nový změno-
vý zákon č. 286/2021 Sb., který novelizuje 

občanský soudní řád, exekuční řád a další 
zákony, označovaný jako Milostivé léto. Jde 

o časově omezený institut na 3 měsíce a na-
bývá účinnosti v části druhé, týkající se exe-
kučních řízení, symbolicky na výročí vzniku 
samostatné Československé republiky, tedy 
28.10.2021.
 Tento zákon odpustí úroky či penále těm 
dlužníkům, kteří jsou v exekuci kvůli dluhu 
vůči veřejnoprávní instituci, tedy kromě úřa-
dů (dlužné nájemné, poplatky mimo daňové 
exekuce apod.) například i vůči dopravnímu 
podniku, energetikům, vodárně, knihovně, 
městské policii, zdravotním pojišťovnám 
a  podobně. Pokud dotyčný zaplatí jistinu 
dluhu spolu s  poplatkem příslušnému exe-
kutorovi ve výši 908 korun (poplatek 750 Kč 
+ DPH) mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 
2022, odpustí se mu zbytek dluhu. Odpouš-
tění příslušenství se týká pouze exekucí vy-
máhaných soudním exekutorem. Na daňové 
 Pokračování na str. 3
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a správní exekuce, vedené jiným institutem 
než je exekutorský úřad (správce daně atp.), se 
Milostivé léto nevztahuje. Dlužník nesmí být 
v insolvenci a při platbě exekutorovi musí vý-
slovně uvést, že chce využít institut Milostivé-
ho léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle 
zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.

 Nový zákon je šancí na restart a příležitost 
pro dotčené osoby, které takovou možnost 
mají.
 V  Plzni na  adrese sady Pětatřicátníků 
27 začala fungovat speciální poradna pro 
veřejnost, kterou spustila Společnost Tady 
a Teď, o. p. s. Zde pomohou zjistit přesnou 
výši dluhu, kontaktovat exekutora, vyřídit 

formuláře a podobně, a to každou středu 
od  9 do  11 hodin, kromě toho mohou 
volat na číslo 775 725 420, nebo se ozvat 
na  facebookový profi l Společnosti Tady 
a Teď.

 Radek Hroch, tajemník
 Martina Brejníková, právnička

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

KONANÉ 8. A 9. ŘÍJNA 2021

 Začátkem října proběhly v naší zemi volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve Starém Plzenci přišlo do volebních místností 2912 
občanů. Z celkového počtu 4109 zapsaných voličů to představuje téměř 71 %. 
 Jak se volilo v jednotlivých okrscích, si můžete přečíst v přiložených tabulkách.
 Milena Benediktová

Obec: Starý Plzenec 
Okrsek: 1

Obec: Starý Plzenec 
Okrsek: 2
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Obec: Starý Plzenec 
Okrsek: 4

Obec: Starý Plzenec 
Okrsek: 5
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Obec: Starý Plzenec 

MĚSTSKÝ ARCHITEKT 

PRO NAŠI OBEC

 Téma, o kterém se mluví už delší čas, nabý-
vá reálných rozměrů. O městském architektovi 
se střídavě hovoří už léta, sám jsem toto téma 
na  zastupitelstvu otevřel před více než dvěma 
roky. Od  té doby jsem se, spolu s dalšími (ze-
jména s  kolegy ze stavební komise), tomuto 
tématu intenzivně věnoval, protože věřím, že 
naše obec je učebnicovým příkladem pro zříze-
ní funkce městského architekta.  
 Dlouhé přípravné práce vyvrcholily na  zá-
řijovém zastupitelstvu, kde jsem námi připra-
venou koncepci funkce městského architekta 
pro Starý Plzenec představil ostatním zastupi-
telům a kde jsme zřízení této funkce nakonec 
(k  mému překvapení i potěšení) téměř jedno-
myslně odhlasovali. Na  závěr textu naleznete 
odkaz na videozáznam z prezentace.
Pojďme si už ale odpovědět na  klíčovou otáz-
ku: kdo to městský architekt je a co je obvyklou 
náplní jeho práce? Zjednodušeně řečeno je to 
odborný poradce města, který celkově pečuje 
o rozvoj města, udržení a posílení jeho hodnot 
a  ochranu před nevhodnými až devastujícími 
zásahy, a to zejména z hledisek (nepřekvapivě) 
architektonických, urbanistických a estetických. 
 Abych to přirovnal: náš zdravotní stav kon-
zultujeme s odborníkem – lékařem, který nám 
pomáhá pečovat o zdraví našeho organismu. 
Uchování „zdravého organismu“ města je něco 
obdobného, pouze oním odborníkem není lé-
kař, ale právě městský architekt. 
 Dobrý městský architekt musí poznat obec, 
ve  které svou činnost vykonává. Vyhodnocuje 
její aktuální stav a vnímá potřeby města a jeho 
obyvatel. Vyjadřuje se k připravovaným zámě-
rům, podílí se na  přípravě architektonických 
soutěží, spolupracuje na  přípravě územních 
plánů, může zastupovat město, coby odbor-
ník, v územních, stavebních a dalších řízeních. 

Hájí zájmy obce při projednávání nadřazených 
dokumentací (např. zásady územního rozvo-
je, které platí na území kraje a jsou nadřazeny 
územnímu plánu obce). A sám iniciuje kroky 
k  dosažení výše popsaných cílů. Z  titulu své 
poradní funkce zpracovává koncepce rozvoje 
a předkládá je vedení města k projednání. Vzá-
jemná komunikace je klíč. Městský architekt 
a vedení města musí fungovat jako tým.
 Požadavky na  osobu městského architek-
ta nejsou malé. Kromě znalostí a zkušeností 
z oblastí architektury, udržitelného navrhování, 
urbanismu, památkové péče, krajinářské archi-
tektury, územního plánování, … musí taková 
osoba umět bezkonfl iktně komunikovat, pre-
zentovat a srozumitelně vysvětlovat i komplex-
ní odborné problémy, vést diskuze s odbornou 
i laickou veřejností, potažmo médii.
 V druhé rovině musí jít o osobu nezávislou. 
V územní působnosti obce nesmí projektovat, 
a to nejen pro veřejné, ale ani soukromé inves-
tory. Aby se předešlo střetu zájmů, nesmí dojít 
k  situaci, kdy by městský architekt posuzoval 
vlastní návrh. Rovněž musí jít o osobu, která 
není politicky angažovaná a také není omezena 
volebním obdobím. To je velmi důležité.
 Řada stavebních záměrů vyžaduje k realiza-
ci čas přesahující jedno nebo i více volebních 
období. A přeci jen, a odpusťte mi tu formulaci, 
my, volení zástupci, máme tendence uvažovat 
ve  čtyřletých cyklech. A ze samé podstaty vo-
leb nikdo z nás, kdo stojí na začátku nějakého 
rozsáhlého projektu, nemusí stát u jeho konce. 
Městský architekt právě může být tím volbami 
neomezeným koordinátorem, tou spojova-
cí nití, která se táhne od  počátku projektu až 
k jeho konci. Může tak zajistit dotažení projek-
tů od přípravy až po realizaci a stále v souladu 
s navrženou koncepcí. A tím lze do určité míry 
omezit opakované projednávání již projedna-
ných věcí vždy nově zvoleným zastupitelstvem. 
 Vezměme například záležitost supermarke-
tu, která se už táhne několik let. Přestože už ak-

tuálně jednáme o konkrétním záměru, zcela jis-
tě se nám jeho dořešení přehoupne do dalšího 
volebního období. Nebo krásný příklad dostav-
by centra města – „Smetanky“. V rámci součas-
ného volebního období jsme připravili zadání 
soutěže, vybrali vítězný návrh a ještě stihneme 
pořídit územní studii. Samotná realizace však 
bude probíhat po etapách řadu let, řadu voleb-
ních období  nejspíše i napříč různě složených 
zastupitelstev. Právě městský architekt by ale 
mohl dohlížet na respektování teď ustanovené 
koncepce a dotažení záměru do konce.
 Mohli byste namítnout, že máme staveb-
ní komisi, ve  které jsme členy dva architekti. 
Ano, částečně jsme funkci městského architek-
ta už dříve „suplovali“. Vzpomeňme například 
na přípravu zadání soutěže na centrum města, 
které jsme se věnovali desítky hodin nad rámec 
našich povinností. Ano, naším cílem je též pe-
čovat o rozvoj města a  ochranu jeho hodnot, 
v omezené míře naší působnosti. V konečném 
důsledku je ale komise zřizována na  voleb-
ní období, další období tam již nemusíme být 
a též jsme politicky závislí. Už z těchto důvodů 
funkci městského architekta jako nezávislého 
odborníka bez politických vazeb a omezení 
na volební období zcela nahrazovat nemůžeme.
 Rozlišujeme dvě formy – interní a externí. 
V  interní formě je městský architekt zaměst-
nancem na  plný úvazek a je to forma vhodná 
spíše pro velká města. Pro naše město je vhod-
ná forma externí, založená na smlouvě o pora-
denské a konzultační činnosti, a se stanoveným 
rozsahem hodin. Zde bych si Vás pro další 
podrobnosti, vážení čtenáři, dovolil odkázat 
na zmíněný videozáznam prezentace.
 Na závěr (téměř) mi dovolte pár slov k výbě-
ru takové osoby. V první řadě musíme sestavit 
zadávací podmínky, ve  kterých přesně stano-
víme podmínky spolupráce, rozsah činnosti, 
fi nanční ohodnocení a podobně. To je krok, 
který nás aktuálně čeká. Kromě toho v  nich
 Pokračování na str. 6

Zdroj: www.volby.cz
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Pokračování ze str. 5
stanovíme i výběrová kritéria. V zájmu rozum-
né délky tohoto článku bych si Vás pro další 
podrobnosti opět dovolil odkázat na videozá-
znam.
 Následně přihlášené uchazeče posoudí vý-
běrová komise, kterou též musíme sestavit. 
Obvykle je složena ze zástupců vedení města, 
zástupců příslušných komisí, a jelikož se funkce 
architekta týká nás všech, i zástupců z řad obča-
nů, z řad odborné veřejnosti. Pokud vše půjde 
dobře, zvládneme nejpozději na  jaře příštího 
roku výběrové řízení vyhlásit a krátce na to i vy-
hodnotit. Do  léta můžeme znát jméno vybra-

VÝZVA K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU 

ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, 

SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ 

A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit, že dne 1.3.2021 dle Obecně závazné vyhlášky města Starý 
Plzenec č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů uplynula lhůta splatnosti místního poplatku za pro 
rok 2021. Vzhledem ke skutečnosti, že odbor životního 
prostředí MěÚ eviduje značné množství nedoplatků 
tohoto poplatku, vyzýváme občany, kteří dosud tento 
místní poplatek neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. 
Poplatek 300 Kč na osobu lze uhradit bezhotovostně 
na účet č. 19-725643329/0800, variabilní symbol 200, 
specifi cký symbol datum narození ve tvaru ddmmrrrr, 
či v hotovosti v pokladně MěÚ Starý Plzenec, Smeta-
nova 932.
 V případě, že občan předmětný poplatek neuhradí, 
bude ze strany MěÚ přistoupeno k vyměření místního 
poplatku platebním výměrem a zveřejněno veřejnou 
vyhláškou hromadným předpisným seznamem. Upo-
zorňujeme, že tento poplatek může být správcem po-
platku zvýšen až na trojnásobek.
 Helena Šašková, odbor ŽP
 Martina Brejníková, právník města

!

MĚSTO STARÝ PLZENEC 

OCENĚNO ZA TŘÍDĚNÍ 

ODPADU
 V  rámci krajské soutěže „My už třídit 
umíme“ získalo město Starý Plzenec za rok 
2021 v kategorii obcí nad 1 000 obyvatel 5. 
místo. Velké poděkování patří všem obča-
nům města, kterým třídění odpadů není lho-
stejné a pomáhají tím životnímu prostředí.

 Trvalý rozvoj webových stránek hradu Rady-
ně byl oceněn pamětním listem předsedy Senátu 
Parlamentu ČR. Cenu od předsedy Senátu Par-
lamentu ČR Miloše Vystrčila převzal tajemník 
úřadu Radek Hroch.

PŘEDSEDA SENÁTU MILOŠ VYSTRČIL OCENIL MĚSTO STARÝ PLZENEC

 Zdroj fotografi e: Zlatý erb 2021

ného architekta či architektky pro naše město 
a začít využívat jeho/jejích služeb.
 Pozici městského architekta má v  součas-
nosti zřízeno 22 obcí velikosti do 5 000 oby-
vatel, všechny až na  jednu ve  formě externí 
(Židlochovice mají interní formu), přičemž 
některé tyto obce mají funkci zřízenou už více 
než 25 let. Napříč ČR má funkci městského ar-
chitekta zřízeno 144 obcí. Nejedná se tedy už 
o nic neobvyklého. A zopakuji slova z úvodu 
článku: naše město je učebnicovým příkladem 
pro funkci externího městského architekta.
 Věřím, že je potřeba Vás, občany, pravidelně 

a otevřeně informovat o průběhu, a proto jsem 
inicioval, stejně jako v případě řešení dostavby 
centra města – „Smetanky“, pořízení videozá-
znamu z mé prezentace na zastupitelstvu, který 
je ke zhlédnutí na youtube pod odkazem 
https://www.youtube.com/watch?v=y8D-
SbX9bbd8 či na stránkách města. Tento článek 
je stručným přehledem o připravené koncep-
ci funkce městského architekta pro naši obec 
a pro více podrobností si dovolím Vás na zmí-
něný videozáznam odkázat. O dalším vývoji 
Vás budu i nadále průběžně informovat.

Martin Stark, architekt, zastupitel

odkaz na youtube https://www.youtube.com/watch?v=y8DSbX9bbd8
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DOPRAVA

PROČ NÁM JÍZDA 

AUTOBUSEM MHD 

ZE STARÉHO PLZENCE 

DO PLZNĚ TRVÁ 

O 10 MINUT DÉLE?

 Dne 20. září po  příchodu na  zastávku 
autobusu MHD byla většina pravidelných 
cestujících nemile překvapena. Na  zastáv-
ce hromada cestujících, ale autobus žádný. 
Ten již odjel. A nejednalo se pouze o jeden 
spoj, ale došlo k celkové změně jízdního řádu 
i ke změně trasy autobusu. Překvapeni neby-
li pouze cestující, ale i vedení města. To má 
s PMDP uzavřenu Smlouvu o závazku veřej-
né služby ve veřejné linkové osobní dopravě. 
Příčinou změn je stavba kanalizace v Kotero-
vě v  ulici Na  Hradčanech.  Po  této trase je 
vedena autobusová doprava na Starý Plzenec 
a změna potrvá až do června příštího roku.
 Stavba kanalizace není investicí, kterou je 
možno spustit ze dne na den, ale připravuje 
se řadu měsíců, někdy i let. Součástí této pří-
pravy jsou samozřejmě i objízdné trasy pro 
auta i MHD. Náhradní trasy by měly být pro-
jednány i se všemi dotčenými. Tedy i se Sta-
rým Plzencem. Změna trasy autobusů i časo-
vý posun v jízdním řádu by měly být řešeny 
dodatkem ke  smlouvě a měly by vzniknout 
po dohodě obou stran.
 Nevím, zda k něčemu takovému došlo, ale 
vzhledem k  nulové informovanosti občanů, 
a to jak od města, tak hlavně od PMDP, my-
slím, že nedošlo. Nasvědčuje tomu i vedení 
trasy a  změna časových poloh jednotlivých 

REAKCE NA ČLÁNEK 
„Proč nám jízda autobusem MHD 
ze Starého Plzence do Plzně trvá 

o 10 minut déle?“ autora Josefa Sutnara 

Vážení občané,
k projektu objízdné trasy v  důsledku odka-
nalizování Koterova se město vyjadřovalo již 
v roce 2016 a ve stanovisku byla podmínka za-
jištění dopravy linky č. 51 do Starého Plzence 
a zřízení místa otáčení autobusu (tehdy v ulici 
Havlíčkova) s tím, že vícenáklady ponese in-
vestor. V prvním čtvrtletí letošního roku bylo 
město kontaktováno projektantem a odborem 
investic MMP. Bylo sděleno, že místo otáčení 
v ulici Havlíčkova nepřipadá v úvahu, jelikož 
nebude povoleno Policií ČR. Město Starý Pl-
zenec navrhlo jediné možné místo otáčení 
autobusu linky 51 v křižovatce ulic Herejkova 
– U Mlýna s tím, že náklady na úpravu místa 
otáčení ponese investor. Nebýt tohoto návr-
hu, nebylo by možno obslužnost zastávek au-
tobusu na náměstí a Malé Straně zajistit.  Po 
spolupráci projektanta a PMDP došlo nako-
nec ke schválení, vyprojektování a vybudová-

ní místa pro otáčení autobusu. Trasa byla zná-
ma, ale město skutečně neobdrželo od PMDP 
informaci o změnách časů odjezdu linky č. 51 
a   nebylo tedy možno tuto skutečnost ozná-
mit na stránkách města, v mobilním rozhlase 
atd. Došlo bohužel k tomu, že dne 20.09.2021 
vyjel autobus č. 51 o 10 minut dříve a někteří 
občané o tom nevěděli. Dle vyjádření PMDP 
byla informace nadstandardní, jelikož změny 
byly uveřejněny v lokálních médiích na strán-
kách PMDP, IDOS.cz, sociálních sítích a byly 
zobrazovány  uvnitř všech vozidel PMDP, 
a. s. a jízdní řády s  úpravou byly vyvěšeny 
18.09.2021. Škoda, že ještě nebyly na zastáv-
kách vylepeny zřetelné cedule, např.  „Pozor 
změna“ . I přes tento nedostatek je třeba ale 
poděkovat pracovníkům PMDP za to, že ce-
lou dobu informovali projektanta o problému 
zajištění obsluhy severní části Starého Plzence 
a již před začátkem realizace opětovně upo-
zornili, že tuto skutečnost stále projekt neřeší 
a v  neposlední řadě  po celou dobu aktivně 
vystupovali v  tom smyslu, aby Starý Plzenec 
nehradil žádné vícenáklady. Zajíždění do Ko-
terova a duplicita s linkou č. 22 byly městem 

PMDP namítnuty, ale bylo podáno vysvětlení 
s tím, že větší část trasy linky č. 51 je hraze-
na městem Plzeň, a je tedy nutné zachovat 
dopravní obslužnost Koterova linkou č. 51 
a rovněž tak zmíněnou linkou č. 22. Linka č. 
50 do Olympie byla zrušena, jelikož v důsled-
ku objízdné trasy je v  současné době místo 
4 spojů za týden zajištěno k  Olympii linkou 
č. 51 spojů 12 v každém pracovním dnu a 5 
spojů v  den volna. Celkem tedy 70 spojů za 
týden. Co se týče nákladů na projeté km v dů-
sledku objízdné trasy a na stavební úpravy, 
jsou plně hrazeny jako vyvolaná investice 
městem Plzeň. Dodatek ke Smlouvě s PMDP 
nebyl uzavřen vzhledem k tomu, že se jedná 
o dočasnou úpravu, která nemá dopad na roz-
počet města. PMDP byly požádány o včasné 
předávání informací městu v případě dalších 
chystaných změn v jízdním řádu se zřetelným 
upozorněním na zastávkách autobusu, aby 
byli občané včas informováni. Všem obča-
nům, kterým byly dne 20.09.2021 způsobeny 
problémy, se velice omlouváme.

 Václav Vajshajtl, místostarosta

spojů. U linky č. 51 jedoucí do  Starého Pl-
zence není nutné zajíždět do Koterova a zpět 
se vracet na  trasu přes Černice. Koterov je 
obsluhován kromě linky č. 51 i linkou č. 22 
a cestujících jedoucích z Koterova do Staré-
ho Plzence nebo opačným směrem je pomi-
nutelné množství. Je-li jediným problémem 
název linky, je možno ji přejmenovat např. 
na linku č. 50. Ta by s Koterovem neměla nic 
společného. Rovněž dvojí zajížďka na Malou 
Stranu při prakticky okružní jízdě linky č. 51, 
je časově náročná a zbytečná. Zde by stačilo 
jet na Malou Stranu pouze při jízdě z Plzně. 
Při odjezdu z  Vilové čtvrti, po  zastávce U 
školy by autobus mohl pokračovat na Černi-
ce. Úpravou trasy by došlo k  úspoře času a 
bylo by možné odjíždět v časech předcháze-
jícího JŘ. Tedy v časech, které všem vyhovo-
valy. Došlo také ke zrušení víkendové linky č. 
50 a opětnému časovému oddělení odjezdů 

v pracovní dny a o víkendech. Určitě zajíma-
vé bude i účtování ujetých kilometrů, které 
bude platit město PMDP. Již nyní dosahuje 
roční platba téměř 2 500 000 Kč a město tak 
dotuje jednoho občana (včetně nemluvňat) 
částkou 500 Kč na  autobusy PMDP. Platba 
za dopravu autobusy Arriva a vlaky ČD do-
hromady, se kterými má uzavřenu smlouvu 
Plzeňský organizátor dopravy POVED, je pro 
Starý Plzenec desetkrát lacinější. I u těch-
to dvou dopravců dochází v  poslední době 
ke  změnám JŘ, které nejsou pro jednávány 
s městem.
 Myslím, že není ani jeden pravidelný ces-
tující jezdící linkou č. 51 spokojen se stávající 
situací. Možnosti na  zlepšení jsou. Zvláště, 
když město Starý Plzenec je ten, kdo službu 
objednává a draze platí. Je tedy na  vedení 
města dojednat zlepšení.
 Josef Sutnar

Autobus MHD linky č. 51  Foto: Josef Sutnar
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EKOLOGIE

TŘÍDÍME ODPADY 

– VYŘAZENÝ TEXTIL, 

HRAČKY

 Pro usnadnění třídění odpadů našich 

občanů jsme v  našem městě navýšili počet 

kontejnerů na textil. Kontejnery jsou na ve-

řejných prostranstvích a jsou volně přístupné.

Již známá stanoviště kontejnerů na textil: 

 • Smetanova ulice  - proluka

 • Sedlec Školní ulice – u prodejny COOP

Nová stanoviště:

 • Husova ulice u bývalého sběrného dvora

 •  Nepomucká ulice u současného sběrné-

ho dvora

Co vše je možné odložit do kontejnerů:
 •  Kabáty, bundy, kalhoty, trička, mikiny, 

čepice atd.
 • Obuv v páru (jakákoliv)
 • Ložní prádlo, ručníky, utěrky atd.
 • Tašky, batohy, peněženky, kabelky atd.
 • Hračky

 Vyřazené věci jsou v  rámci humanitární 
pomoci poskytovány potřebným, jsou znovu 
využity, což má i ekologický přínos. 
 Děkujeme za to, že neodkládáte textil do 
popelnic, ale že ho třídíte a tím pomáháte 
přírodě i lidem.

 Helena Šašková
 odbor životního prostředí

SERIÁL

JAK JSME PŘIPRAVOVALI 

HRU DÁMY A HUSAŘI

 (ROK 1952)

 „Po návratu do civilu z  dvouleté vojenské 
služby na podzim 1952 za mnou přišla paní 
Rybáková s dotazem, zda bych si chtěl zahrát 
v ochotnickém divadle. To proto, že Láďa Lou-
kota odešel na dva roky na vojenskou službu, 
a že bych za něho hrál milovníka. Doufal, že 
po téhle stránce už jsem nabyl sem tam nějaké 
ty láskyplné zkušenosti. Náš režisér Batěk mne 
pověřil rolí poručíka Edmunda ve hře „Dámy 
a husaři.“1) Při první zkoušce jsem byl pově-
řen políbit svoji partnerku – a dopadlo to „na 
pětku“. Režisér mně ji vytrhl z  náručí a pra-
vil: „Takhle se líbá?? Prosím tě, už jsi to vůbec 
někdy zkusil?“ Já na to, jsa strašlivě ponížen 
(ostatní se přitom smáli nahlas i soucitně poti-

chu): „Ale jo, soudruhu Baťku, jenže mně vadí 
ten knírek, co jste mi přilepili pod nos. Lech-
tá, svědí, div nekýchnu.“ V  tom mne podpo-
řila i má divadelní „milenka“, pravíc: „A mně 
taky… je to nepříjemné, píchá mi to pod nos. 
Nemohl by mne líbat bez těch blbejch fousů?“ 
Batěk pravil energicky: „Tak to zjemním!“ Str-
hl mi ho z nosu a šoupal s ním o něco drsného. 
A opravdu, pak už to líbání mělo jiný apetit … 
A moje „líbaná“ pravila: „Jo, tak to je ono.“
 „Dámy a husaři“ měli velký úspěch (televiz-
ní konkurence ještě nebyla), a tak jsme je hráli 
v širokém okolí. V Tymákově, v Koterově, v so-
kolovně v Plzni atd. Pro knír to však nakonec 
dopadlo tragicky. To jsme jeli hrát vojákům 
na Brdy, do Strašic. Velitel nás „pěkně“ přiví-
tal. Nejenže nás nazval „kulturními umělci“, 
ale na adresu našich hereček pronesl: „Prosím 
vás, soudružky, nevzdalujte se někam stranou, 
držte se pohromadě. Minule jsme tu měli sou-
družky herečky z Prahy, a to víte, vojáci jsou 
mužský…a některé soudružky byly znásilněné. 
Těžko pak hledat viníky…“  Představení jsme 
zdárně odehráli. Vím, co vojáka nejvíce zau-
jme, a tak jsem ty divadelní polibky prodlužo-

val, jak jen to šlo. Ale ten knír, ten mi nějaký 
voják ukradl. Jarda Batěk pak na mne naléhal, 
abych ho zaplatil… ale náš předob rý referent 
Jarda Černý mu oponoval: „To se strhne z ve-
jdělku.“

Jiráskova Kolébka
 „Další hrou byla Jiráskova Kolébka 2). To už 
se vrátil Láďa Loukota z vojny a já mu předal 
štafetu hereckých milovníků. V této hře jsme si 
oba zahráli hlavní role. Hra se stala součástí 
soutěže o nejlepší ochotnickou divadelní hru 
kraje. Byli jsme ocenění druhým místem. A 
víte proč? Že prý naše jinak výborně zahrané 
představení nemělo v  sobě „sociální náboj“. 
Dodnes nevím, co to je….“3)
 Jaroslav Hrubý
Poznámky:
1)   Hra „Dámy a husaři“ je dílem polského 

dramatika a spisovatele období romantis-
mu jménem Alexander Fredro z r. 1825

2)   „Kolébka“ je historická veselohra Aloi-
se Jiráska z  r. 1891, volně navazující na 
úspěšnější Noc na Karlštejně. Odehrává 
se v době Václava IV. (je jednou z hlavních 
postav): jedná se o kolébku jako trest pro 
nevěrné ženy a o potrestanou pýchu.

3)   V 50. letech se vyžadovaly tzv. „angažova-
né hry“, které měly vyzdvihovat přednosti 
socialismu. Pokud se jednalo o líčení doby 
před tzv. Vítězným Únorem 1948, měla by 
hra obsahovat nějakou kritiku sociálních 
poměrů. Takže - viděno stranickým pohle-
dem KSČ – „Kolébka“ přece nemohla zví-
tězit. Mimochodem: když po romantické 
komedii z 19. století Husaři (líčící, jak do 
ospalého života starých mládenců vtrhnou 
ženy) nasazovali veršovanou komedii Pavla 
Kohouta ze současnosti Dobrá píseň (jeho 
divadelní prvotinu, budovatelskou hru, po-
platnou své době), zdůraznili v programu, 
že je to protiklad Husarů, kteří přece líčili 
„prohnilou buržoazní společnost“.

Literatura:
• dopis Jaroslav Hrubého z r. 2017 (strojopis)
• www.google.cz
Foto: archiv Jaroslava Hrubého

 Ilustrační foto: Helena Šašková
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KULTURA

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

www.ic-radyne.cz 
www.staryplzenec.cz 

V průběhu akce budou 
pořizovány fotografie, které budou 

využity k propagačním účelům 
města Starého Plzence. 

13:00 h – 16:00 h 
 hradd Radyně 

Centrumm služebb proo turistyy 
PROHLÍDKA 

HRADU RADYNĚ
────

SETKÁNÍ 
S MIKULÁŠEM A 

ANDĚLEM
────

PEKLO A ČERTÍ 
RADOVÁNKY

────
TVOŘENÍ PRO 

DĚTI
──

TEPLÝ ČAJ 
ZDARMA 

pořizovány fotografie, kt
využity k propagačním

města Starého Plzen

MIKULÁŠSKÁÁ 
NADÍLKA

ss pekelnouu scénkouu  
aa rozdáváníí balíčků 
vv 14:000 hh aa 15:300 h

Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč
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Kultura ve Starém Plzenci 
KALENDÁŘ LISTOPAD 2021
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických pod-
mínek.
Po  08:00-12.00 13:00-17:00 h
St  08:00-12:00 13:00-18:00 h
Út, Čt 08:00-12:00 13:00-14:30 h
Pá  08:00-12:00 h

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických pod-
mínek.
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 při dodr-
žení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

HRAD RADYNĚ - uzavřen
Komentované skupinové prohlídky při do-
držení hygienických podmínek 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

Historie jednoho století hradu Radyně
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 19. ledna 2022.

13. listopadu 2021
Svatý Martin na Radyni
Podzimní tvoření
Místo: předhradí hradu Radyně a Centrum 
služeb pro turisty
Čas: 12:00 – 16:00

23. listopadu 2021
I. koncert 37. sezóny Kruhu přátel hudby
QUASI TRIO
Vít Chudý (housle), Judita Škodová (vio-
loncello), Kateřina Ochmanová (klavír)
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo 
nám. 121
Čas: 18:00 h

27. listopadu 2021
Adventní věnčení 
Místo: Centrum služeb pro turisty na Radyni
Čas: 12:00 – 16:00 h

28. listopadu 2021
Rozsvícení vánočního stromu a adventní 
trh
Místo: Masarykovo nám.
Čas: 14:00 – 18:00 h

www.staryplzenec.cz, ic-radyne.cz
info@ic-radyne.cz, +420 725 500 060

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

Předhradí hradu Radyně
12:00 h – 16:00 h

ochutnávka vín

svatomartinské posvícení

hudba

podzimní tvoření pro děti

13:00 h příjezd sv. Martina s družiníky

křest svatomartinského vína

14:00 h tábor sv. Martina u ohně

s družiníky a koněm

15:00 h komponovaný příběh o sv. Martinovi

16:00 h závěr

Vstup zdarma

Komentované prohlídky hradu Radyně
12:30 h – 13:30 h – 14:30 h
Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč
Rezervace prohlídek na www.ic-radyne.cz
(max. 20 osob ve skupině) - rezervace do 01.11.2021

autor: Václav Engler

KRUH PŘÁTEL HUDBY
 Vážení spoluobčané a všichni milovníci krás-
né hudby, po loňské odmlce, kterou způsobila 
epidemie koronaviru, se opět rozbíhá koncertní 
sezóna Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci. Je 
to již 37 let, v nichž nabízíme všem zájemcům 
v našem městě příležitost naslouchat špičkovým 
hudebním výkonům hostujících sólistů. V  mi-
nulých létech jsme zažili odliv přicházejících 
posluchačů, jakoby se za mimořádnými hudeb-
ními zážitky muselo cestovat do větších kultur-
ních center a u nás doma se nic nedělo.
 Bez nadsázky však musím konstatovat, že 
mnozí z  vás přicházejí o velmi hodnotné hu-
dební produkce, protože na našich koncertech 
vystupují opravdu ti nejlepší muzikanti, slavná 
jména i obdivuhodné mladé talenty. Z řady kon-
certů minulých sezón jsem odcházel s nadšením 
a radostí z  bohatství, které nám bylo předáno. 

Také pro děti, které soustavně studují hru na 
některý hudební nástroj v plzenecké ZUŠce, je 
setkání s mistry těchto nástrojů velmi důležité.
 Prosím proto všechny, kteří vyhledávají 
krásné hudební produkce v  širokém okolí, aby 
okusili vzácnou možnost prožít nádherné chvíle 
s  mistrovskými tóny na našich koncertech. Za 
nesrovnatelně nižší částky vstupného můžeme 
spolu slyšet umělce, za jejichž vystoupení jinde 
je nutno dnes platit poměrně značné sumy. Rádi 
vás uvítáme mezi abonenty i mezi jednorázový-
mi návštěvníky. Myslíme vždy na žánrovou pes-
trost a přitažlivost jednotlivých programů tak, 
aby si každý přišel na své.
 Přijměte, prosím, naše pozvání a věnujte po-
zornost přehledu celé koncertní sezóny, který je 
vložen do tohoto listu. Doufám, že vás některý 
z koncertů zaujme.
 Za organizační výbor KPH Starý Plzenec 
 Miloslav Esterle

Připravovaná akce na začátek prosince 2021

4. prosince 2021
Mikulášská Radyně
Místo: Centrum služeb pro turisty na Radyni
Čas: 13:00 – 16:00 h

Platnost uvedených informací je závislá na 
aktuální epidemické situaci, a s  tím spoje-
ných vládních nařízení v  souvislosti s  šíře-
ním koronaviru COVID-19.
Sledujte prosím aktuální informace na 
stránkách města a Facebooku.
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna

p o ř á d á

v neděli 28. listopadu 2021
na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci

ADVENTNÍ TRH
od 14:00 do 18:00 hodin 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

od 17:00 hodin 

V programu zazní vánoční písně a koledy
v podání dětského pěveckého sboru ZUŠ Starý Plzenec.

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

       



Strana 12 Radyňské listy - listopad 2021

Dne 12. listopadu 2021 uplyne 

rok, co nás navždy opustil

pan Jaroslav Ulč. 

Za vzpomínku děkuje manželka 

a syn s rodinou.

Dne 29. listopadu 2021 

uplyne 10 let od úmrtí

pana Stanislava Žižkovského.

S láskou vzpomínají 

manželka Marie, syn Ivo, 

snacha Markéta 

a vnučky Anička a Rebeka.

Dne 28. listopadu 2021 uplyne 

rok, co nás opustila

paní Dagmar Ježková.

Kdo jste ji znali, 

vzpomeňte s námi.

Synové s přítelkyněmi 

a vnuk Jakub.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠE ŠKOLY

ŘÍJEN V ZŠ SEDLEC

 Koncem září jsme po dlouhé době navští-
vili s žáky naší školy plzeňskou ZOO. Tento-
krát jsme si ZOO procházeli odděleně po jed-
notlivých třídách. Moc se nám líbil japonský 
pavilon a také život v podzemí, většina dětí 
v  expozici podzemí byla poprvé. Prvňáčci 
stihli i ukázky dravců. Přestože je plzeňská 
ZOO v současné době v rekonstrukci a ně-
které pavilony nebo expozice nebyly zrovna 
přístupné, tak jsme toho s dětmi viděli hod-
ně. Zvířata byla hlavně ve vnějších výbězích, 
mohli jsme si tudíž užívat čerstvého vzdu-
chu a pohodovou procházku. Děti si mohly 
nakoupit i drobnosti k jídlu, suvenýry nebo 
pamětní mince a tím se učily fi nanční gra-
motnosti. Někomu se to dařilo lépe, někomu 
hůře, ale zkušenosti se nějak získat musí.
 V  následujících dnech probíhal ve všech 
třídách projekt „Zvířata v ZOO“. Žáci vypl-
ňovali pracovní listy, vyhledávali informace 
o životě zvířat, ve výtvarné výchově zvířata 
kreslili nebo dělali koláže. Zkrátka zvířecím 
tématem se zabývali napříč všemi předměty.
 Další podzimní den jsme si udělali Jablíč-
kový den. Užívali jsme si jablíčkového tvo-
ření. Všichni dospěláci ve škole se podíleli 
na přípravě celého dne. Čekaly nás aktivity 
vevnitř i venku na zahradě. Dopoledne jsme 
se věnovali počítání, měření, vážení, zlom-
kům, porovnávání velikosti, délky atd. Jablíč-
ka jsme loupali, krájeli, strouhali, připravo-
vali na sušení a v některých třídách dělali i 
jablečné pochoutky. Vyřádili jsme se také 
výtvarně a tvořivě, tiskli jsme na papír, kdo 

stihl, tak i na tričko. Na školní zahradě jsme 
soutěžili a zkoušeli si různé aktivity, např. sla-
lom s jablkem na hlavě, na lžíci a hod jablkem 
do terče. Všechny aktivity nás moc bavily, ale 
největší úspěch měla asi konzumace našich 
vlastnoručně vyrobených pochutin, zejména 
nepečených jablečných dortů a pití jablečné-
ho moštu, který jsme si všichni mohli zkusit 
na zahradě vytočit.
 Po dlouhé době jsme se také podívali 
do Depa v  Plzni. Jeli jsme vlakem na inter-

aktivní výstavu Tajuplný les. V tomto digi-
tálním „lese“ si žáci mohli vyzkoušet různé 
nejnovější technologie. Pohráli si se světlem 
a tmou, zvukem a tichem, vyráběli elektřinu 
na jízdním kole, lovili virtuální rybičky, há-
zeli míčem, hráli stínové divadélko, zkrátka si 
pohráli a zrelaxovali. Dětem se výstava moc 
líbila, my učitelé jsme tentokrát měli trošku 
kritický pohled a musíme konstatovat, že 
jsme v Depu zažili povedenější výstavy.
 Emanuela Vávrová, učitelka

Druháčci a jejich koláže se zvířaty ze ZOO Foto: Emanuela Vávrová
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PODZIMNÍ DNY V MŠ 

STARÝ PLZENEC

 Malíř podzim nám vykouzlil spoustu krás-
ných a barevných dní, které jsme využili na 
podzimní vycházky. Každá třída se vypravila 
do okolí pozorovat změny v  přírodě. První 

třída se vypravila na louku pod naší školkou. 
Děti s paní učitelkou sledovaly proměny stro-
mů a do třídy si přinesly velikánskou kytici 
barevného listí. Děti z  druhé třídy přivítaly 
podzim se skřítkem. Společně si postavily 
domečky, ve kterých chtějí strávit podzim-
ní dny. Třetí třída se vypravila na rotundu. 
Cestou děti sbíraly podzimní plody. Ve čtvré 

Pečení štrúdlů ve 4. třídě  Foto: Romana Kováříková

 My žáci 2.A a 3.A to už víme. V úterý 12.10. jsme se vydali do Milínova. Na farmě Mou-
lisových jsme se dozvěděli celou řadu zajímavostí, třeba kdy vzniká podmáslí, jaký je rozdíl 
mezi senem a slámou, co je to ekologické farmaření nebo kolik vajíček snese slepice za den. 
Vlastnoručně jsme si zkusili stlouci máslo, podojit krávu, cepem vymlátit obilí nebo uplést 
housku. Jen pohrát se zvířátky jsme si nestihli, protože už na nás čekal autobus. Tak snad 
někdy příště.
 Žáci 2.A a 3.A

ZŠ STARÝ PLZENEC

FINÁLE PROJEKTU 

„HÝBEME SE HEZKY 

ČESKY“

 Dočkali jsme se nejradostnější chvíle na-
šeho snažení v  projektu „Hýbeme se hezky 
česky“. Naše škola hlasováním v prodejnách 
PENNY zvítězila a kromě balíčků zdravé vý-
živy získáme i fi nanční odměnu 15 000 Kč, 
kterou použijeme na nákup sportovního vy-
bavení.
 Chtěli bychom poděkovat všem rodičům 
a dětem, kteří se zapojili, a přispěli tak k pod-
poře našeho školního sportovního týmu.
 Irena Holoubková, učitelka TV

 Foto: Alena Morgensternová, učitelka

PODZIM V MŠ SEDLEC
 Děti z mateřské školy se postupně adapto-
valy na nový režim, prostředí školky a nové 
kamarády. V měsíci září jsme se věnovali té-
matu: učíme se spolu žít, kde si děti vytváře-
ly pravidla třídy s prosociálním zaměřením. 
Všímáme si změn v  přírodě, hlavně během 
našich každodenních vycházkách či poby-
tech na  školní zahradě. S  podzimem přišlo 
také ochlazení spojené s  nemocností dětí 
v  naší školce. Proto je důležité se připravit 
na tyto změny a teple se oblékat.
 V úterý 5. 10. 2021 jsme vyrazili na krásný 
výlet do Hlohovic na statek za skřítkem Pod-
zimáčkem. Velké poděkování patří majitelům 
tohoto kouzelného místa v přírodě, kteří pro 
děti připravili stopovačku, zajistili místo pro 
opékání buřtů a pohostili nás napečenými 
dobrotami. Cestou lesem jsme zpívali, cvičili, 
stavěli domečky z přírodnin a splněním těch-
to úkolů jsme se  dostali až k  zaslouženému 
pokladu, který si děti spravedlivě rozdělily.
 Za kolektiv MŠ Kateřina Peroutková
 učitelka

třídě se pracovalo s plody naší zahrádky. Děti 
si upekly společně jablečný štrúdl, který vo-
něl až před školku. Mňam. Děti z páté třídy 
měly důležitý úkol od kouzelníka Abraxase. 
Dostaly dopis, který přinesla sova Agátka. 
Vypravily se do lesa za skřítkem Podzimníč-
kem. Ten jim dal za úkol třídit podzimní plo-
dy. Společně pak velkým klíčem a kouzelnou 
formulí uzamkli les na zimu. Za splnění úko-
lu je Podzimníček s  kouzelným kloboukem 
pasoval na čarodějnické učně a rozdal jim 
cvičné kouzelné hůlky a učňovskou knížku. 
12. října k nám do školky zavítalo divadélko 
Letadlo s podzimní pohádkou. Jako vždy se 
hraní účastnily i naše děti. O podzimu už teď 
vědí opravdu hodně. Divadélku moc děku-
jeme. Přestavení je vždy krásné a veselé. 15. 
října k nám opět dorazilo Lví očko. Hravou 
formou nám odborníci překontrolovali oči. 
Děkujeme za spolupráci. Zkrátka u nás ve 
školce se prostě nenudíme. Už se moc těšíme 
na další dobrodružství. A jak trávíte podzim 
vy? Přejeme vám stejně krásný a příjemný 
podzim.
 Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

ZŠ STARÝ PLZENEC

JAK SE PEČE HOUSKA?
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SKAUT
SKAUTSKÁ VÝPRAVA 

DO PÍSKU

 Pátek 8. října byl dnem, na který se staro-
plzenecké světlušky a vlčata těšili už dlouho 
dopředu. Na  tento den byl totiž plánovaný 
odjezd na jejich první výpravu s přespáním. 
Vlakem jsme se vydali do Písku, kde na nás 
čekal krásný skautský dům, jenž nám nabídl 
přístřeší na  následující dvě noci. Výpravou 
nás provázela pomatená profesorka Irena 
Straširybková, která děti požádala, aby jí po-
mohly vybádat informace do  jejího deníku. 
V první řadě bylo potřeba zjistit, jaké skupiny 
organismů se vyskytují v potravním řetězci. 
Následoval výlet do nádherné přírody v okolí 

Písku, během něhož se děti proměnily v mši-
ce, mravence, žáby, čápy a rozkladače a měly 
tak možnost prožít potravní řetězec na vlast-
ní kůži. Zjistily, že uniknout před vyhlado-
věním může být v přírodě často velmi těžké 
a také, jaké jsou dopady toho, když najednou 
jeden článek tohoto řetězce začne vymírat. 
V neděli jsme ještě stihli navštívit Mraveniště 
v místní Sladovně a poté nás už čekala poho-
dová cesta domů. Výlet jsme si moc užili, slu-
níčko nám celý víkend krásně svítilo a domů 
si všichni odvážíme samé hezké vzpomínky.

 Katy – Kateřina Tuháčková

 Skauti v oboře U Vodáka v Písku
 Foto: Téra – Tereza Vrbová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE

STAROPLZENEČTÍ 

MYSLIVCI A JEJICH 

AKTIVITY

 Po odeznění náporu covidové pandemie 
a následném uvolnění vládních nařízení, ob-
novili staroplzenečtí myslivci svoji činnost, 
jako většina spolků a organizací. První spo-
lečnou akcí v tomto roce byla členská schůze 
v  červnu. Místem setkání se stala zasedací 
místnost hasičů. Všichni byli rádi, že se sešli 
ve stejném počtu, jako před vypuknutím pan-
demie. Radost jsme umocnili na konci srpna 
při pečeném praseti a hudbě v areálu hasičů. 
Posezení se zúčastnilo 39 členů spolku, přá-
tel a kamarádů. Po veselení přišla i pracovní 
část naší činnosti. V neděli 12. září pomáhalo 
23 členů, zájemců o členství a dětí s úklidem 
lesa kolem hradu Radyně. Městský hajný p. 
Hrachovec nás poprosil o pomoc při čištění 
lesa po kůrovcové těžbě. My jsme neodmít-
li a zvláště děti byly rády v  jiném prostředí. 
Práce byla vykonána a zakončena pečením 
špekáčků. Další akcí byl v sobotu 18. září 5. 
ročník v  brokové střelbě na asfaltové holu-
by o Putovní pohár mysliveckého spolku na 
střelnici v  Nezbavěticích. Sportovního klání 
se zúčastnilo 20 členů a přátel. Vítězem se stal 
Hofrichter Daniel st. Další věcí, která spolek 
trápila, byl dluh vůči městu za neuskutečně-
nou úklidovou akci Uklidíme Česko. Pravi-
delně se účastníme, a tak jsme chtěli pomoci 
i v  letošním roce. V  neděli 3. října uklidilo 
16 našich členů a přátel okolí silnice ze Staré-
ho Plzence k dálničnímu mostu u Koterova. 
Nasbíralo se pár pytlů odpadků. Je jen škoda, 
že jedna skupina lidí uklízí, co jiná vytvoři-
la vlastní bezohledností. Co se týká činnosti 
v honitbě, opravili jsme krmná a lovecká za-

řízení. Umístili napáječky na vodu pro zvěř 
v místech, kde je daleko k vodním zdrojům. 
Člen našeho spolku p. Bláha pomáhá s krme-
ním kachen na řece Úslavě. Byla nakoupena 
dostatečná zásoba obilí a kukuřice pro zimní 
přikrmování. Členové mají připraveno seno. 
Ve dvou víkendových brigádách jsme ob-
novili pachové ohradníky, zamezující zvěři 
vstup na silnici. Nutno podotknout, že nákup 
pachových náplní a krmiva byl řešen i za po-
mocí dotace z  městského úřadu, za což mu 
myslivecký spolek děkuje. V  kontaktu jsme 
i s místní mateřskou školkou, která pomáhá 
se sběrem kaštanů, žaludů. Ve zbytku letošní-
ho roku budeme pokračovat v odlovu zvěře 
škodící myslivosti a přírodě, hlavně divočá-
ků, lišek apod. Problémy, které náš spolek 

trápí, jsou stále stejné. Velký úhyn zvěře při 
střetu s autem nebo vlakem. Jízda terénními 
auty a motocykly lesem a po polích v denní 
i noční dobu. Dále soustavný volný pohyb 
psů v  okolí města, které nezodpovědní ma-
jitelé vypustí z  vodítka v  lese, na poli nebo 
u vodních zdrojů. Zvěř je tak neustále štva-
ná a  mnohdy uhyne, nebo je psem stržená. 
Mnohým lidem tento problém nevadí, pro-
tože na prvním místě je jejich miláček. Řada 
obcí a měst již nenechává tyto věci bez zájmu 
a snaží se je řešit. Závěrem si přeji, aby se 
život pomalu vrátil do stavu jako před covi-
dem.

 Za Myslivecký spolek Starý Plzenec
 Karel Mastný, jednatel

Sběr odpadu kolem silnice na Koterov  Foto: Michal Škarvan
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ADVENTNÍ
PUTOVÁNÍ
PLZEŇSKEM
Navštivte zajímavá místa
v Plzni a okolí spojená
s adventem a Vánoci.
V soutěžním kvízu pak ukažte,
co si z výletu pamatujete.

28. 11. 2021 - 6. 1. 2022

www.adventniputovani.cz

„RYBOVKA“ 

VE STARÉM PLZENCI

 Vážení milovníci tónů České mše vánoční 
J. J. Ryby, již dva roky nám okolnosti, souvise-
jící s koronavirem, nedovolily se scházet, cvi-
čit a provést Rybovu vánoční mši. Další kom-
plikací byly a jsou také rekonstrukční práce 
v kostele na Malé Straně, při nichž se do od-
krývání vrstev, skrytých pod dlažbou kostela, 
zapojili také archeologové. Z  těchto důvodů 
jsme nemohli konat naše koncerty pro staro-
plzenecké varhany a i v současné době zatím 
koncertujeme v kostelíčku na náměstí.
 Máme ale pro letošní Vánoce naději, že 
všechny komplikace se podaří vyřešit a bu-
deme moci opět spojit své muzikantské a pě-

vecké síly k provedení milované „Rybovky“. 
Plánovaný termín vánočního koncertu 
je neděle 19. prosince 2021 od 18 hodin.
V případě, že nebude možno uskutečnit pro-
vedení Rybovy mše v  obvyklém prostředí, 
plánujeme i náhradní řešení, o kterém budete 
včas informováni, pokud bude muset nastat.
Rád bych pozval všechny zájemce o zpívání 
ve sboru na nácviky, které začnou poslední 
v  poslední listopadový čtvrtek 25. 11. v  19 
hodin v prostorách ZUŠ Starý Plzenec a bu-
dou probíhat po všechny další prosincové 
čtvrtky ve stejnou dobu. S  nadějí otvíráme 
pro vás všechny opět tuto možnost společné-
ho hudebního díla a doufám, že se podaří vše 
uskutečnit k radosti všech zúčastněných.
 Za spolek Staroplzenecké varhany 
 Miloslav Esterle

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ 

VÁS ZAVEDE 

I DO STARÉHO PLZENCE

Jak kostel blízko plzeňského hlavního 
vlakového nádraží přišel ke jménu U Je-
žíška, proč je andělíček Vošahlík na plzeň-
ské katedrále zrovna jedenáctý v řadě? Co 
jedla a pila o Vánocích královská družina 
na hradě Radyně? Na tato místa zavede děti 
i dospělé od poslední listopadové neděle až 
do začátku ledna 2022 Adventní putování 
Plzeňskem. 

 Jde o hru, která propojuje moderní tech-
nologie a pohyb venku. Účastníci mají za 
úkol vyplnit on-line kvíz, který se týká dva-
nácti soutěžních míst v Plzni a okolí. Všech-
na místa mají spojitost s adventem, Vánoci či 
s církevní tematikou. Ve Starém Plzenci jsou 
taková místa hned dvě.
 Otázky v kvízu jsou voleny tak, aby nebylo 
jednoduché odpovědi na ně najít na interne-
tu, ale aby účastníci museli místo kvůli správ-
né odpovědi přímo navštívit. Hra upomíná 
na vánoční tradice a vyzdvihuje unikátní 
místa v Plzni okolí, čímž podporuje cestov-
ní ruch i mimo hlavní sezónu. Zábavnou 

formou tak propaguje Plzeňsko jako město 
a oblast s řadou zajímavých lokalit, které stojí 
za to navštívit v předvánočním a vánočním 
čase. 
 Pro hrací kartu není nutné nikam chodit 
a ani ji nikam odnášet. Vše se odehrává na 
webové platformě http://adventniputovani.
cz. Každý, kdo úplně a správně vyplní kvíz, 
dostane dárek.
 Adventní putování Plzeňskem pořádá 
spolek Dobroslav za podpory Občanského 
spolku Hůrka a Radyně, města Starého Pl-
zence a dalších partnerů.
 Alois Žižka, předseda spolku Dobroslav

HRADIŠTĚ HŮRKA OPĚT 

KRÁSNĚJŠÍ

 V sobotu 16. 10. 2021 se uskutečnila akce 
zaměřená na údržbu a drobné opravy v are-
álu hradiště Hůrka, do které se zapojili pře-
devším členové občanského sdružení Hůr-
ka Radyně (OSHR), ale také staroplzenečtí 
skauti z 58.  oddílu Sluneční údolí. Pracovní 
úsilí bezmála 30 dobrovolníků se soustředilo 
především na prořezávání křovin bránících ve 
výhledu z hradiště směrem na Radyni nebo 
na kostel Narození Panny Marie, prosekání a 
zprůchodnění stezek, odklizení padlých stro-
mů, úklid klestí stromů poražených po kůrov-
ci, opravu základů kostela sv. Vavřince apod.

Pokračování na str. 16
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SPORT

SK SPORTTEAM DOLI 

STARÝ PLZENEC 

POŘÁDAL I NA PODZIM 

SVOJI TENISOVOU 

ŠKOLU A DALŠÍ SOUTĚŽE 

PRO MLÁDEŽ

 Tenisová škola SK SPORTteam DOLI Sta-
rý Plzenec pokračovala po letních prázdni-
nách podzimní částí. Děti navštěvovaly naše 
tréninky opět šest dnů v  týdnu. Mladší děti 
trénují většinou po dvou na hodině, aby se 
jim mohli trenéři dostatečně věnovat. Starší 
děti, jež jsou již pokročilejšími tenisty, bere-
me na hodinu po třech nebo po čtyřech.
 Také letos jsme v rámci naší tenisové školy 
pořádali doprovodné akce. V neděli 26. září 
pokračovaly tenisové přebory mládeže Staré-
ho Plzence turnajem ve čtyřhře. Na kurtech 
v Koterově jsme děti rozdělili do třech kategorií. 
 Pokračování na str. 17 Jedna z deseti disciplín – někteří soutěžili, ostatní povzbuzovali.  Foto: Milan Doležel

Pokračování ze str. 15
Práce tak navázala na každoročně provede-
nou údržbu zeleně, kterou před nedávnem 
zajistilo město Starý Plzenec. Nyní je Hůrka 
opět „jako ze škatulky“.
 Společné pracovní úsilí pokračovalo peče-
ním špekáčků a hlavně netradiční procházkou 
po hradišti s archeologem Mgr. Radkem Širo-
kým. Účastníci získali nemálo nových infor-
mací, například o podobě hradiště v době jeho 
rozkvětu, nebo o viditelných i na první pohled 
skrytých důkazech jeho existence. Poutavý vý-
klad se týkal také důvodů pro které se hradiště 
stalo důležitým správním střediskem na vý-
znamných obchodních cestách z Prahy do Ně-
mecka, jak bylo opevněno a střeženo, nebo jak 
jeho obyvatelé hospodařili s vodou. Prohlídka 
rotundy byla ozvláštněna prezentací těch nej-
cennějších prvků, kterých si archeologové na 
této stavbě nejvíce považují.
 Akci pomohli připravit a přímo se jí také 
účastnili členové týmu Regionální rozvojové 
agentury Plzeňského kraje (RRA). Pracovníci 
RRA, zástupci města Starý Plzenec, OSHR, 
Plzeňského kraje i dalších odborných institu-
cí v oblasti památkové péče a turismu se od 
července letošního roku zabývají přípravou 
archeoplánu hradiště Hůrka. Jedná se o kon-
cepci, která by měla do poloviny roku 2022 
uspořádat návrhy zlepšení péče o areál s cí-
lem zkvalitnit jeho prezentaci.  Zapojení se 
do práce na údržbě Hůrky bylo pro pracov-
níky RRA výtečnou příležitostí se ještě lépe 
seznámit s areálem této jedinečné národní 
kulturní památky.
 Zpracování archeoplánu je možné díky 
zapojení RRA a města Starý Plzenec do me-
zinárodního projektu Archeodanube, který 

je spolufi nancován z prostředků programu 
Interreg Danube. Účast v projektu umožňuje 
sdílet zkušenosti týkající se rozvoje archeolo-
gických parků s dalšími evropskými městy.  
V případě Hůrky se jako zajímavé možnosti 
ke zlepšení jeví například: přístupnost pa-
mátky, údržba zeleně, ucelená interpretace 
příběhu této cenné národní kulturní památ-
ky, či poskytnutí zázemí návštěvníkům např. 
formou návštěvnického centra apod.
 Za účelem zpracování archeoplánu byl se-
staven tým odborníků z oblastí archeologie, 
historie, ochrany památek, cestovního ruchu 
a marketingu. Probíhá spolupráce se všemi 
zainteresovanými stranami – městem Starý 

Plzenec, Plzeňským krajem (odbory zabývají-
cí se např. péčí o památky, ochranou přírody, 
podporou turismu), Národním památkovým 
ústavem, Západočeským muzeem, Svazem 
měst a obcí Plzeňského kraje, organizací Pl-
zeň Turismus apod. Zásadní je však zapojení 
místních obyvatel, které se předpokládá pro-
střednictvím názorového průzkumu a veřej-
ného projednání archeoplánu.
 Za Váš zájem i ochotu zapojit se předem 
děkuje:

Mgr. Barbora Sýkorová
Regionální rozvojová agentura 

Plzeňského kraje, o.p.s.
sykorova@rra-pk.cz

Brigáda na Hůrce  Foto: Barbora Sýkorová
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INZERCE

INZERCE Z KUPONU

■ Prodám dekorační předměty – chomou-
ty, kolovrátky, selské nářadí, stará foto, pivní 
lahve, sakrální předměty, houpací koně atd. 
Tel.: 723 345 112.

■ Daruji kvĕtnová koťátka - kočičky Be la 
a Mery jsou mazlivé a přítulné. Tel.: 
732 688 575.

■ Prodám levně plechovku od oleje s  vy-
tlač. etiketou (cca r. 1950) a jut. pytel s ná-
pisem Českosl. pošta, po str. trikolora. Tel.: 
732 688 575.

Unikátní závěsný kalendář na rok 2022
STARÝ PLZENEC 

– HISTORICKÉ POHLEDNICE
v prodeji v K-Centru 

Smetanova 932, St. Plzenec
za cenu 120 Kč/ks.

Vhodné jako vánoční dárek.

Provádíme malířské, 
natěračské, zednické,  

vyklízecí práce
Vyklidíme, odvezeme a 

zlikvidujeme pozůstalosti, 
nábytek, elektroniku, 

spotřebiče, hračky, odpad 
apod.

Připravíme vaši 
nemovitost k prodeji –
vyklidíme, vymalujeme 

atd.
Radim Trázník, DiS.

Tel.: 703 655 650
e-mail: 

radimtraznik@gmail.com

Pokračování ze str. 16
V příjemném prostředí viděli diváci, což byli 
většinou rodinní příslušníci, hodně hezkých 
zápasů.
Výsledky turnajů ve čtyřhře:
Nejmladší kategorie
1. Jan Hruška – Ondřej Kazda
2. Lukáš Čipera – Tomáš Čipera
3. Tomáš Jílek – Jan Protivínský
Mladší kategorie
1. Lucie Posavádová – Violet Váchalová
2. Sára Mátlová – Nathalie Vričanová
3. Lukáš Čipera – Ondřej Kazda
Starší kategorie
1. Jan Levora – Adéla Pokorná

2. Antonín Mužík – Eliška Hosteková
3. Jiří Posavád – Anna Václavovičová
 Ještě před turnajem ve čtyřhře jsme pořá-
dali Zábavné sportovní odpoledne, což jsou 
soutěže v  družstvech zejména pro mladší 
děti. Letos jich přišlo na naše hřiště přesně 
třicet a byly náhodně rozděleny do třech de-
setičlenných družstev. Soutěžilo se celkem 
v  deseti různých disciplínách, když někte-
ré měly tenisovou tematiku. V  této soutěži 
jde především o zábavu, i tak byla na všech 
účastnících vidět velká radost z vítězství v ka-
ždé disciplíně. Všechny děti dostaly na krk 
medaili příslušného kovu a navíc si také od-
nesly spoustu věcných a chutných cen.

 Naše tenisová škola bude nyní pokračovat 
zimní halovou sezónou. Tréninky přesuneme 
do  nafukovací haly TK Pohoda Letkov, kde 
bychom měli hrát od poloviny října do téměř 
konce dubna příštího roku. 
 Všechny tenisové akce pro mládež byly 
podporovány městem Starý Plzenec, Národ-
ní sportovní agenturou a Českým svazem 
rekreačního sportu. Zahájení dalšího roč-
níku tenisové školy připravujeme na duben 
roku 2022, již nyní se můžete přihlašovat. 
Informace se dozvíte v  Radyňských listech 
a na našich webových stránkách http://www.
skdolistaryplzenec.banda.cz/.
 Milan Doležel
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Adventní čas
na plovárně

Předadventní soboty se na plzenecké plovárně stanou 

vánočním časem pohody. Přijďte se při procházce zahřát 

grogem, svařákem, dětským punčem, kávou, 

čajem nebo horkou čokoládou.

Nebude chybět doprovodný kulturní program.

Otevřeno pro Vás budeme mít od 15h.

So 27. 11. 2021

So 04. 12. 2021

So 11. 12. 2021

So 18. 12. 2021

Více informací o programu naleznete průběžně 

na facebooku.

Plovárna Starý Plzenec 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST 
SÝKORA KOVO s.r.o. Starý Plzenec

Informace na tel: 777 759 763, 777 88 11 22  Email: martina.sykorova@centrum.cz

přijme ihned:

PRACOVNÍKA DO EXPEDIČNÍHO SKLADU PRO PŘÍPRAVU
A BALENÍ VÝROBKŮ PŘED EXPEDICÍ 

ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE  CO2 
- praxe v oboru
- znalost výkresů

NABÍZÍME:
- zajímavé finanční ohodnocení
- příspěvek na stravování 50 %
- příspěvek na životní pojištění
- mimořádné odměny

- čisté pracovní prostředí 
- příspěvek na vánoce
- motivační odměny
- jednosměnný provoz
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INTERNÍ AMBULANCE 
VE STARÉM PLZENCI

oznamuje, 
že od 1.10.2021 získala smlouvu 

i s pojišťovnou 207 - OZP.

Nabízíme tedy interní péči a dispenzarizaci 
pacientům všech pojišťoven.

Ordinační doba 
středa 7,30-12,00  12,30-15,30h

Smetanova 292, Starý Plzenec

Akutní ošetření bez objednání!
Objednání na tel: 725 906 936

MUDr. Gabriela Rybářová
sestra Hana Šlajsová

KFC OLYMPIA PLZEŇ DT
HLEDÁME KOLEGY DO TÝMU !

Hledáš práci na hlavní pracovní poměr nebo jen brigádu?
Volba je jen na tobě!

POKLADNÍ
PŘÍPRAVA SENDVIČŮ

KUCHAŘ

CO TI U NÁS NABÍZÍME:
- Smlouva na dobu neurčitou ve stabilní společnosti.
- Možnost kariérního růstu, až 70% našich zaměstnanců povyšujeme.
- 25 dní dovolené.
- Spropitné pro každého.
- Mzda ti přijde na účet vždy do 9. dne v měsíci.
- Zvýhodněné stravování na pracovišti.
- Máme tým s rodinnou a přátelskou atmosférou.
- 25% slevy do našich značek Burger King, Pizza Hut, Starbucks, KFC.
- Fixní bonus pro HPP
- Flexibilní plánování směn dle tvých možností

            Jdeš do toho s námi? Budeme se těšit!

E-mail: anna.basova@amrest.eu
Telefon: 724 611 071

SŠ Rokycany – škola pro 21. století 
371 728 523 | www.skola-rokycany.cz | Facebook: SŠ Rokycany  

Milí budoucí středoškoláci, vážení rodiče,
v současné době se žáci rozhodují, jakým 
směrem se budou ubírat ve svém 
profesním životě. Naše střední škola 
jim nabízí velký výběr oborů
vzdělání s výučním listem i maturitní 
zkouškou. Podle svých zájmů si 
mohou zvolit, zda se vydají cestou 
oborů poskytujících služby (Obchodník, 
Prodavač, Gastronomie, Kuchař – číšník), 
nebo zvolí technické zaměření (Mechanik 
seřizovač, Obráběč kovů, Zámečník, 
Automechanik, Opravář zemědělských 
strojů, Lesní mechanizátor), které je v 
současné době velmi žádané na trhu práce. 
Nově nabízíme obory Mechanik seřizovač,
obráběč kovů (4leté studium – maturitní 
zkouška a výuční list) a Mechanik seřizovač
(2leté nástavbové studium). Absolventi 
našich oborů jsou schopni do firem 
nastoupit jako plnohodnotní kvalifikovaní 
zaměstnanci. Firmy mají o naše žáky 
obrovský zájem. Školu, zejména odborný 
výcvik, neustále modernizujeme, a tak jsou 
naši žáci 

neustále seznamováni s novými trendy a 
technologiemi ve všech oborech vzdělání.
Vlajkovou lodí odborného výcviku je nová 

dílna CNC obráběcích strojů, která 
byla pořízena v rámci projektu IROP. 
Mezi další akce související se 
zvyšováním kvalifikace patří exkurze 
do spřátelených firem, barmanské, 

baristické a carvingové kurzy. Naše škola 
spolupracuje se základními a mateřskými 
školami. Pro ZŠ organizujeme technický 
kroužek a kroužek robotiky, pro MŠ kroužek 
„Šikulové“. Cílem je rozšířit znalosti, 
schopnosti a přístup žáků k technickému 
vzdělávání. V rámci mimoškolní činnosti 
nabízí naše škola zájmové kroužky. Zveme 
všechny zájemce, kteří se chtějí podívat do 
naší neustále se rozvíjející školy. Návštěva 
je možná kdykoli po předchozí domluvě. 
Provedeme vás po naší škole a seznámíte 
se s jednotlivými obory i po stránce 
praktické. 
Dny otevřených dveří: 10.-13. listopadu
2021 st, čt od 8,00 do 14,00; pá do 17,00; 
so do 11,00 hod.,3.února 2022 14,00-17,00

PŘEHLED
NABÍZENÝCH OBORŮ:

Stanete se součástí vyučovacího procesu. 
Obory s maturitní zkouškou 

Management a ekonomika obchodu 
Management a služby v gastronomii
Mechanik seřizovač, obráběč kovů
kombinovaný obor

Obory s výučním listem 
Mechanik opravář motorových vozidel
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Obchodní specialista
Kuchař – číšník
Opravář zemědělských strojů
Lesní mechanizátor 

Nástavbové studium 
Provozní technika (denní studium)
Podnikání (denní a dálkové 
studium)
Mechanik seřizovač
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Uzávěrka čísla 12/2021

je 19. 11. 2021 ve 12:00 hodin.

Vychází: 1. 11. 2021

ZDARMA v nákladu 2400 kusů

Radyňské
listy

Rychlým internetem to u nás 
rozhodně nekončí! Nabízíme 
mimo jiné také:

chytrou internetovou 
televizi (IPTV)

zabezpečovací a kamerové
systémy pro Vaše domy

levné telefonování (VOIP

B U D E M E  S  VÁ M I  O D  S A M É H O  Z A Č ÁT K U

COMMUNICATION FIRST

www.mraknet.com
Všechny vaše dotazy zodpovíme na zákaznické lince 602 370 766

nebo na internetu mraknet@mraknet.com

é 

P)

e na zááákkaznické lince 602 370 766

Jediná optická síť ve Starém 

Plzenci. Bezkonkurenčně nej-

rychlejší připojení za 300 Kč 

měměsíčněsíčn . Špičková podpora pro 

naše zákazníky 4 h denně24 h denně..

a navíc 2 MĚSÍCE zkušebního 

provozu zcela ZDARMA!


