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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí čtenáři,
spoluobčané,
vánoční a novoroční
oslavy jsou za námi. Příroda se ponořila do sněhové
pokrývky. Naše práce na
radnici pro Vás občany a pro naše město
již tolik ročním obdobím nepodléhá. Spíš
naopak, žijeme v trvalém předstihu.
V minulém čísle RL byla zveřejněna informace o možnosti výstavby supermarketu v našem městě. Jsem potěšena, že občané vyjadřují svůj názor a z reakcí je vidět,
že je to velmi ožehavé téma, které vyvolává řadu diskusí. Soudobý trend budování
nákupních center a soustřeďování nákupů
do nich je vnímáno jak kladně, tak záporně. V každém případě se jedná o zásah do
podoby města. A protože nás názor občanů našeho města zajímá, byla na základě
usnesení Rady města připravena anketa ke
zjištění názoru občanů na potřebu supermarketu v našem městě, a to na webových
stránkách města, kde máte možnost vyjá-

dřit svůj názor, nebo prostřednictvím Radyňských listů.
Tato anketa rozdělila občany na část,
kteří jednoznačně tuto iniciativu vítají a
vyjádřili se v tom smyslu, že „čím dříve
tím lépe“,….že takovéto zařízení „už tu
dávno mělo být“,…“konkurenci vítáme“,….a na druhé straně je reakce drobných
živnostníků, kteří argumentují tím, že je
takovéto zařízení „zlikviduje“. Dalším
diskutovaným tématem je umístění případného supermarketu. Některé názory říkají,
„ano chceme supermarket, ale na jiném
místě“. Zde je nutno podotknout, že umístění takového zařízení musí být v souladu
se schváleným územním plánem. Někteří
navrhují umístění supermarketu na volném
pozemku vedle bývalé zeleniny při Smetanově ulici nebo zbourat zástavbu starých
domů při Smetanově ulici a zde umístit
supermarket. Podle platného územního
plánu, který schválilo zastupitelstvo města
v 6/2006 nelze takovéto zařízení postavit
v této lokalitě. Výstavba supermarketu by
byla možná na pozemcích při Bezručově
ulici směrem k Ostré Hůrce, které jsou v
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územním plánu určeny jako „komerční
zóna“. Ale tato lokalita je v těsné blízkosti
nákupního centra „Olympie“, pro většinu
občanů našeho město již daleko a pro budoucí investory pro umístění supermarketu nezajímavá. Jiné vhodné pozemky na
umístění supermarketu město v současné
chvíli nemá. I z těchto důvodů je vytipovanou lokalitou právě pozemek současného
sběrného dvora, který není v přímém centru města, přesto dobře dosažitelný pro občany a také z hlediska dopravního napojení
vhodný. Někteří z vás uváděli, že se jedná
o záplavovou zónu. I tuto informaci má budoucí zájemce prověřenou a řeší umístění
stavby mimo záplavovou zónu. Pouze část
parkovacích míst zasahuje do neaktivní záplavové zóny.
Další diskutovanou otázkou je přestěhování sběrného dvora. I tyto kroky musí být
v souladu s územním plánem. V současné
době vedeme jednání, kam by bylo vhodné
sběrný dvůr přemístit. Osobně si myslím,
že současný sběrný dvůr našemu městu moc „parády“ nedělá a ruší pohled na
pokračování na str. 3

VÁNOČNÍ RADYNĚ
Členové OSHR a jejich příznivci o vánočních svátcích otevřeli podruhé Radyni
pro širokou veřejnost. Chtěli jsme návštěvníky co nejvíce pobavit a připravit jim hezký zážitek z návštěvy, a proto jsme vánočně vyzdobili vstup i vnitřní prostory hradu.
Ve vstupní místnosti „u Radouše“ mohli
lidé posedět s čajem, svařáčkem, perníčky a také pohovořit s purkrabím, lovčím
a zakladatelem hradu Karlem IV., odkud
poté vyšplhali na věž. Ve druhém patře,
v královské komnatě, je čekala královna
se svým zpovědníkem. Zde si návštěvníci mohli zazvonit pro štěstí na rozvěšené
zvonečky z celého světa. Na památku pak
každý návštěvník dostal i jeden háčkovaný
zvoneček, který vyrobily členky sdružení
Šikovné ruce.
Z věže byl krásný výhled až k hraničním
hvozdům, který druhý den po krátkém dešti navíc doplnila nádherná duha.

Návštěvníky hradu Radyně přivítal sám Karel IV. se svým purkrabím a lovčím.
Foto: Eva Suttnerová
Děkuji členům výboru OSHR a sedmi
dobrovolníkům Evině, Martině, Kubovi,
Anetě, Jarce, Láďovi a Heleně, kteří celou
akci zajistili.
Vánočně vyzdobenou Radyni navštívilo necelých 200 platících návštěvníků. Na

vstupném bylo vybráno celkem 7.680 Kč,
z toho 5.000 Kč předá naše sdružení městu
Starý Plzenec jako příspěvek na nové vitríny do hradu.
Za OSHR Jitka Sutnarová

Radyňské listy - únor 2013

Strana 2

INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
36. schůze - 20. prosince 2012
RM
◘ vzala na vědomí přehled návštěvnosti a
tržeb na hradu Radyni a v rotundě sv. Petra
a Pavla za turistickou sezónu 2012 předložený vedoucí K-Centra;
◘ vzala na vědomí plán kulturních a společenských akcí města na rok 2013 předložený vedoucí K-Centra a doporučila doplnit plán o návrhy dalších akcí;
◘ souhlasila s pořízením nových pultových výstavních vitrín pro historickou expozici do věže hradu Radyně;
◘ vzala na vědomí žádost společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o. o
prodej pozemků města v Husově ulici ve
Starém Plzenci za účelem výstavby maloobchodního objektu a uložila MěÚ, po
uspořádání ankety v Radyňských listech ke
zjištění názoru občanů na potřebu supermarketu ve městě, předložit návrh záměru
výstavby supermarketu ve městě k rozhodnutí ZM;
◘ schválila, na základě uzavřené smlouvy
o smlouvě budoucí, uzavření smlouvy se
společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene na pozemcích města
parc. č. 143/2 a 210/12 v k. ú. Starý Plzenec;
◘ vzala na vědomí informaci stavební-
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ho technika města o podmínkách možného
dokončení rozestavěného kanalizačního
řadu v Luční ulici a uložila MěÚ zajistit
pořízení nové dokladové části k původní
projektové dokumentaci a vydání nového
stavebního povolení na celou stavbu kanalizačního řadu;
◘ stanovila pro I. pololetí 2013 termíny
schůzí RM ve dnech: 10. a 24. ledna, 7. a
21. února, 7. a 21. března, 4. a 18. dubna,
2., 16. a 30. května, 13. a 27. června a termíny zasedání ZM ve dnech: 4. března a
3. června;
◘ schválila uzavření darovací smlouvy se
společností Rumpold-R Rokycany, s. r. o. o
poskytnutí daru 10 tis. Kč městu na pořízení koberce do malé tělocvičny v sokolovně
ve Starém Plzenci a darovací smlouvy se
společností STREICHER, spol. s r. o. Plzeň o poskytnutí daru 30 tis. Kč městu na
rozdělení formou finančních příspěvků zájmovým organizacím působícím ve městě
sdružujícím děti a mládež na jejich činnost
v roce 2013;
◘ schválila uzavření smlouvy s autorem
územního plánu města Ing. arch. Oldřichem Fárou o provádění poradenské a konzultační činnosti pro město Starý Plzenec
v roce 2013;
◘ vzala na vědomí dvě žádosti o pronájem uvolněných nebytových prostor v
domě čp. 68 ve Smetanově ulici a uložila
MěÚ zveřejnit záměr města pronajmout
tyto nebytové prostory;
◘ uložila MěÚ, na základě usnesení ZM v
souvislosti se stížností občanů z Podhradní ulice na pasení skotu na lukách při řece
Úslavě, zjistit reálné možnosti případné
regulace pastvy a chovu skotu na území
města např. obecně závaznou vyhláškou a
vyzvat občany bydlící v Podhradní ulici k
předložení dokladů osvědčujících likvidaci
jejich odpadních vod za rok 2012;
◘ schválila uzavření dodatku ke smlouvě
o využití a odstranění odpadu se společností Marius Pedersen, a. s., jehož předmětem
je nový ceník za uložení odpadů na skládce
Vysoká u Dobřan platný od 01.01.2013;
◘ souhlasila s pokácením poškozených
lip v Sedlci dle předloženého návrhu;
◘ vzala na vědomí hospodářský výsledek
společnosti PRONAP, s. r. o. za měsíc listopad 2012;
◘ vzala na vědomí stížnost na narušování veřejného pořádku v Jiráskově ulici v
souvislosti s opětovným zahájením provo-

zu Non stop baru a uložila místostarostovi
projednat problematiku týkající se veřejného pořádku s nájemcem baru a požádat
Policii ČR o zvýšenou kontrolu v této lokalitě.
1. schůze – 10. ledna 2012
RM
◘ nesouhlasila, na žádost vlastníka chaty č. E 353 postavené na pozemku parc. č.
204/85 v Sedlci v ulici zvaná Polní, s vybudováním zamýšlené kanalizační přípojky k jeho objektu na pozemku města parc.
č. 204/2 z důvodu plánovaného zřízení
uličního prostoru včetně inženýrských sítí
pro připojení nově vznikajících staveb rodinných domů v této rozvojové oblasti dle
platného územního plánu města;
◘ vzala na vědomí návrh oznámení záměru města prodat soubor tří plynových
kotelen v Jiráskově a Hálkově ulici a zpracovaný Podklad pro zpracování nabídek s
návrhem kupní smlouvy a dohodou o mlčenlivosti a uložila MěÚ a BH zveřejnit
oznámení záměru;
◘ vzala na vědomí rozhodnutí Státního
fondu životního prostředí ČR o poskytnutí podpory 1.402.221 Kč městu na spolufinancování projektu „Zateplení objektu
mateřské školy Vrchlického čp. 853, Starý
Plzenec“ z prostředků Operačního programu Životního prostředí a schválila zadání
administrace a projektového řízení společnosti DAOS CONSULTING, s. r. o.,
vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele
této stavby a uzavření mandátní smlouvy o
zpracování zadávacího řízení se společností DOMOZA projekt, s. r. o.;
◘ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP, s. r. o. na měsíc leden
2013;
◘
vzala na vědomí usnesení členské
schůze základní organizace OS KOVO
PRONAP z 06.12.2012 a vyžádané vyjádření ředitele společnosti Karla Sokola a
uložila jednatelům společnosti projednat
jednotlivé body usnesení s výborem základní organizace;
◘ vzala na vědomí zápis a informaci o závěrech z vícestranného jednání o změnách
a prodloužení tras kanalizačních řadů v
rámci realizace projektu „Kanalizace Malá
Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ konaného 08.01.2013 na MěÚ;
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
◘ vzala na vědomí žádost ZO KSČM ve
Starém Plzenci o bezúplatný pronájem sálu
Lidového domu včetně přísálí a o zajištění

topení na jimi pořádanou oslavu MDŽ dne
16. března 2013 a nesouhlasila, stejně jako
v loňském roce, s dotováním akce pořádané politickou stranou z prostředků města;
◘ stanovila ceny za vývoz odpadů pro
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které budou při nakládání s
odpady v roce 2013 využívat systém města, ve výši 2.600 Kč včetně DPH při týdenním vývozu a 1.650 Kč při čtrnáctidenním
vývozu jedné nádoby o objemu 110 či 120
litrů a souhlasila se zmocněním referentky
odboru ŽP MěÚ Heleny Šaškové k uzavírání a podepisování smluv s příslušnými
podnikateli pro rok 2013;
◘ souhlasila s výměnou dvou el. rozvaděčů veřejného osvětlení z důvodu jejich
havarijního stavu a s opravou jednoho rozvaděče dle návrhu předloženého odborem

ŽP MěÚ;
◘ souhlasila, na žádost Evy Suttnerové, s
uskutečněním nahrávky historické relaxační hudby ARTRELAX v rotundě sv. Petra
a Pavla dne 24. 01.2013 za předpokladu
závazku dodržení dohodnutých podmínek;
◘ schválila, na návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Vypracování projektové dokumentace na stavbu nazvanou Přístavba
mateřské školy Vrchlického 853, Starý Plzenec“, uzavření smlouvy o dílo se společností HBH atelier, s. r. o. nabízející nejnižší
cenu;
◘ schválila zveřejnění výzvy k podání
nabídek na veřejnou zakázku „Komplexní audit společnosti PRONAP, s. r. o.,
IČ 25248111“.

pokračování ze str. 1
národní kulturní památku Hůrku. Občany
mohu ujistit, že sběrný dvůr bude ve městě
zachován, ale s největší pravděpodobností na
jiném místě.
Zazněly i názory, že anketa není objektivní. S tímto názorem můžu do jisté míry
souhlasit. Ano, klikání na webových stránkách může každý občan svým způsobem
ovlivnit. Chápu i názory, že nemáte dostatek
informací, abyste mohli objektivně vyjádřit svůj názor. I tento argument uznávám.

Ale vězte, že jsme teprve na začátku, tento
záměr je v „plenkách“. Město oslovila společnost FUERTES DEVELOPMENT s.r.o.
a projevila zájem o odkoupení pozemků ve
městě za účelem výstavby nákupního centra
pro zahraničního partnera. Město by se tedy
na stavbě finančně nepodílelo, naopak by získalo příjem z prodeje pozemku. Vzhledem
k tomu, že tento záměr byl již diskutován i
v předcházejících volebních období a jehož
výsledkem je architektonická studie zastavěnosti této lokality, lze říci, že máme před

sebou ještě dlouhou cestu a řadu jednání. Počátek samotné výstavby by mohl připadat v
úvahu nejdříve v r. 2014, vzhledem k tomu,
že budoucí investor musí nejprve připravit
veškerou projektovou dokumentaci. Definitivní slovo v celé záležitosti budou mít zastupitelé. Město by tak mohlo mít další pěkné
a upravené místo s možností parkování i pro
ostatní návštěvníky našeho města. Architektonickou studii supermarketu v našem městě
si můžete prohlédnout na straně 10 a 11.
Vaše starostka Vlasta Doláková

Snímek dokumentuje probíhající stavební
práce na místě za městskou radnicí, kde
má vzniknout nové parkoviště.
Foto: Eva Vlachová

FOTBALOVÉ OZVĚNY
Dne 19.1.2013 proběhla v areálu
SK Starý Plzenec výroční schůze fotbalového oddílu, kde jsme zhodnotili uplynulý
rok naší činnosti.
Nejdůležitěší událostí v loňském
roce byly naše vysoké investice do budovy
a areálu klubu. Budova, která byla vystavěna v roce 1965, již potřebovala opravy,
které nesnesly odklad. V lednu 2012 začala postupná rekonstrukce budovy fotbalového oddílu za finanční pomoci oddílu,
jednotlivců a dotací. Nejprve jsme zrekonstruovali klubovnu včetně zázemí, toalet a
salonku za výrazného přispění pana Martina Bláhy. Vybudovali jsme nové rozvody
topení včetně topných těles a nového kotle.
Dále opravujeme šatny a sprchy domácích
a šatnu dětí, místnost pro rozhlas a rozhodčí a prádelnu se skladem dresů. V další etapě zamýšlíme vytvoření nové šatny ze starého skladu a opravu šatny a sprchy hostí.
Na podzim loňského roku jsme
zahájili finančně náročnou akci - výstavbu
víceúčelového hřiště pro mládež. Na tuto
akci jsme získali dotaci od Plzeňského kraje, která ale nepokryje veškeré náklady. Po
získání potřebných povolení jsme uspořádali výběrové řízení, které vyhrála firma

S&H Rokycany.
Rádi bychom využili tento prostor a požádali Vás občany Starého
Plzenec, kterým není lhostejné, co dělají vaše děti
ve svém volném čase, aby
nám jakýmkoli způsobem
pomohli. Tento areál se snažíme udržovat a zvelebovat,
což obnáší nemalé finanční
prostředky a volnočasové
nasazení lidí, kteří mají ke
sportu vztah. Tímto bych
velmi rád poděkoval všem,
kteří nám pomáhají nejen finančně, ale i brigádnickými
hodinami ve svém volném
čase. Zároveň děkujeme
městu za finanční příspěvek
na naši činnost. Chápeme,
že rozpočet města je velmi
omezený a prioritou jsou
započaté investiční akce.
Ale jakákoliv i drobná pomoc je pro nás přínosem.
Děkujeme
Se sportovním pozdravem
Ing. Milan Froněk
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VOLBA
PREZIDENTA REPUBLIKY
Dva lednové víkendy probíhala ve
všech obcích ČR volba prezidenta republiky. Ve Starém Plzenci přišlo v prvním kole
do volebních místností 2666 občanů. Z

ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ
Vážení občané,
Útvar údržby města (dále jen „ÚÚM“)
provádí v rámci plánu zimní údržby posyp
místních komunikací a chodníků, přičemž
odklízení sněhu z většiny komunikací je
smluvně zajištěno externí firmou. V souvislosti s rekonstrukcí Radyňské ulice
údržbu objízdné trasy pro autobusy zajišťuje zhotovitel. Pokud jsem zaznamenal,

celkového počtu 3964 zapsaných voličů to
představuje 67 %. Nejvyšší počet platných
hlasů získal Karel Schwarzenberg - 822
hlasy (téměř 31 %), na 2. místě skončil Miloš Zeman - 521 hlas (téměř 20 %).
Tito 2 kandidáti postoupili do 2. kola,
kterého se zúčastnilo 2500 občanů, to je 63

% z celkového počtu 3946 staroplzeneckých voličů. Prezidentské volby v Plzenci
vyhrál Karel Schwarzenberg. Jak se volilo
v jednotlivých okrscích, si můžete přečíst v
přiložených tabulkách.

tak pracovníci ÚÚM reagují na změny počasí a úklid sněhu provádí vždy brzy ráno
a rovněž o víkendech. Uvědomme si ale,
že se jedná o 32 km délky místních komunikací. Může se pochopitelně stát, že v některých místech je třeba posyp nebo údržbu
obnovit, a proto pracovníci ÚÚM reagují i
na případné podněty občanů.
Vzhledem k tomu, že ale dochází ve
Starém Plzenci někdy až k bezohlednému
parkování řidičů se svými vozidly na komunikacích a chodnících, není možno v

některých místech pak technikou zajistit
odklizení sněhu, jelikož by hrozilo poškození majetku. Chápu, že každý řidič chce
mít svoje auto co nejblíže u svého domu,
ale chtěl bych tímto všechny řidiče požádat, aby při parkování počítali i s průjezdem techniky ÚÚM, traktoru s radlicí a v
neposlední řadě záchranky, hasičů a policie.

Mgr. Milena Benediktová

Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta
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BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- informace
Vážení spoluobčané,
příspěvková organizace Bytové hospodářství (dále jen BH) byla zřízena z důvodu zajišťování činností souvisejících se
správou a údržbou bytového a nebytového
fondu v majetku města, výrobou a dodávkou tepla. Již v minulých volebních období
bylo několik pokusů o zrušení či reorganizaci BH. Přes všechny doposud zpracované
dokumenty, analýzy a audity nebylo v minulosti přikročeno ke zrušení BH. Existence BH je na programu i v tomto volebním
období a již z článku, ve kterém popisuje
situaci Ing. Hrouda, vyplývá, že to není situace jednoduchá. BH se mimo tepelného
hospodářství stará o byty v majetku města,
nebytové prostory včetně hradu Radyně a

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ÚNOR 2013
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
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
13:00-14:30 h
Pá
09:00-12:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
25. - 28. 2. knihovna uzavřena – dovolená.
Po
9:00-12:00
13:00-17:00 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 9:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ – uzavřen.
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
– uzavřena.
Staroplzenecká galerie
POST SCRIPTUM
- výtvarné práce dospělých žáků ZUŠ
Starý Plzenec
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
a ZUŠ St. Plzenec
Výstava potrvá do 28.2.2013.
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zajišťuje správu bytů, které již v majetku
města nejsou, a dvěma pracovníky zajišťuje kompletní servis v těchto vyjmenovaných činnostech včetně smluvních vztahů
a účetnictví.
Vzhledem k tomu, že není možno slučovat výběrové řízení na prodej a současně
pronájem kotelen, bylo na základě zpracování znaleckého posudku tří kotelen, a
to v ulici Hálkova a Jiráskova, vyhlášeno
výběrové řízení na prodej těchto kotelen.
Před tímto krokem byla dána možnost jednotlivým SVJ a Družstvu vyjádřit svůj zájem o prodej nebo pronájem těchto kotelen
do vlastnictví SVJ nebo Družstva. Ty však
o odkoupení, ani pronájem tohoto majetku
neprojevily zájem.
Musíme si uvědomit, že jen tyto tři
kotelny, které jsou předmětem současné
nabídky k prodeji, zajišťují teplo a teplou

vodu pro 148 bytů ve Starém Plzenci a je
třeba pro občany našeho města (bydlící v
těchto bytech) zajistit v případě prodeje,
nebo pronájmu kotelen solidní podmínky
na dodávky tepla a teplé vody. Může se
tedy zdát tato cesta zdlouhavá, ale doposud
nikdo nepředložil jasnou koncepci přerozdělení kompetencí BH, ať už v rámci městského úřadu nebo převedením na externí
firmu. Prozatím víme, že činnost BH stojí
město cca 500.000 Kč ročně.
V případě, že nebude zájem o prodej tří
kotelen, bude následně vyhlášeno výběrové řízení na pronájem i zbylých kotelen.
Může se jednat až o 11 kotelen v majetku
města, které spadají pod činnost BH.
Zájem města je jednak úspora finančních
prostředků, ale zároveň vytvořit koncepci,
která bude ku prospěchu města a občanů.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

2. února 2013 (sobota)
BLUE EFFECT
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21:00 h

Pořadatel:
TJ SOKOL a ASPV Starý Plzenec

9. února 2013 (sobota)
Ples staroplzeneckých fotbalistů
Místo: Lidový dům St.Plzenec
Čas: od 20:00 h
Pořadatel: SK Starý Plzenec
Předprodej vstupenek: Karel Dolák,
tel.: 607 256 989
15. února 2013 (pátek)
Školní kolo soutěže ZUŠ
komorní hra – smyčce, EKN, akordeon
Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec
16. února 2013 (sobota)
MASOPUST
Místo: Sedlec
Čas: od 12:30 h
Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů
Sedlec
16. února 2013 (sobota)
SIFON
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21:00 h
17. února 2013(neděle)
Dětské maškarní rejdění
Místo: tělocvična sokolovna
Čas: od 15:00 h

26. února 2013 (úterý)
Večer francouzské hudby vážné i
nevážné
III. koncert 28. sezóny Kruhu přátel hudby
TROJANOVO TRIO
Pavel Hůla – housle
Petr Paulů – kytara
Ladislav Horák – akordeon
Místo: Bohemia Sekt Centrum, Smetanova 220
Čas: 18:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti od 6
do 15 let a studenti 50 Kč Cena jedné
abonentky je 600 Kč; (prodej vstupenek
na místě před koncertem).
Koncert se uskuteční za podpory
společnosti BOHEMIA SEKT.
Hasičské muzeum v Sedlci
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po telefonické
domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: p. František Chrastil
– č. tel.: 606 608 187.

Strana 6

ČRS Šťáhlavy Vás srdečně zve na tradiční
RYBÁŘSKÝ BÁL, který se koná
dne 16.02.2013 od 20:00 h v KD Losiná.
Doprava zajištěna, vyznačena na plakátech. Prodej vstupenek:
* 02.02.2013: 09:00 – 11:00 h - Klubovna MO Šťáhlavy
* 13.02.2013: 17:30 –18:00 h - Klubovna MO Šťáhlavy
* 13.02.2013: 18:30 - 19:00 h - KD Losiná
nebo na tel. 775 377 397 – p. Holeček

Radyňské listy - únor 2013

OSLAVA
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
se uskuteční
16. března 2013 od 14:30 hodin
v Lidovém domě ve Starém Plzenci
Bližší informace
v březnovém vydání.

TJ SOKOL Starý Plzenec a ASPV Starý Plzenec
pořádají
v neděli 17. 2. 2013 od 15:00 hodin
v tělocvičně sokolovny

DĚTSKÉ
MAŠKARNÍ REJDĚNÍ
Program:
• drobné soutěže
• přehlídka masek
• a hlavně taneční rejdění
Vstup dobrovolný
Pro vstup do tělocvičny nutné přezůvky.
Bude možnost koupit
malé občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé.

Radyňské listy - únor 2013
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MASOPUST
Vážení spoluobčané!
Oznamujeme vám, že 16.2.2013 v odpoledních hodinách (tj. cca od 12:30 h),
bude procházet po hlavní komunikaci naší
– vaší obcí masopustní průvod s muzikou.
Může se stát, že se rozjařené masky zastaví u vašeho domu.
Je dobrým zvykem maskovaný průvod
přivítat a pohostit (dle vašeho uvážení).
Věříme, že i vy a ostatní spoluobčané se

ZŠ Starý Plzenec
VÁNOČNÍ LAŤKA 2012
Dne 12. a 19. prosince se na naší škole
uskutečnila jako již po několikáté Vánoční
laťka.
Jako první přišel na řadu první stupeň. I
když to někteří skákali poprvé, nebáli se a
někteří skočili dost vysoko.
Výsledky prvního stupně:
Dívky: 1.A Klára Kavinová 80 cm
2.A Nikola Biriuc 95 cm
3.A Adéla Brandrerová 105 cm
4.A Kateřina Burianová 105 cm
5.A Marie Kšírová 115 cm
Hoši: 1.A Petr Hrubí 90 cm

s námi přijdete poveselit a přijmete tento
tradiční zvyk s úsměvem. Kolem 17:30 h
převeze autobus masky i ostatní zájemce
od hasičárny v Sedlci na Lhůtu, kde bude
v hostinci „Pod Maršálem“ připraveno
pro všechny občerstvení (zabijačkové pochoutky a dobré pivo) a veselá zábava při
muzice.
Těšíme se na vás a předem děkujeme za
vlídné přivítání!
Vaše masky.
Za SDH Marie Šimková

2.A Vojtěch Děkanovský 100 cm
3.A Vojtěch Seman 120 cm
4.A Filip Hrabě 115 cm
5.A Tomáš Hurt 120 cm
O týden později nám předvedli své výkony žáci druhého stupně. Samozřejmě, že
žáci druhého stupně, kteří mají Vánoční
laťku již v malíčku, skákali o hodně výš.
Nejlepší výkon předvedl jako již po několikáté žák Petr Pokora s výkonem 160
cm.
Další výsledky:
Dívky: 6.A Tereza Havlová 115 cm
7.A Tereza Habrová 135 cm
8.A Kristýna Rákosníková 135 cm
9.A Pavlína Pirnerová 140 cm (na snímku)
Hoši: 6.A Radek Kalousek 135 cm
7.A Petr Pokora 160 cm (na snímku)

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
NA ZŠ STARÝ PLZENEC

Leden v ZŠ Sedlec
VÁNOČNÍ NADÍLKA
Ještě po vánočních prázdninách se mohly děti těšit na dárečky, které dostaly ve
škole. O přestávkách a v družině si nyní
mohou hrát s novými stavebnicemi, zahrát
si třeba hry Ubongo, Lego nebo Hobit, také
si mohou číst v nových encyklopediích a
jiných knihách. Při tělocviku mohou používat nové míče a jiné sportovní náčiní, při
hudební výchově zase nové nástroje. Díky
sponzorům můžeme pomocí spojovacích
prvků stavebnice Make-it-do tvořit zajíma-

8.A Milan Kalousek 135 cm
9.A David Altman 155 cm
Michal Kesl
umí i číst a psát. Na památku dostali knihu s věnováním, omalovánky a jiné drobné
dárky. Jejich budoucí třídní učitelé se na ně
moc těší. Dodatečný zápis pro ty, kteří se
nemohli dostavit, bude 5.2.2013 od 13.30
hod., ale již nyní víme, že budou otevřeny
dvě první třídy.

ZŠ Starý Plzenec

V pondělí dne 21. ledna 2013 proběhl
na Základní škole Starý Plzenec zápis dětí
do první třídy. Budoucí prvňáčci zpívali
písničky, recitovali básničky, někteří už

Pavlína Pirnerová a Petr Pokora, vítězové
Vánoční laťky
Foto: archiv

Helenka Jaklová s paní učitelkou
Mgr. Janou Toušovou.
Foto: M. Štekl
vé objekty.

KRMENÍ ZVĚŘE

Mgr. Marcela Bardounová

mohl se zúčastnit lekce zumby, kdo nechtěl, hrál nové společenské hry a procvičil
si tak logiku a strategii. Zkrátka na nudu
nebyl čas.
Emanuela Vávrová

A protože se v lednu citelně ochladilo,
rozhodli jsme se, že zajdeme do lesa ke krmelci a doplníme zvířátkům jejich zásoby
potravy. Prošli jsme se na Vršek, děti byly
nadšené z nového sněhu, tak jsme si udělali procházku ještě ke střelnici a zpět lesem
kolem rybníků v Sedlci.

SPORTOVNÍ DEN
22.1. nás ještě čekal půlden sportovních
aktivit a společenských her. Kdo chtěl,

Společně u krmelce.
Foto: archiv ZŠ Sedlec
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VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
V ROTUNDĚ
Občanské sdružení Hůrka a Radyně,
společnost pro zvelebování kulturních a
historických památek ve Starém Plzenci,
každoročně zve občany Starého Plzence,
Plzně i vzdálených měst do románské rotundy sv. Petra a Pavla, významné památky
Plzeňského kraje, aby společně přivítali
nový rok a také si společně zazpívali se
souborem Zpěváčci. Rovněž letos krásné
písně rozezněly rotundu i srdce všech přítomných. Soubor Zpěváčci zpívá pro radost a dokáže přiblížit svým zpěvem více
hudebních žánrů.
Z dalších akcí OSHR, které je možné

VALNÁ HROMADA
OBČANSKÉHO SDRUŽENÉ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
STAROPLZENECKO
Vážení přátelé, chtěla bych se vás seznámit s průběhem valné hromady našeho
sdružení OSZP Staroplzenecko, která se
konala 16. ledna 2013 v Losiné. Celkem se
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během roku ve Starém
Plzenci navštívit, vybíráme: pravidelná pracovní
setkání u historických
památek, o něž sdružení
pečuje, výpravy po památných místech s průvodcem Václavem
Fišerem, vzpomínkové setkání u pomníku
M. Jana Husa na náměstí u kostela Narození sv. Jana Křtitele s následným zapálením
vat ry u Radoušovy skalky v Kollárově ulici, Radoušovy hry a Vánoční Radyně.
V roce 2013 Vám přeje mnoho štěstí
Eva Suttnerová
Text a foto: Eva Suttnerová
(Foto a videa - www.artrelax.net)

Nový rok přivítala společně s Jitkou Sutnarovou, předsedkyní OSHR (na snímku
druhá zleva) a dalšími přítomnými také
starostka města Vlasta Doláková (na snímku první zleva).

zúčastnilo 148 členů
našeho sdružení a 12
hostů. Přivítali jsme
mezi námi starostku
Starého Plzence paní
Vlastu Dolákovou,
místostarostu pana
Vajshajtla, starostu Losiné pana Černého,
starostu Štěnovic pana Nového, místostarostu pana Růžičku,
rychtáře obce baráčnické pana Bláhu, zástupce hasičů Sedlec
paní Chrastilovou a
Korbelíkovou. Za autobusovou dopravu
byl přítomen p. Brůj.
Předseda sdružení nás informoval o
činnosti
sdružení.
Dále byla přednesena
zpráva revizní komi-

se a zpráva pokladní. Následoval přehled
akcí uplynulého roku a návrh akcí na rok
letošní.
V diskuzi vystoupili všichni přítomní
starostové, aby nás podpořili v naší činnosti, a slíbili nadále podporu v podobně
finančních příspěvků a bezplatného poskytnutí sálů na námi pořádané akce. Jsme
jim za to velice vděční, neboť bez jejich
podpory bychom nemohli pro své členy
připravovat tolik akcí.
Následovalo krásné vystoupení malých
břišních tanečnic z MŠ a ZŠ Starý Plzenec
pod vedením paní učitelky Vlachové.
Všichni naši členové i hosté dostali plán
akcí na letošní rok. Pokud byste o některou
akci měli zájem a nebyl naplněný autobus,
není problém se s námi výletů zúčastnit.
Stejně tak vás všechny zvu na námi pořádané zábavy a posezení.
Za výbor OSZP Staroplzenecko
Jaroslava Patočková

Plán kulturních akcí a zájezdů OSZP Staroplzenecko na 2013
16.1. 16:00 Valná hromada, Losiná
27.2. 16:00
Posezení s hudbou (klobouk s sebou), Biskoupky
březen
Divadlo Pluto - Kikinčuková J.Plzeň-Doubravka
16.4. 16:00
Jarní zábava, Štěnovice
15.5.
Zájezd - zámek Chyše - exkurze pivovar
19.6.
Výlet lodí - Praha - klášter Břevnov, Praha
17.7. 16:00
Sedlec, hasič. muzeum, šicí stroje, posezení, Sedlec
22.8.
Výstava Čimelice 30. ročník, Čimelice
26.9. 16:00
Klobouková zábava (klobouk nutný), Losiná
23.10.
Posezení s hudbou Biskoupky
9.11. 14:00
6. ročník Vařečka - bramborový salát, St. Plzenec
20.11.
Polsko - nákupní trhy, Kudowa zdroj
10.12. 16:00 Mikulášská zábava s nadílkou, Chválenice
Možná změna plánu akcí vyhrazena.
Informace: tel: 774 885 774, email: patockova.j@atlas.cz
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RODINNÉ CENTRUM
DRÁČEK
MAŠKARNÍ V ÚNORU
Po vánočních svátcích
jsme se znovu sešli v zaběhnutých dráčkovských
klubech. Během ledna
jsme strávili společná
dopoledne se zaměřením na zimní tematiku.
Přibyly nové říkanky, písničky, hry, úkoly
– děti si zkusily například zavázat sněhulákovi šálu, roztřídit rukavice nebo vytvořit
papírové vločky na veselé hry. Domů si
pak odnesly pestrobarevného vánočního
kapra a teplou zimní čepici z kousků vlny.
Hry s paní Zimou nás budou čekat i v

Loňská výroba maškarních masek v RC
Dráček.

Od února do června vás stálé i nové
Dráčkovany srdečně přivítáme v našich
obnovených prostorách. Do klubů se můžete hlásit již nyní na herejkova@rcdracek.
cz nebo přímo v Dráčku na recepci.
V následujících měsících chystáme jako
každý rok tématické aktivity k českým tradicím. Tentokrát se vše bude odehrávat v
rámci klubů, a tak pokud o ně nechcete přijít, pojďte mezi nás! V únoru se mohou členové Dráčku těšit na Masopustní týden od
18.-22.2. Strávit tak můžete zábavná dopoledne se soutěžemi, písničkami a tvořením.
Chtěli bychom také poděkovat neznámému dárci, který Dráčku přenechal dětskou kuchyňku a bagr.
Za tým Rodinného centra text a foto:
Světlana Jiránková

Českých Budějovicích. Žádost jsme vypracovali za odborné spolupráce Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci
památek. Projekt byl schválen a byla nám
přiznána podpora ve výši 90 % z předpokládaného rozpočtu. V této chvíli jsme
před podpisem dohody se SZIF v Českých
Budějovicích.
Přiznáváme, že příprava a zpracování
žádosti byla pro nás laiky obtížná a bez
ochotné pomoci jak vedení města, tak pra-

covnic stavebního úřadu bychom asi neobstáli. V této chvíli bychom rádi poděkovali
i některým našim spoluobčanům, kteří
nezištně svými odbornými znalostmi podpořili náš projekt, zejména panu Žitníkovi,
paní Mgr. Velichové a panu Ing. Benešovi.
Nyní nás čeká samotné budování stezky,
kde mimo nasmlouvaných odborných prací bude třeba i brigádnické činnosti. Kromě členů OSHR rádi přivítáme i pomoc
ochotných spoluobčanů. Brigády budeme
svolávat operativně s ohledem na počasí
s předstihem zhruba jednoho týdne. Proto
prosíme případné zájemce, kteří by nám
rádi pomohli, aby sdělili kontakt na svoji osobu na email josefsutnar@seznam.cz
či telefon 731 958 349. Na internetových
stránkách OSHR najdete další informace o
stezce nebo činnosti OSHR.
Za OSHR Jitka Sutnarová

a blízkého okolí.
Pravidelný zákazník našeho supermarketu už ví, že nabízíme ceny srovnatelné
s těmi, které najde v prodejnách velkých
mezinárodních řetězců. Musíme ovšem
srovnávat srovnatelné, nezaměňovat gramáže, obsahy, stupňovitosti, země původu
atd. Ceny v těchto prodejnách dlouhodobě
a systematicky sledujeme a reagujeme na
ně tak, aby skutečná cena běžného nákupu
minimálně odpovídala té v jiných prodejnách při nesnížené kvalitě. Naše členství v
síti prodejen ENAPO (dříve SVOP) nám
to umožňuje. Podobně jako mezinárodní
řetězce nabízíme také pravidelné slevové
akce, dvakrát měsíčně je možno využít
12ti-denní leták s více než 100 položkami za velmi zajímavou cenu. To, v čem se

mnohdy náš přístup od mezinárodních řetězců odlišuje, je ale skutečnost, že zboží je
nabízeno se slevou po celou dobu akce, nikoliv jen po určitou dobu nebo do vyprodání zásob, v tom jako zákazník vidím dosti
zásadní rozdíl. V otázce ceny tedy nevidím
z pohledu zákazníka zásadní důvod, proč
bychom ve Starém Plzenci potřebovali další supermarket.
Další důležitou potřebou zákazníka je
odpovídající šíře sortimentu. S rozvojem
různých diskontních typů prodejen se toto
téma stává stále aktuálnější. Náš supermarket nabízí více než 10.000(!) položek, což
o mnohých diskontních prodejnách říci nemůžeme. Vzhledem k tomu, že nejsme svázáni pravidly, která platí v mezinárodních
pokračování na str. 13

únoru. Když bude dostatek sněhu, vydáme
se stavět sněhuláky, při přijatelném počasí
podnikneme krátkou procházku spojenou s
přípravou krmení pro lesní zvířátka a ptáčky.

STARÁ PLZEŇ A KUPCI
- NAUČNÁ STEZKA OSHR
Vážení čtenáři, myslím
si, že alespoň některým z
vás název článku něco říká.
Základní informace o
projektu naučné stezky
prošla staroplzeneckým měsíčníkem, něco
málo jste se mohli dozvědět při vyplňování
ankety k tomuto tématu. Podrobnosti jsme
zmiňovali při společných setkáních, při
procházce po předpokládané trase naučné
stezky i při promítání pořádaného pro veřejnost OSHR.
Dne 14. září 2012 jsme podali žádost
o dotaci na naučnou stezku z programu
rozvoje venkova přes MAS OS Aktivios v
Nezdicích na regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v

POTŘEBUJE
STARÝ PLZENEC
DALŠÍ SUPERMARKET?
Jako provozovatel supermarketu v objektu Radyně jsem se zájmem sledoval v
posledních dnech anketu v Radyňských listech kladoucí otázku, zda by občané Starého Plzence uvítali další supermarket. Jistě
si řeknete, že moje odpověď na tuto otázku
bude jednoznačné „ne“, jelikož v opačném
případě by to znamenalo zvýšení konkurence se všemi negativními dopady. Tady
by mohl můj příspěvek do Radyňských
listů končit, ale já jsem se snažil na celou
záležitost podívat nejen ze svého pohledu,
ale i pohledem určitě důležitějším, tj. pohledem zákazníků, občanů Starého Plzence
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pokračování ze str. 12
řetězcích, jsme schopni i pružně reagovat
na aktuální potřeby zákazníků v oblasti
sortimentu.
Nabízíme zboží od různých dodavatelů,
abychom uspokojili různé typy zákazníků. Kvalita zboží, zvláště potravin, je dnes
horké téma. My jsme vždycky považovali
náš supermarket za prodejnu, kde nakupují lidé, které známe, vídáme je každý den,
a proto se nechceme stydět za kvalitu výrobků, které si u nás kupují. Jelikož jsou
dnes výrobci velkými řetězci tlačeni do nesmyslných výrobních postupů a používání
levných, nekvalitních surovin, orientujeme
se především u chlebů a pečiva (např. Kyšický, Dobřanský, Hornobřízský chléb) a
uzenin (Blovické, Dřevecké, Váhala) na
spíše malé a lokální výrobce, kteří navazují na skutečnou tradici kvalitních výrobků.
Všechny tyto výrobky před uvedením do
prodeje důkladně prověřujeme. Zajímavé
je, že mnohdy se s těmito výrobky dostaneme na velmi zajímavé ceny pro zákazníka.
Poloha našeho supermarketu v centru
obce je jistě pro zákazníka výhodná, nicméně jsou situace, kdy si zákazník ani z
našeho sortimentu nevybere, nebo potřebu-

je využít i jiných služeb, které mu nabídne
jedině hypermarket nebo specializovaná
prodejna. V takovém případě není problém
přejet několik kilometrů do hypermarketů
na okraji Plzně a vše vyřešit tam. Nabídka hypermarketových ploch v přepočtu na
obyvatele v celé České republice je už na
úrovni vyspělých západních zemí, mnohdy
i vyšší. Tato situace, která má za následek
zvyšující se konkurenci, způsobila i odchod některých velkých řetězců z trhu, ale
i zánik mnoha malých prodejců. Ve Starém
Plzenci tak v posledních letech díky tomuto trendu přestalo působit řeznictví, železářství, drogerie, zelenina, menší prodejny
potravin atd. Je tedy dosti pravděpodobné,
že nový supermarket by ohrozil zbývající
provozovny ve Starém Plzenci a Sedlci.
Na závěr bych rád ještě zdůraznil jeden,
pro mě osobně velký rozdíl, oproti běžné
praxi mezinárodních řetězců. Náš supermarket nabízel a vždycky bude nabízet
osobní přístup k zákazníkům. Jak už jsem
se zmiňoval výše, naše zákazníky bereme
jako občany této nebo okolních obcí, které
známe často dlouhá léta a takto k nim také
přistupujeme. Někteří z našich zákazníků
si jistě vzpomenou na situaci, kdy jsme při-

způsobili sortiment přímo jejich potřebám,
tj. objednali určitý výrobek jen na přání
konkrétního zákazníka. Jsem přesvědčen,
že tohle by v prodejně mezinárodního řetězce bylo jen těžko možné.
Pokud shrnu výše uvedené skutečnosti,
připadá mi, že je opravdu na místě klást si
otázku, zda Starý Plzenec potřebuje další
supermarket. Co to přinese z dlouhodobého pohledu zákazníkovi? Výše uvedené
argumenty jsem sice předložil jako provozovatel supermarketu, takže je můžete
považovat za zaujaté, ale snažil jsem se na
celou věc skutečně dívat objektivně, očima
zákazníka. Věřím, že podobně k této otázce
přistoupí všichni, kteří se budou podílet na
rozhodnutí, zda bude další supermarket ve
Starém Plzenci postaven. Mimochodem, v
době, kdy jsem psal tento článek, byl aktuální stav výše zmíněné ankety pro 47 %,
proti 53 % hlasujících, což mě osobně překvapilo a považuji to za ocenění naší více
než 19leté práce, za které bych rád zákazníkům poděkoval a věřím, že se ještě hodně
dalších let budeme potkávat v naší prodejně (supermarketu).

STARÝ PLZENEC
V LETECH 1899-1901

I. odbor Karel Jelínek. Otevření školy samé
se stalo dne 17. září 1899 za přítomnosti
mnoha členů obecního zastupitelstva, místní školní rady a celého sboru učitelského.
Ku konci roku 1899 zrušil dle usnesení
svého okresní výbor zdravotní obvod zdejší
a ustanovil místo něho obvod Štěnovický,
ku kterémuž patří Štěnovice, Čižice-Borek,
Radobyčice, Útušice a Černice. Dle téhož
usnesení obec Koterovská přiděliti se má
ku zdravotnímu obvodu plzeňskému, Letkov k obvodu Dejšinskému a městys Plzenec že zříditi si má vlastní obvod zdravotní
anebo že přiděliti se má ku zdravotnímu
obvodu Štěnovickému. Obecní zastupitelstvo, rozhodnuvši se pro obvod samostatný, vypsalo na místo obvodního lékaře
konkurs.
Téhož roku, když uznáno bylo, že k bezpečnostní službě jeden strážník nedostačuje, zvolen druhým strážníkem Jan Císař.
1900
Proti zřízení expositury v Letkově podaný rekurs byl Ministerstvem kultu a vyučování zamítnut a též i opětné odvolání k
nejvyššímu správnímu soudu. Následkem
toho najata v domě Jos. Hucla v Letkově
vhodná místnost za roční nájemné 160 K
na tak dlouho, dokud vlastní školní budova zřízena nebude. Během prázdnin byly

potřebné věci tam dodány a 10. listopadu
1900 byla expositura v Letkově otevřena.
Téhož roku podána byla v základě jednohlasného usnešení obecního zastupitelstva žádost, aby starobylý městys Plzenec
povýšen byl za město.
Ve schůzi obecního výboru dne 13. července 1900 bylo jednáno o usnesení obecního zastupitelstva za příčinou rekonstrukce silniční a mostní. Náklad na úpravu tu
rozpočtěn na 10.788 zl 53 kr, na kteroužto
částku přispěje okresní výbor obnosem
4.129 zl 40 kr, tak že na obec naši zbývá
částka 6.659 zl 13 kr. Okresní výbor pak
má provésti opravu tuto ve své regii.
V témž čase počalo se s přestavbou radnice, kterážto dle návrhu stavitelské firmy
„Müllera a Kapsy“ provedena byla stavitelem Rybařem. Úhrnný náklad na úpravu tu
obnášel celkem as 3.550 zl 65 kr.
Taktéž usnešeno, aby provedla se stavba
betonové stoky ve Vodní ulici, která zadána
byla Františku Šimůnkovi, staviteli z Plzně. Se stavbou započato bylo v srpnu téhož
roku a dokončena byla v červnu 1901. Summárný výdaj obce na ni obnášel 3.829 zl
98 kr.
Následkem úpravy betonové stoky musela zvýšena býti dolejší část Vodní ulice,
pokračování na str. 14

1899
Tato okolnost (závazek obecního zastupitelstva, „že chce veškerý věcný náklad se
zřízením a vydržováním této školy spojený, samo z prostředků obecních uhražovati“- doplnila VF) byla rozhodující a c. k.
zemská školní rada vynesením svým ze
dne 13. 8. 1899 povolila, aby se v Plzenci
zřídila měšťanská škola pro hochy s vyučovacím jazykem českým. Dále ustanoveno,
aby dosavadní zatímní pobočka při čtvrté
třídě se zrušila. V témž vynesení stanoví se
též, že dosavadní obecná škola co do správy spojena bude s nově povolenou školou
měšťanskou a otevření této školy že se odkládá na dobu, až místnosti jakož i věcné
potřeby zajištěny a opatřeny budou.
Jelikož žádané tyto podmínky bez odkladu se splnily, neboť požadované věci
pro možný případ již dříve připraveny
byly, ustanovila c. k. zemská školní rada
vynesením ze dne 11. září, by nově zřízená
tato měšťanská škola již počátkem školního roku 1899-1900 otevřena byla a aby se
pro ni ředitel a jeden učitel ustanovili. To se
též stalo. Ředitelem jmenován dosavádní
řídící učitel Josef Hollmann a učitelem pro

Jaroslav Půta
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kteréžto zvýšení stálo 216 zl 71 kr.
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne
14. května 1900 odbývané zvolen byl za
obecního lékaře 11 hlasy MUDr. Pavlík
Jan.
Téhož roku učiněna byla výměna obecního pozemku čís. parc. 865 ve výměře 2
jitra 705•sáhů z těch důvodů, že obec scelí
si tu pozemek dohromady, který pak bude
míti přes 50 jiter.
V zasedání svém dne 20. prosince r. 1900
usneslo se obecní zastupitelstvo jednohlasně na tom, jmenovati inženýra Antonína
Holuba, který systemizační plán obecních
lesů zhotovil, v uznání práce jeho čestným
nadlesním městských lesů plzeneckých a
doručiti mu příslušný k tomu diplom.
1901
Na začátku roku 1901 provedeno bylo
v obci naší Václavem Baslem, účetním,
co sčítacím komisařem, všeobecné sčítání
lidu, dle něhož napočtěno bylo v Plzenci 2
010 obyvatelů, z nichž jest 1 989 katolíků,
16 evangelíků a 5 israelitů, dále dle národnosti 1 989 Čechů a 27 Němců. Zvířat

užitkových napočtěno 102 koní, 607 kusů
hovězího dobytka, 134 koz, 132 prasat, 78
oslů a 2 585 kusů drůbeže.
V nové volbě konané v únoru 1901
zvoleni byli za členy místní školní rady:
Václav Čejka, Josef Fábera, Jakub Kašpar,
Jan Krňoul, co zástupci obce Plzenecké (ze
Sedlce Šedivec Vavřinec, za velkostatek
správce Vil. Langhans, za Letkov Trnka
Josef).
Také obnovena byla pobočka dívčí při
zdejší 4. třídě školy obecné.
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne
14. února 1901 odbývané usnešeno bylo
ohledně stavby vodovodu pro pitnou vodu
na Malé Straně, aby výkop a zához byl veřejnou dražbou po částech 50-100 metrech
pronajmut pod dohledem v regii obce, dále
aby položení, utěsnění a dodání rour bylo
zadáno sedlecké železárně za ujednanou
cenu 4 K 80 h za jeden běžný metr a konečně, že stavbu sběrny provede obec sama v
režii své pod dohledem oprávněného znalce.
Dne 21. března 1901 odbýval se za hojného účastenství pohřeb někdejšího staros-

ty a bývalého dlouholetého člena obecního
zastupitelstva a místní školní rady Františka Lenka, kterýž též psal pamětní knihu
obce Plzenecké, jejíž cena jest však nevalná.
Téhož roku začátkem měsíce května konala se po vypršení tříletého období opět
volba do obecního zastupitelstva. Za členy
komise reklamační zvoleni byli Josef Reišig, Eduard Císař, Josef Fábera a Jan Herejk.
V této volbě zvoleni byli jakožto členové obecního výboru následující: V I. sboru
voličském: Václav Herejk, Jakub Kašpar,
Jan Herejk, Josef Novák, Jan Bárta, Josef
Hucl. V II. sboru voličském: Josef Eisman, Jan Vytisk, Jan Čížek, Karel Jelínek,
Josef Bardoun, Štěpán Císař. V III. sboru
voličském: Josef Reišig, Eduard Císař, Jan
Krňoul, Josef Rottenborn, Václav Řapek,
Alois Kudlič.
ZE STAROPLZENECKÉ KRONIKY VÁCLAVA BASLA
vypsala Věra Fenclová

ŽIŽKOVA KOLENA
Na svahu vrchu Hůrky, pod románskou
kaplí sv. Petra, nalézaly se ve skále dvě kulaté prohlubeniny, které lid označoval jako
„Žižkova kolena“, totiž otisky kolenou
Jana Žižky z Trocnova. Ten prý se tudy ke
hradu šplhal na výzvědy a na tom místě svá
kolena vtiskl. Během času účinkem dešťů
prý tyto prohlubeniny zmizely a zbyly po
nich jen malé stopy.
(Tato pověst je doložena nejprve z r.
1876 z vyprávění plzenecké výměnkářky, r.
1920 ji autorovi znovu vyprávěl kominický
mistr Fábera.)
J. Schiebl, mírně upravila A. Velichová
Dodatek J. Schiebla:
Nebudeme asi příliš vzdáleni pravdě,
když vyslovíme domněnku, že na utvoření
této pověsti působila také okolnost, že se v
poříčí Úslavy vyskytují na četných místech
otisknuté stopy, tzv. „šlépěje sv. Vojtěcha“,
ke kterým se připínají legendy o pohybu tohoto světce v krajině (Vrčeň, Zelená
Hora, Planiny atd.) (1924)
Dodatek A. Velichové:
Žižka pobýval v Plzni v zimě 1419/20,
přitáhl však k ní od Prahy a Plzencem jeho
vojsko vůbec neprošlo. Husité vkládali do
Plzně velké naděje: mělo se stát „městem
Slunce“, jedním z center husitského hnutí. Proto ve městě vyplenili oba kláštery,
vyhnali odtud řadu svých odpůrců (hlavně
duchovních), kázal zde radikální kněz Rokycana (mluvil o tom, že se blíží království
boží). Nové pořádky, které začali zavádět
ve městě radikální husité, vyvolávaly však

Rotunda sv. Petra a Pavla na Hůrce ve Starém Plzenci, pod kterou se ve skále nacházely
tzv. otisky Žižkových kolen.
stále větší nespokojenost obyvatel, dokonce i kališníků (tj. umírněných husitů).
Nakonec se Žižka rozhodl město - z něhož
již předtím odešly některé skupiny husitů
- opustit a r. 1420 vyrazit do jižních Čech,
protože jej požádali o pomoc husité z oblasti dnešního Tábora. Některé husitské
houfy sice musely přejít Plzencem, protože
městečko bylo r. 1421 při obléhání Plzně
husity vypleněno a kostely pravděpodobně
vypáleny, on sám osobně tu však nikdy ne-

byl. Jedno místo, pole nedaleko bývalého
kostela sv. Blažeje, se nazývá „v ležení“.
Není vyloučeno, že tam tábořili kdysi husité. (Nebo za třicetileté války Mansfeldovi
žoldnéři.)
(podrobnější informace: Kumpera, J. a
kol.: Dějiny západních Čech. Od pravěku
do poloviny 18. století, Plzeň 1994)
Mgr. Anna Velichová
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
VE SLUNEČNÍM ÚDOLÍ
Dne 19.12. opět nastal ten čas, kdy klubovnička praská ve švech, jediný věšák ani
jediná židle nezůstanou prázdné, mlsně se
pokukuje po Abaldy vánočce a smrček pro
všechny ukrývá kopu dárků. Než zazvoní
zvonek a rozzáří se prskavky, krátíme si
chvíli hraním koled, her a také vyhlašováním bodování. Tato vánoční schůzka byla
pro Péťu, Nany a další děti první, ale snad
jich časem zažijí i 13, 15 nebo 19 jako my,
vedoucí. Letošní schůzku jsme ozvláštnili
filmovým zážitkem pro rodiče, pro které
režisérka Áda spolu s dětmi natočila vánoční detektivní příběh. Naštěstí vše dobře
dopadlo a strašidelná záhada byla vyřešena.
Poslední adventní víkend se hrstka z
nás vydala do místního domova důchodců
pozdravit a poveselit místní obyvatele básničkami, koledami, povídáním či obrázky
o dětském Štědrém večeru. Setkání bylo

Znalecké posudky
Odhady cen nemovitostí
Projektová činnost
Průkazy energetické
náročnosti budov
Ing. Stanislav Nesnídal
Dvořákova 1016
332 02 Starý Plzenec
tel. 777 294 577
nesnidals@seznam.cz

OHLÉDNUTÍ
ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU
Při letošní Tříkrálové sbírce se ve Staré
Plzenci vybralo 34 000 Kč.
Rozdělovník vybrané částky je následující:
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příjemné a doufáme, že se nám za rok opět
dostane milého přijetí.

bývá obvykle, a už se těšíme, co přinese
rok letošní!
Text a foto: Jaroslava Lencová

OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM
2012
Vážení čtenáři, pravidelně Vás informujeme o našich aktivitách a výpravách,
ale málokdy se zmíníme o organizaci jako
takové. Ráda bych na některé věci upozornila. Naše členská základna pokořila hranici 40 aktivních členů. Zahrnuje i dlouhou
řadu šikovných a obětavých vedoucích,
kterou nám může jakákoliv jiná organizace
jen závidět. Na konci tábora došlo ke změně ve vedení oddílu, kdy Olga Dankovičová a Karolína Koskubová po letech předaly
„štafetový kolík“. Zejména díky nim se
oddíl natolik rozrostl, že jsme museli ulevit naší malé klubovně a děti v září rozdělit
do více skupin. Vznikly tak nové družiny
Tygřic, Tygrů a Vlků. Loňský rok byl pro
místní skauty zkrátka trochu jiný, než tomu

Vánoční schůzka skautského oddílu Sluneční údolí.

RESTAURACE ČESKÝ DVŮR
Masarykovo nám. 74, Starý Plzenec
Vás zve na
DOMÁCÍ VEPŘOVÉ HODY
9. a 10. února 2013
> jaternice, jelita
> tlačenky, ovar
> zabijačkový guláš
> zabijačková polévka
Rezervace na tel.: 602 384 947, 377 965 456
www.ceskydvurplzenec.cz
Naše výrobky si můžete odnést i domů.

- 65% z této částky (tj. 22 100 Kč) bude
využito pro podporu našich spoluobčanů,
kteří se dostanou do krizové situace
- 15% je určeno na projekty plzeňské
diecézní charity
- 10% z vybrané částky jde na mezinárodní
humanitární pomoc

- 5% bude pomáhat při národních projektech charity
- zbylých 5% je určeno na režii Tříkrálové
sbírky
Po malých krůčcích se solidarita Tříkrálové sbírky stává i v naší zemi záležitostí
pokračování na str. 16
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pokračování ze str. 15
celé společnosti a každé rodiny. Přesně
s takovou samozřejmostí to funguje u
našich sousedů v zahraničí. V letošním
roce bylo možné přispět na Tříkrálovou
sbírku také ve staroplzeneckém K-Centru. Děkujeme všem za finanční dary,
Městskému úřadu Starý Plzenec za součinnost při pořádání letošní Tříkrálové
sbírky a hlavně všem koledníkům za
obětavé koledování. Těšíme se, že se k

nim příští rok přidají další.
Za organizátory Tříkrálové sbírky
staroplzenecký farář Petr Franta
P.S. Na účely Tříkrálové sbírky je
možné stále přispět finančním darem na
účet č.660008822/0800. Více informací
na www.trikralovasbirka.cz.
Tříkrálová sbírka ve Starém Plzenci
Foto: Anna Jírovcová

VERNISÁŽ
VE STAROPLZENECKÉ
GALERII
Ve středu 9. ledna proběhla ve staroplzenecké galerii vernisáž výstavy s názvem
„Post scriptum“. Představují se na ní svými
pracemi dospělí žáci výtvarného oddělení
ZUŠ Starý Plzenec. Velmi příjemnou atmosféru tohoto setkání mezi obrazy, grafikou a keramikou umocnilo i vystoupení
zpěváků z pěveckého oddělení základní
umělecké školy.
Většina vystavujících se k malování,
kreslení a modelování vrátila ve zralém
věku. Každou středu večer se schází v
„zušce“, aby znovu pronikali do výtvarné
tvorby a věnovali se tak po letech své oblíbené činnosti. Tyto chvíle bývají odpoutáním od všedního dne, odpočinkem od
zaměstnání a rodinných starostí. Mohli bychom se s nadsázkou nazvat „středečními
malíři“. Přesto je u každého autora patrný
určitý vývoj a zčásti i výtvarné vyhranění.
Inspiraci hledáme ve svém okolí, v
přírodě, ve vlastním nitru a především ve
výtvarném umění. Díla slavných autorů
různých směrů nás ovlivňují a vybízejí k
vlastním pokusům. Výsledky tvorby vám

Autoři výstavy Post scriptum ve Staroplzenecké galerii. Foto: Eva Vlachová
nyní představují na první společné výstavě
tito autoři: Anna Brabcová, Radim Dankovič, Jana Frolíková, Ivana Hofrichterová,
Karolína Hrubá, Markéta Nechutná, Jana
Šalomounová, Dana Trojovská, Daniela
Turečková a Hana Tůmová.
Název „Post scriptum“ vyjadřuje jakýsi
postoj většiny vystavujících k vlastní tvor-

bě. Nehledí na ni jako na počátek velkého
díla, spíše jako na občasné a radostné tvoření, i když, kdo ví……
Výstavu si můžete prohlédnout do 28.
února.
Jana Frolíková,
výtvarné oddělení ZUŠ Starý Plzenec

OHLÉDNUTÍ
ZA ŠTĚDROVEČERNÍM
SETKÁNÍM V AREÁLU
HASIČSKÉ ZBROJNICE
V SEDLCI
Přibližně 120 staroplzeneckých občanů
přišlo i v letošním roce zhlédnout představení živého betlémského příběhu, zazpívat
si spolu s organizátory vánoční koledy a
vzájemně si popřát příjemné prožití svátků vánočních. Vánoční akce v Sedlci je
vždy charitativně zaměřena - příspěvky a
výtěžek z prodaného svařáčku (1.770 Kč)
byly jako každý rok zaslány na účet Nadace kostní dřeně. Je to taková naše malá pomoc pro těžce nemocné občany. Děkujeme
všem spoluobčanům, kteří přišli a neváhali
přispět na tuto dobročinnou akci, a tím také
nepřímo poděkovat všem účinkujícím a organizátorům.
Miluše Chrastilová a Marie Šimková

Snímkem se vracíme k dobročinné akci - vánočnímu živému betlému v Sedlci.
Foto: Josef Šístek
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POJĎME SI SPOLU
ZAZPÍVAT RYBOVKU,
tak zněl titul jednoho z článků v říjnových Radyňských listech. Řekli jsme si,
proč ne. Nejsme žádní velcí zpěváci, ale
zpíváme rádi. A tak jsme se s manželem
na výzvu paní Ledvinové a pana Esterleho
přihlásili. Na první schůzce nás sice nebylo moc, ale zkoušení probíhalo v příjemné
atmosféře. Náš dirigent, pan Esterle, musel
občas nad naším zpíváním přimhouřit oko.
Neustále nás však povzbuzoval a to bylo
to hlavní. I když jsme si svými pěveckými
výkony nebyli moc jistí, už jsme to nechtěli
vzdát. Zvlášť když nás ve sboru neustále
přibývalo. Při zkouškách jsme se poznali
s našimi spoluobčany, se kterými bychom
se asi jinak těžko potkali, a vznikla dobrá
parta.
Pilně jsme trénovali a termín veřejného
vystoupení se neúprosně blížil. To vše probíhalo v období předvánočního shonu, které bývá plné napětí a stresu. Na zkouškách
se ale tohle všechno jakoby vytratilo a panovala pohoda a radost ze společné práce.
V den, kdy jsme měli s naším vystoupením předstoupit před staroplzeneckou
veřejnost, jsme byli trochu nervózní. Ale
říkali jsme si: „Jsme amatéři a snad nám
publikum nějaké ty chybičky odpustí.
Hlavně aby někdo přišel!“ Večer nás čekal
do posledního místečka zaplněný kostel

DIVADLO ALFA TLESKALO
GYMNASTKÁM
ZE STARÉHO PLZENCE
Děvčata ze Sokola Starý Plzenec ozdobila slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších
gymnastek v plzeňském Divadle Alfa
svým vystoupením „Ať žijí duchové“.
Pro komponovaný pořad nazvaný „Defilé“ nastudovala vystoupení s děvčaty
Libuše Paulová, která se děvčatům věnuje

Na kúru v kostele Narození Panny Marie na Malé Straně se zpěváci a muzikanti připravují na Rybovu mši.
Foto: archiv
Narození Panny Marie na Malé Straně.
Celý náš sbor se na společné zpívání moc
těšil. Chtěli jsme podat co nejlepší výkon a
neudělat ostudu panu dirigentovi. Potlesk
v kostele byl pak pro nás všechny velkou
odměnou.
O vánočních svátcích jsme si jeli poslechnout Rybovu vánoční mši do kostela
na Jiráskově náměstí v Plzni. Chtěli jsme
slyšet, jak „Rybovku“ zpívají profesionálové. Provedení mše bylo krásné, ale něco
nám tam oběma chybělo. Možná to byl prá-

vě ten kousíček srdíčka, který do zpívání
dal sbor ve Starém Plzenci.
Chtěli bychom tedy touto cestou poděkovat panu Esterlemu a paní Ledvinové
za šťastný nápad s „Rybovkou“, všem ze
sboru za příjemné chvíle při nácviku a občanům Starého Plzence za to, že přišli, udělali si čas a společně s námi prožili krásné
sváteční chvíle.
Helena a Vladimír Procházkovi

v tanečně gymnastickém kroužku každý
čtvrtek v místní sokolovně. Sokol Starý
Plzenec úspěšně reprezentovaly žačky
základní školy: Elen Hudečková, Eliška
Mathejzíková, Adéla Pokorná, Kateřina
Tuháčková a Hana Žitníková.
Libuše Paulová,
Foto: Daniela Čechová

Inzerujte v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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GARDA SK STARÝ PLZENEC
HODNOTILA DALŠÍ
FOTBALOVÝ ROK
Fotbalový rok 2012 jsme hodnotili jako
vždy v restauraci Český dvůr. V roce 2012
jsme sehráli 8 přátelských zápasů s aktivní bilancí 6 výher a 2 porážek. Také jsme
se zúčastnili 3 fotbalových turnajů a 2 z
nich jsme vyhráli. Tradiční Memoriál Josefa Sutnara jsme již vyhráli posedmé. Ve
všech těchto utkáních jsme nastříleli 59
branek a nejlepší z nás byl Milan Jíra se
13 brankami. Díky těmto gólům se stal druhým „stovkařem“ (střelec 100 gólů v dresu
gardy SK Starý Plzenec) našeho týmu. K
tradici tohoto našeho setkání patří i volba
nejlepšího hráče roku. Tím se stal Jirka Kodalík, který tak obhájil své loňské prvenství. U pivka jsme vzpomínali i na vydařené zimní turnaje v bowlingu jednotlivců a

DVĚ MLADÉ
ŠERMÍŘSKÉ NADĚJE
Již druhým rokem Adéla Brandnerová
(9 let) a Pavel Protivínský (9 let), kteří žijí
ve Starém Plzenci, navštěvují oddíl sportovního šermu Lokomotiva Plzeň. Tito
mladí šermíři mají za sebou již několik
celostátních turnajů a dá se říci, že se jim
daří dobře.
Aby se jim dařilo ještě lépe, od prosince
2012 jsme si pronajali malou tělocvičnu v
sokolovně, kde se každou sobotu od 14 hodin scházíme na přípravných a kondičních

Foto: Stará garda v roce 2012.
dvojic či na podzimní fotbalový výlet na
Moravu. Také jsme vzpomínali na krásné
oslavy našich „padesátníků“ Míry Spáčila, Slávy Hermana, Jirky Kodalíka, Petra
Lišky, Pepy Lepiše a „šedesátníka“ Míry
Šolara. V listopadu pak někteří z nás vy-

razili do Tunisu na lehké rehabilitační
soustředění. Rok 2013 bude totiž plný
dalších krásných fotbalových setkání naší
party.
Petr Liška

trénincích, kde si tito mladí šermíři zdokonalují techniku a připravují se na celostátní
turnaje.
Při trénincích je třeba dbát na rozvíjení
bleskurychlé reakce a rychlosti, bojovnosti
a soutěživosti, sebeovládání a koordinace.
Případní zájemci o tento druh sportu se
mohou přijít podívat na některý z tréninků
buď do staroplzenecké sokolovny každou
sobotu od 14 hodin anebo do TJ Lokomotiva Plzeň každé úterý od 16 hodin nebo
každý čtvrtek od 17 hodin.
Tomáš Brandner

Pavel a Adéla v šermířském střehu.
Foto: K. Protivínský

SK STARÝ PLZENEC
POŘÁDÁ ZIMNÍ
FOTBALOVÉ TURNAJE

MEMORIÁL J. SUTNARA
VYHRÁLO MUŽSTVO
SK SMÍCHOV PLZEŇ
26. ledna 2013 se hrál již 17. ročník Memoriálu Josefa Sutnara určený fotbalovým
starým gardám. V házenkářské hale v Rokycanech se sešlo 7 mužstev. Turnaj se hrál
systémem každý s každým, což obnášelo
21 zápasů. Nejvíce bodů získalo mužstvo
SK Smíchov Plzeň, které se po výsledcích
s Břasy 2 : 0, s H. Břízou 1 : 0, se Zdemyslicemi 3 : 0, s Dýšinou 2 : 1, s Rakovou 3
: 2 a Starým Plzencem 2 : 3 radovalo z 1.
místa. Druhé místo obsadil Starý Plzenec,
když porazil Dýšinou 5 : 0, H. Břízu 2 : 1,
Rakovou 3 : 0, Smíchov 3 : 2, remizoval
se Zdemyslicemi 1 : 1 a prohrál s Břasy 0 :
3. Třetí byla Raková po výsledcích 1 : 0 se
Zdemyslicemi, 5 : 0 s Dýšinou, 1 : 0 s Břa-

Foto: archív

Momentka z turnaje 26.1.2013 - zápas
Zdemyslice H. Bříza
sy, 2 : 3 se Smíchovem, 0 : 0 s H. Břízou a
0 : 3 se Starým Plzencem. Další pořadí pak
bylo: 4. Břasy, 5. Zdemyslice, 6. H. Bříza
a 7. Dýšina. Nejlepším střelcem turnaje se
stal Milan Jíra ze Starého Plzence a Vladimír Kroc z Břas, oba střelci 6 gólů. Celý
turnaj hraný v přátelském duchu odřídil s
přehledem Jirka Opalecký.
Text a foto: Petr Liška

Již tradičně pořádají fotbalisté SK Starý
Plzenec v zimních měsících 2 halové turnaje. Oba proběhnou ve sportovní hale v
Rokycanech vedle zimního stadionu. Prvním turnajem je Memoriál Josefa Sutnara,
který je vypsán pro kategorii starých gard
a hraje se již po sedmnácté. Loňské prvenství budou obhajovat plzenečtí fotbalisté.
Turnaj proběhne 26.1.2013 a začátek je
stanoven na 14. hodinu. Druhým turnajem
je Memoriál Václava Rejška, který je určen
starší žákovské přípravce. Termín tohoto
turnaje je 17.2.2013 se začátkem v 9 hodin.
Přijďte povzbudit naše fotbalová mužstva.
Petr Liška
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček: 15-18 týdnů;
cena: 149-170 Kč/ks v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
v neděli 3. března 2013 v 15:35 h
Starý Plzenec – naproti čerp. stanici Pap Oil
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.
...............................
Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek
– cena 20-30 Kč/ks
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DROBNÁ INZERCE
• Lakýrník hledá práci. Tel.: 723 631 931.
• Pronajmu byt 2+1 v Plzni na Slovanech, 1. patro. Volat prosím večer –
tel. 739 686 578.
• Prodám jezdecké rukavice, vel. S. Zn.
špatná vel. dárku. Tel.: 603 750 645.
• Prodám pozemky k. č. 1458/16
a 1458/15 v Luční ul. ve Starém Plzenci.
Tel.: 776 152 512.
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