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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím
a chtěla bych se s Vámi
podělit o dění v našem
městě. Tento úvodník
začínám velmi smutnou
zprávou. Dne 9. 4. 2016
došlo v našem městě
k velmi vážné dopravní
nehodě mladého chlapce,
který se svým motocyklem MZ 150 narazil
ve vysoké rychlosti do viaduktu ve směru na
Olympii. Kolem nehody projelo několik vozidel, ale první zareagoval až řidič ve velkém
tmavém SUV, který poskytl těžce zraněnému
chlapci první pomoc, a tak mu jednoznačně
zachránil život. Následně byl chlapec hlídkou
PČR a HZS vyproštěn a poté transportován
do nemocnice. Zraněný je v kritickém stavu.
Otec chlapce se obrátil na město s žádostí
o pomoc při hledání svědků této dopravní
nehody. Je totiž velmi pravděpodobné, že
tuto tragickou nehodu zavinil jiný řidič, který pak z místa ujel. Prosím, pomozte! K přání
rodiny se připojili i policisté a také oni žádají
svědky, aby se přihlásili osobně na jakékoli
služebně policie, případně telefonicky na tel.
čísle 974/325256 nebo na tísňovou linku 158
a pomohli objasnit příčiny havárie.
Další kolo veřejného projednávání návrhu
Programu rozvoje města proběhlo dne 14. 4.
v Lidovém domě za účasti občanů. Opět jste
měli možnost se vyjádřit k tomu, co považujete za prioritní cíle, kterým bychom se měli
v budoucnu přednostně věnovat. Téměř na
všech jednáních se hovořilo o budoucnosti
centra města, zejména pak Smetanovy ulice.
Rada města již jmenovala pracovní skupinu,
která bude připravovat zadání pro další osud
této lokality. Zároveň proběhla prohlídka
starých domů ve Smetanově ulici za účasti
Mgr. Radka Širokého, Ph.D., ředitele Západočeského institutu památek.
V minulém čísle jsem Vás informovala
o přípravě opravy dalších místních komunikací a výstavby vodovodu v Sedlci v ulici
tzv. Příční. Další náročnou investiční akcí
bude výměna oken v ZŠ Starý Plzenec, kdy
během prázdnin by měla být osazena nová
dřevěná špaletová okna v čelní fasádě. Nová
okna budou osazena i na čelní fasádě radnice.
Pokračování na str. 2

DEN STARÉ PLZNĚ
V letošním roce slaví naše město Starý
Plzenec 1040 let od první písemné zprávy.
Toto výročí si připomíná řadou kulturních
akcí. Jednou z nich byl Den Staré Plzně, který
se uskutečnil o víkendu 9. a 10. dubna 2016.
V sobotu večer vyrazil z náměstí kostýmový
průvod s loučemi a bubeníkem směrem na
louku u řeky Úslavy, kde se konal středověký
hodokvas s hudbou a občerstvením ve středověké krčmě. Nechyběla ani pohádka O obrovi, která zaujala děti i dospělé. V neděli
byl připraven pro návštěvníky na louce po
celý den bohatý program: tržiště, mincovna
knížete Jaromíra, historický kolotoč, střelba

ZDARMA

z kuše, rytířská klání, sokolník, kočár tažený
koňmi pro děti i dospělé. Vyvrcholením byla
velkolepá komentovaná rekonstrukce bitvy
vojsk císaře Oty I. a českého knížete Boleslava II.
Den Staré Plzně navštívilo na 1500 lidí.
Město Starý Plzenec děkuje všem donátorům, kteří finančně podpořili tuto kulturně
historickou akci. Město Starý Plzenec dále
děkuje za skvělou spolupráci všem organizátorům, dobrovolníkům a všem dalším, kteří
přispěli svým dílem ke zdárnému uskutečnění této akce. Zvláštní poděkování patří panu
Josefu Mračkovi za zhotovení repliky středověkého hradiště.
Eva Vlachová

Foto: Josef Švéda
Další fotografie ze Dne Staré Plzně je možné zhlédnout ve fotogalerii na www.staryplzenec.cz
a na www.facebook.com/mestostaryplzenec.
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Pokračování ze str. 1
Jak v ZŠ, tak na radnici byla okna vyměněna
již v minulém roce ve vnitrobloku, nyní budeme pokračovat další etapou.
Měli jsme v plánu také přístavbu ZŠ a MŠ
Sedlec, bohužel žádost města o dotaci ve výši
cca 10 mil. Kč nebyla Ministerstvem školství
podpořena. Proto nyní hledáme společně
s Regionální rozvojovou agenturou (RRA)
možnost financování z jiných dotačních programů. Již proběhlo jednání za účasti ředitelky ZŠ a MŠ Sedlec vč. učitelek této školy
a ředitele RRA.
Připravujeme i další projekty, jedním
z nich je např. vybudování „Skalní stezky“
v okolí hradu Radyně.
Během měsíce dubna proběhlo v našem
městě několik úspěšných akcí. Např. výstava

k výročí 1040 let od první písemné zprávy,
kterou si můžete prohlédnout ve Staroplzenecké galerii až do září. Výstava je na profesionální úrovni a největší poděkování za to
patří Mgr. Denise Brejchové. Další úspěšnou
akcí bylo zahájení turistické sezóny na Radyni, kde členové OSHR přivítali během sobotního odpoledne 2.4. více než 700 návštěvníků
v dobovém oblečení. Velmi úspěšnou akcí
byl i Den Staré Plzně, kterého se zúčastnilo cca 1500 návštěvníků. Za přípravu akce
bych chtěla poděkovat paní Mgr. Brejchové,
dále všem, bez jejichž pomoci bychom tuto
akci nemohli uspořádat – tajemníkovi MěÚ
Ing. Radku Hrochovi, vedoucí K-Centra Evě
Vlachové, dále Mgr. Mileně Benediktové,
členům kulturní komise Mgr. Marcele Bardounové, Mgr. Janě Toušové, Mgr. Bc. Haně
Stýblové, Ing. M. Vyskočilové, řediteli ZUŠ
M. Esterlemu, dále Josefu Mračkovi, p. Luboši Lencovi a pracovníkům útvaru údržby města, plzeneckým a sedleckým hasičům, plzeneckým fotbalistům, kteří všichni svou obětavou
prací pomohli k bezproblémovému průběhu
akce. Dále bych chtěla poděkovat sponzorům
České spořitelně, a.s., Kooperativě, Nadaci 700
let města Plzně, společnosti Čermák a Hrachovec, a.s. Velmi úspěšné jsou i přednášky
v rámci Akademie Staré Plzně, které pořádá
OSHR na zajímavá témata. Poděkování patří
zejména pí Haně Karnoldové. Další úspěšnou akcí bylo „Ukliďme svět, ukliďme Česko“,
která se v našem městě uskutečnila poprvé.
Zúčastnilo se jí více než 100 brigádníků, především rodiče s dětmi. Chtěla bych poděkovat
všem účastníkům, kteří nám pomohli vysbírat
odpadky na většině území našeho města. Věřím, že opékání buřtů na závěr akce a písničky
za kytarového doprovodu pana Švédy udělaly
radost nejen našim malým brigádníkům. Poděkování patří i spolku Sedlec v akci za uspořádání velikonočního jarmarku.

A i v květnu se můžete těšit na mnoho pěkných akcí. Hned 3. 5. pořádá OSHR v rámci
Akademie Staré Plzně další přednášku na
téma „Vyvolený národ? Karel IV., Češi a Evropa“. Dne 14. 5. se bude konat již 14. ročník
turnaje malých fotbalistů „Radyňský pohár“
v areálu SK Starý Plzenec a 20.5. můžete přijít fandit plzeneckým fotbalistům, kdy odehrají zápas k 95. výročí SK. Spolek „Sedlec
v akci“ pořádá 21.5. Staročeské máje. V tento
den také pořádá ZUŠ již další ročník soutěže
malých houslistů „Plzenecké housličky“ v Lidovém domě. Dětský den pořádá Pionýrská
skupina 28.5. a děti se mohou těšit na jízdy
staroplzeneckou železnicí. V tento den se
rovněž uskuteční „Běh přes tři vsi“ v Sedlci.
A dne 28. 5. si nenechte ujít akci „Karel IV.
na Radyni“, která se bude konat k výročí 700
let od narození Karla IV. V tento den bude
otevřeno i nové Centrum služeb pro turisty
a slavnostně odhalena busta Karla IV. Více
informací najdete uvnitř tohoto čísla a na
webových stránkách města. Ještě bych upozornila na televizní pořad, který bude vysílat
ČT 24 o Karlu IV. a hradu Radyně dne 4.6. ve
20:00 hodin.
Jak jsem Vás informovala v minulém čísle RL, Rada města Starého Plzence odvolala
jednatele společnosti Karla Sokola a novou
jednatelkou jmenovala Ing. Renatu Ježkovou, kterou bych Vám krátce představila.
Ing. Ježková je občankou našeho města, bydlí
v Sedlci, vystudovala Ekonomickou fakultu
Západočeské univerzity v Plzni, pracovala
jako zástupce generálního ředitele společnosti DIOS Nýřany a ekonomická ředitelka této
společnosti. Byly nastaveny pravidelné schůzky jednatelky a členů Rady města SP.
Závěrem mi dovolte popřát vám slunné
jarní dny a budu se těšit na setkání s Vámi na
některé z akcí.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
4. schůze – 24. února 2016
RM
■ schválila uzavření smlouvy o reklamě na
akci Den Staré Plzně konané 09. a 10.04.2016
mezi městem a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Plzeň;
■ souhlasila s pořízením motorového zametacího kartáče včetně příslušenství pro odklízení nečistot a sněhu z chodníků a komunikací s předpokládanou cenou do 40 tis. Kč
bez DPH;
■ vzala na vědomí Zápis školské a kulturní
komise č. 1 ze dne 25.01.2016;
■ stanovila, v souladu s ustanovením čl. 5

odst. 2 vnitřní směrnice č. 3/2006 Vedení kroniky města (RM č. 356/2006) roční odměnu
kronikářce města za rok 2016 ve výši 20 tis.
Kč, která jí bude vyplacena ve dvou stejných
splátkách po 10 tis. Kč, a to první ve výplatním termínu za měsíc červen 2016 a druhá
v roce 2017 v nejbližším výplatním termínu
po projednání obsahu konceptu zápisu do
kroniky za rok 2016 radou města. Podmínkou pro výplatu druhé splátky je předložení
konceptu zápisu radě města nejpozději do
28.04.2017;
■ vzala na vědomí informaci o vyhodnocení
zkušebního provozu elektronického hlásiče
výpadku veřejného osvětlení v Sedlci a souhlasila s instalací dalšího elektronického hlásiče výpadku prostřednictvím GSM modulu
u rozvaděče veřejného osvětlení v ulici Modřínová dle předložené nabídky od fy Elektro
Paum;

■ souhlasila s podáním žádosti o dotaci
v rámci dotačního programu Ministerstva
vnitra - generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR „Dotace pro jednotky
SDH obcí“ pro rok 2016 na projekt „Pořízení
nového dopravního automobilu“;
■ stanovila ceník pro stánkové prodejce na
kulturně historických akcích města Den Staré
Plzně 09. a 10.04.2016 a Karel IV. na Radyni
28.05.2016;
■ vzala na vědomí žádost a nabídku o směnu nebo bezúplatný převod pozemku za pronajaté pozemky města v k. ú. Starý Plzenec za
účelem sjednocení državy pozemků a uložila
z důvodu zajištění přístupu a scelování državy pozemků města, projednat s vlastníkem
převod i sousedního pozemku;
■ schválila uzavření smlouvy o budoucí
Pokračování na str. 3
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smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na
pozemku města v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností ČEZ Distribuce, a. s.;
■ vzala na vědomí přehledovou tabulku
o uzavřených nájemních smlouvách na pronájem zemědělské půdy, uložila informovat
žadatele o stanovených smluvních výpovědních lhůtách, uvést do souladu přehled pronajímaných zemědělských pozemků se strategickými a dlouhodobými záměry rozvoje
města a nesouhlasila s požadovaným propachtováním pozemků v tzv. „Průmyslové
zóně“ do rozhodnutí o jejím využití;
■ schválila provedení kamerových a tlakových zkoušek a opravy stávajících osmi revizních šachet na stávající části kanalizace
v Luční ulici v délce 185,2 m dle předložené
cenové nabídky společnosti STRABAG a. s.
Plzeň;
■ souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na realizaci projektu „Oprava místní komunikace v ulici Kollárova ve Starém Plzenci“ dle dokumentace zpracované společností
Area Projekt s.r.o. Praha;
■ schválila darovací smlouvu na akci Den
Staré Plzně konané 09. a 10. 04. 2016 s Českou spořitelnou, a.s., Praha;
■ jmenovala komisi pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace v koncesním řízení
„Výběr provozovatele vodohospodářského
majetku města Starý Plzenec“ ve složení:
členové ing. Radek Vraný, Eva Vychodilová, ing. arch. Pavla Burešová, Ivo Hruška,
Bc. Václav Podroužek, náhradníci ing. Karel
Janda, ing. Milan Froněk, ing. Josef Koželuh,
Petr Křížek, Mgr. Iveta Bočanová;
■ souhlasila s podáním žádosti o dotaci
z dotačního programu vodohospodářské
infrastruktury 2016 vyhlášeného Plzeňským
krajem, na realizaci projektu „Starý PlzenecSedlec, prodloužení vodovodu, ulice zvané
Smetanova a Příční v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence;
■ schválila uzavření smlouvy mezi městem
a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace na poskytování sociální služby „Pečovatelská služba“;

NEHODA ŘIDIČE
MOTOCYKLU
– Policie hledá svědky
Policisté Městského ředitelství policie
Plzeň šetří dopravní nehodu, ke které došlo
dne 9. dubna tohoto roku v 17 hodin a 29
minut ve Starém Plzenci. Zde v prostoru
křižovatky ulic Žižkova a Luční havaroval
řidič motocyklu. Dopravní policisté žádají
svědky této události, aby se přihlásili osobně na jakékoliv služebně policie, nebo telefonicky na tel. čísle 974/325256 nebo na
tísňovou linku 158 a podali výpověď, která
by napomohla objasnění kolize.
Bc. Václav Vajshajtl,
místostarosta
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
8. zasedání – 14. března 2016

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci starostky města
o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-12/2015 města Starý Plzenec;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 10/2015
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2015 ke snížení celkových
příjmů o 2.885.516,50 Kč a ke změně financování ve výši 2.885.516,50 Kč;
■ vzalo na vědomí usnesení finančního výboru č. 7/2014 - 2018 ze dne 05.03.2016;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2016
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2016 k navýšení celkových
příjmů o 8.350.975,50 Kč a k navýšení celkových výdajů o 6.219.000,00 Kč, dále dochází
k změně financování ve výši -2.131.975,50 Kč;
■ vzalo na vědomí Inventarizační zprávu
o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města k 31.12.2015 s tím, že
celková hodnota inventarizovaného majetku
města k tomuto datu činí 787.640.495,75 Kč;
■ uložilo předložit RM na příští jednání ZM
návrh dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne
19.03.2014 se společností Pronap s.r.o., jehož
předmětem bude úprava měsíčních splátek;
■ schválilo uzavření kupní smlouvy mezi
městem a společností ISIG INVEST, k.s., IČ
28263626, se sídlem Losiná 299, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č.
st. 576/1 o výměře 65 m2, pozemku parc. č. st.
576/2 o výměře 1 m2, pozemku parc. č. st. 576/3
o výměře 166 m2 a stavby na nich stojící čp.
538 a pozemku parc. č. 298/16 o výměře 90
m2 vše v k.ú. Starý Plzenec za kupní cenu
4.500.000 Kč, v upraveném znění;
■ schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem a Plzeňským krajem,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši
199.080 Kč na zajištění dopravní obslužnosti Pl-

MĚSTO STARÝ PLZENEC
MĚSTSKÝ ÚŘAD FINANČNÍ
A MAJETKOPRÁVNÍ ODBOR
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
zveřejnilo
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení za účelem opravy a zvelebení domů
a bytů ve smyslu Statutu Fondu rozvoje bydlení v platném znění v katastrálním území
Starý Plzenec a Sedlec u Starého Plzence
Výzva k podání žádostí o poskytnutí výše
uvedeného úvěru je zveřejněna na úřední
desce v souladu s ustanovením článku 3 odst.
3 Statutu Fondu rozvoje bydlení (zveřejněného na webových stránkách města http://
www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/
uredni-deska/statut-fondu-rozvoje-bydleni1938.html?kshowback=4_5).

zeňského kraje v roce 2016 v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí znění výroční zprávy
o správě bytového fondu města za rok 2015
předložené správcem bytového fondu města
společností Plzeňské služby s.r.o.;
■ souhlasilo s prodejem částí pozemku v k. ú.
Starý Plzenec, oddělených geometrickým plánem za cenu 60 Kč za m2;
■ schválilo uzavření kupní smlouvy na koupi
celého pozemku a nově odděleného pozemku
v k. ú. Starý Plzenec dle geometrického plánu
v předloženém znění;
■ souhlasilo s prodejem pozemku města v k.
ú. Sedlec u Starého Plzence do spoluvlastnictví
ve výši spoluvlastnických podílů na bytových
jednotkách, čtyřem spoluvlastníkům bytového
domu za cenu 200 Kč za m2;
■ schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě s FOCUS INVEST, investiční
fond s proměnným základním kapitálem, a.
s. v předloženém znění, jejímž předmětem je
závazek jmenovaného zřídit městu služebnost
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 332/6 v k.
ú. Sedlec u Starého Plzence v jeho vlastnictví
z důvodu umístění stavby „Starý Plzenec/Sedlec, prodloužení vodovodu, ulice Smetanova
a Příční v k. ú. Sedlec u Starého Plzence“;
■ stanovilo v souladu s novelizovaným nařízením vlády č. 37/2003 Sb., nové výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZM
takto:
a) člen rady města
2.036 Kč,
b) předseda výboru či komise
1.663 Kč,
c) člen výboru či komise
1.471 Kč,
d) člen zastupitelstva
703 Kč.
Odměny v těchto nových výších se neuvolněným členům ZM poskytnou od 01.04.2016;
■ vzalo na vědomí informaci starostky k žalobě Římskokatolické farnosti Starý Plzenec
proti městu Starý Plzenec, jejímž předmětem
je určení vlastnického práva ke konkrétním
pozemkům či jejich částem;
■ vzalo na vědomí informaci Ing. Sobotové
o průběhu tvorby nového územního plánu;

Součástí tohoto oznámení jsou tiskopisy:
Žádost o poskytnutí úvěru z FRB
Žádost o poskytnutí úvěru na kanalizační
přípojku z FRB
Potvrzení o výši příjmu (zveřejněné na webových stránkách města
http://www.staryplzenec.cz/obcan/aktuality-1/zadost-o-poskytnuti-uveru-z-fondurozvoje-bydleni-92cs.html
Žádosti o úvěry včetně doložených dokladů podle článku 4 uvedeného Statutu Fondu
rozvoje bydlení mohou vlastníci obytných
domů a bytů na území města podávat písemně nejpozději do 16. května 2016.
Bližší informace podá odbor finanční
a majetkoprávní – Iveta Fajtová, budova
městského úřadu, Smetanova 932, 332 02
Starý Plzenec (kancelář č. 2, I. patro), Tel.:
377 183 645, Mobil: 602 113 403, E-mail:
fajtova@staryplzenec.cz.
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PROGRAM ROZVOJE
MĚSTA
STARÝ PLZENEC
Město Starý Plzenec v současné době dokončuje Program rozvoje města. Na tomto
úkolu spolupracuje s Regionální rozvojovou
agenturou Plzeňského kraje a Centrem pro
komunitní práci západní Čechy. Podrobné
informace o tvorbě Programu a jeho nejaktuálnější podobu najdete na internetových
stránkách města.
Důležitou součástí celého procesu jste i vy,
občané města. V polovině dubna proběhlo již
druhé jednání s veřejností, které se tentokráte

NÁVRH NOVÉHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU
STARÝ PLZENEC
Termín pro podání písemných připomínek
Jako první krok projednání návrhu územního plánu pořizovatel vede společné jednání. Společného jednání se zúčastní dotčené
orgány, krajský úřad, obec, sousední obce,
a to bez přítomnosti veřejnosti.

NĚKTERÉ POZNATKY
A POZNÁMKY
K PROVOZU NOVÉHO
SBĚRNÉHO DVORA
Od otevření nového SD v Neponucké ulici,
který provozuje společně město se spol. AVE
s.r.o., uběhly téměř tři měsíce. To je dostatečný
prostor pro shrnutí prvotních poznatků.
Především SD v Husově ulici nevyhovoval
požadavkům na množství odevzdávaného odpadu, vážení, třídění, ukládání a dalším tak,
aby byl naplněn zákon a z něho vyplývající
ustanovení „Provozního řádu“. Tomu je podřízen provoz a náplň práce obsluhy. Zároveň
i jednání původců odpadů – uživatelů SD.
V novém SD se zákon č. 185/2009 a jeho
novela z roku 2014, kde jsou uloženy povinnosti všech původců odpadů, zejména požadavek na jeho třídění již v místě vzniku, elektronickou evidenci a denní sledování množství
a druhu, včetně nebezpečného odpadu, dodržuje. Obsluha vykonává mnoho dalších činností včetně pomoci v dotřídění a určení způsobu a místa uložení. Přibyly proto tak další
povinnosti, které se dříve nevykonávaly, např.
pro nevyhovující prostory či tech. vybavení.
Jde o postup již při příjezdu do SD, kdy
uživatel se musí přihlásit u pracovníka obsluhy, vjede na váhu a po zvážení a zaevidování
druhu odpadu je mu určen postup a kontejner
nebo místo uložení. Respektováním pokynů
obsluhy bude ubývat případů špatného uložení, a tím i znehodnocení jinak dále využitelného odpadu. Někdy, až svévolným a nepochopitelným jednáním či nepřemýšlením jedinců,
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týkalo strategické části Programu. Zúčastnilo
se jej několik desítek občanů z různých částí
města. Právě tato rozmanitost pomůže zajistit, že strategická část programu bude reagovat na aktuální situaci komplexně a neopomene některá důležitá témata.
Shromážděným zájemcům a zástupcům
města byla nejdříve představena celá strategie, a to podle jednotlivých navrhovaných
strategických cílů. Následně jsme si po skupinách ve dvou kolech podrobněji vysvětlili
tematické oblasti, vedli diskuzi a společně
vytipovali nejpalčivější problémy. Jednalo se
o tyto tematické oblasti:
• Urbanismus a územní rozvoj
• Doprava
• Život ve městě

• Ekonomika a cestovní ruch
Na základě projednání bude v průběhu
května dokončen Program rozvoje města do
roku 2023.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří se proběhlých veřejných jednání zúčastnili, stejně jako občanům aktivním
v rámci názorového průzkumu realizovaného v lednu letošního roku. Vaše hlasy jsou
pro nás zdrojem podnětů a potvrzením, že
zapojení občany do přípravy takto významných strategických dokumentů se vždy vyplatí. Doufáme, že tento pocit s námi sdílíte
i vy.
Ing. Filip Uhlík
Ředitel Regionální rozvojové agentury
Plzeňského kraje

Každý z veřejnosti může uplatnit své písemné připomínky u pořizovatele, kterým
je Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní, Škroupova 4, 306 32 Plzeň, do
23.05.2016.
Pro podání písemných připomínek není
žádný předepsaný formulář.
Návrh územního plánu je k nahlédnutí
v úředních hodinách u pořizovatele územního plánu, na Magistrátu města Plzně – odboru stavebně správním, Škroupova 4, Plzeň,

kancelář č. 213, také na Městském úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby Smetanova 932,
Starý Plzenec, kancelář č. 14, nebo na internetových stánkách města Plzně a města Starý
Plzenec na adresách:
http://podkladyoss.plzen.eu/plzenec
http://www.plzen.eu/obcan/urad/elektronicka-uredni-deska/vlastni
www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/
uredni-deska/
Josef Koželuh, odbor výstavby

vznikají excesy – tráva v kontejneru na plast,
železo v papíru, sklo v nebezpečném azbestu.
Příkladů je mnoho. Všechna místa pro uložení jsou řádně označena. Obsluha nemůže být
u každého a nezbývá než apelovat na uživatele
– nepřidělávejte nám zbytečnou práci. Existence dvou vjezdů do SD vede k tomu, že někteří uživatelé rovnou zajíždí ke kontejnerům
a bez pokynů obsluhy „rozdělují“ odpad, jak
je napadne. Bez souhlasu obsluhy je zakázáno
ukládání a další manipulace s odpadem.
Po řádném uložení je nutno pro zjištění
hmotnosti odpadu znovu se vrátit k váze, což
někteří nerespektují. Tak je evidence u nich
zbytečná, a ta celková, denní, je tedy zkreslená.
Dalším nešvarem je jednání některých
podnikatelů, kteří deklarují odevzdávaný odpad z podnikání jako odpad z domácnosti

ve snaze se vyhnout platbám podle platného
ceníku. Poškozují tak občany města ve snaze rozprostřít poplatek za uložení na řádně
platící. Vedení města již činí některé kroky
k nápravě a prvním budou kontroly evidencí
o ukládání a produkci odpadů na jejich provozovnách s tím, zda korespondují s vedenou
evidencí v SD.
Obsluha SD od zahájení provozu zpřísnila zkoumání původu odpadu a bude v tomto
pokračovat s větší náročností. Lze nesprávně
a podvodně deklarovaný odpad odmítnout
a obsluha má povinnost učinit o tom zápis
a nahlásit MÚ a KÚ.
K dalším poznatkům se vrátíme v dalších
vydáních RL. Uvítáme rovněž i podnětné a rozumné připomínky k provozu SD.
V. Hák, vedoucí SD

Sběrný dvůr Starý Plzenec

Foto: Helena Šašková
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KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KVĚTEN 2016
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
So, Ne
09:00-15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá zavřeno
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE od 10:00 do 18:00 h
Oživené prohlídky s Radoušem:
01.05., 14.05. a 29.05. od 18:00 h
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno: 07.05.2016 od 13:00 h do 16:00 h
Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo otevírací
dobu po objednání na tel.: 377 183 662, 377 183 659,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
1040 LET STARÉ PLZNĚ
výstava k 1040. výročí první písemné zmínky
o Staré Plzni
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932,
St. Plzenec
Výstava potrvá do 8. září 2016.
www.staryplzenec.cz
3. května 2016
Vyvolený národ? Karel IV., Češi a Evropa
přednáška v rámci Akademie Staré Plzně

MILÍ STAROPLZENEČTÍ
A SEDLEČTÍ,
Nejprve bych chtěla poděkovat. Vám, kteří
jste přišli na Den Staré Plzně a vytvořili příjmenou atmosféru, i těm, kteří se podíleli na
organizaci. Bez paní Evy Vlachové, paní Mileny
Benediktové, pana Luboše Lence, pana Václava
Podroužka a dalších pracovníků městského úřadu, bez kulturní a školské komise a bez plzeneckých hasičů by se akce realizovat nedala. Děkuji
také paní starostce, že se mnou strávila dva dny
poctivě oblečena do středověkých šatů.
Nyní bych vás opět ráda pozvala na druhou
významnou kulturně-historickou událost, která
nás čeká 28. 5. 2016.
Celá země letos slaví 700 let od narození
Karla IV., Otce vlasti. A protože jeden z hradů tohoto krále stojí také nad naším městem,
věnujeme Karlu IV. den plný historie. Snažili
jsme se připravit program, který by představil

obřadní síň radnice ve St. Plzenci
od 18:00 h
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně
5. května 2016
Pietní akty k uctění památky obětí
I. a II. světové války
Masarykovo náměstí 16:45 h
Malá Strana (pamětní deska V. Kratochvíla) 17:00 h
Sedlec (park u rybníka) 17:15 h
Pořadatel: K-Centrum města St. Plzence
10. května 2016
AVE MARIA
Edita Adlerová– zpěv
Vladimír Roubal- varhany
Kostel Narození Panny Marie, St. Plzenec
od 18:00 h
Pořadatel: KPH města St. Plzence
Předprodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932,
St. Plzenec
Kontakt:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.:
377 183 662, 377 183 659, www.staryplzenec.cz
14. května 2016
EGES
Music club, Masaryk. nám. 52, St. Plzenec
od 21:00 h
14. a 15. května 2016
Dny úzkorozchodné železnice
areál Pionýr St. Plzenec
10:00 h – 17:00 h
Pořadatel: PS St. Plzenec a Plzenecká železnice
17. května 2016
SKETY
koncert vokální hudební skupiny
Koncert se uskuteční za podpory společnosti BOHEMIA SEKT.
BOHEMIA SEKT Centrum, Smetanova 220
od 18:00 h
Pořadatel: KPH města St. Plzence
Předprodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932,
St. Plzenec
Kontakt:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.:
377 183 662, 377 183 659, www.staryplzenec.cz

hrad Radyni tak, jak jej možná neznáte a zábavnou a vkusnou formou připomněl postavu
slavného krále a císaře. Rádi bychom Karlu IV.
složili poctu jednak odhalením jeho busty, jednak zhotovením korunovační koruny. Replika
busty vznikne nejmodernější technologií, tzv.
3D scannováním reliéfu z triforia Svatovítské
katedrály v Praze. Karlova koruna je dlouhodobý projekt. Je známo, že Karlskrone je původní,
„karlovský“ název našeho hradu. To nás vedlo k nápadu vytvořit pro hrad vlastní korunu.
Přesněji, repliku korunovační koruny, která by
se stala trvalou součástí expozice hradu. Korunu vyrobí šperkařská škola z Turnova, která se
proslavila kopiemi korunovačních klenotů pro
Pražský hrad. Protože se samozřejmě jedná o finančně náročný projekt, vyhlásí město veřejnou
sbírku s názvem Karlova koruna. Přispět může
každý. Se sbírkou budou spojené každoroční
kulturní akce na podporu tohoto projektu. První událostí na podporu sbírky bude prodejní
„Lesní galerie“ s výtvarnými pracemi dětí z pl-

21. května 2016
Staročeské máje
areál hasičské zbrojnice v Sedlci od 14:00 h
Pořadatel: Spolek Sedlec v akci!
21. května 2016
Plzenecké housličky
24. ročník soutěže nejmenších houslistů
Lidový dům, Raisova 2, St. Plzenec
08:00 h – 18:00 h
Pořadatel. ZUŠ St. Plzenec
28. května 2016
Dětský den
areál dětského tábora (pod lesem) ve St. Plzenci
10:00h – 17:00h
Pořadatel: Pionýr St. Plzenec a Plzenecká železnice
28. května 2016
KAREL IV. NA RADYNI
kulturně historická akce k 700. výročí narození českého krále a zakladatele hradu Radyně Karla IV.
hrad Radyně a podhradí
14:00 h – 21:00 h
Pořadatel: město St. Plzenec
29. května 2016
Den sousedství s RC Dráček
dětské hřiště u skateparku
od 17:00 h
Pořadatel: RC Dráček
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu
celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
www.sdh-sedlec.wz.cz

Kultura na začátku června 2016
2. června 2016
Obrazy z dějin Starého Plzence
přednáška v rámci Akademie Staré Plzně
obřadní síň radnice ve St. Plzenci
od 18:00 h
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně

zeňského kraje. Tématem budou samozřejmě
korunovační klenoty. Každý, kdo si zakoupí
obraz z Lesní galerie, do sbírky přispěje. Koruny pro malé krále a královny se budou rovněž
vyrábět na místě v rámci výtvarné dílny v podhradí. Další možností, jak přispět, bude kasička
ve tvaru hradu, trvale umístěná v Centru služeb
pro turisty, které vznikne v hájovně v podhradí
a bude slavnostně otevřeno právě tento den. Po
celé odpoledne vás čekají hudební vystoupení,
dobová řemesla a další představení a možná
přijdou i loupežníci. V každém případě přijede samotný král Karel IV. s manželkou Annou
Svídnickou a dětmi: Kateřinou, Alžbětou a Václavem IV. Na místě jen přivítá dvorní stavitel
Zdeslav Chlup, od kterého císař dokončený
hrad převezme.
Jsem velmi ráda, že tato akce nezůstane jen
na „místní“ půdě. Podařilo se nám navázat spolupráci s druhým hradem v Západních Čechách,
který nese Karlovo jméno, Kašperkem. Společně
Pokračování na str. 7

Strana 6

Radyňské listy - květen 2016

Radyňské listy - květen 2016

Strana 7

Město Starý Plzenec a Kruh přátel hudby

Vás zvou na koncert

Pokračování ze str. 5
s ním a dalšími kulturními institucemi připravujeme výstavu hradní architektury ve foyer Národního technického muzea v Praze. Jako symbolický
pozdrav Kašperku a odkaz na společnou strážní funkci v minulosti bude
na závěr programu upořádán ohňostroj. Věříme, že bude dobrá viditelnost
a kašperskohorští tak dostanou signál, že se nám celý den podařil. Opravdu bych si to moc přála. Přijdete se podívat? Těším se na viděnou.
Denisa Brejchová

Koncert vokální hudební skupiny

AVE SKETY
MARIA
17. května 2016 od 18:00 hodin
BOHEMIA SEKT Centrum,
Smetanova 220, Starý Plzenec

EDITA ADLEROVÁ – zpěv

Vladimír Roubal - klavír
10. května 2016 od 18:00 hodin
Kostel Narození Panny Marie, Starý Plzenec

Mladí čeští jazzoví zpěváci a muzikanti, se hudbě věnují
naplno a profesionálně.
V roce 2014 získali Zlatý diplom a prestižní ocenění
The Ward Swingle Award v kategorii Jazz na mezinárodní
soutěži Vokal Total v rakouském Grazu.

Prodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932
Vstupné k sezení: plné 250 Kč, snížené 200 Kč.
Vstupné k stání: plné 150 Kč, snížené 100 Kč
(Prodej vstupenek k stání pouze v případě vyprodání vstupenek k sezení!)

Předprodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932
Vstupné: plné 150 Kč, snížené 50 Kč.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Se zármutkem oznamuji,
že dne 2. února 2016 po dlouhé
nemoci zemřel pan
Antonín Fischer.
Za tichou vzpomínku děkuje
Anna Nosková.

Měl jsem Vás rád a chtěl jsem s Vámi žít,
vzpomeňte si na mne, já přece
nechtěl odejít.
29. dubna 2016 bylo první výročí,
co nás opustil dobrý člověk
pan Václav Bešta ze Sedlce.
S láskou vzpomínají manželka, sestra,
syn s rodinou, vnoučata a pravnoučata.
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NAŠE ŠKOLY

Jaro je tady a s ním i šestnáctý ročník recitační soutěže Básnička pod rotundou! Ti nejšikovnější přednášející se sešli ve čtvrtek 17. 3.

v aule ZŠ ve Starém Plzenci. Přijeli i soutěžící ze Šťáhlav, Tymákova a Sedlce. Do poroty
i tentokrát zasedly paní učitelky Libuše Pechová z Plzně a Anna Brabcová z Nezvěstic.
I. kategorie – 1. ročník
1. místo: Matyáš Nekola
(Starý Plzenec)
2. místo: Ema Nováková
(Šťáhlavy)
3. místo: Miroslav Svoboda (Starý Plzenec)
II. kategorie – 2. a 3. ročník
1. místo: Anna Tůmová
(Šťáhlavy)

2. místo: Šimon Matas
(Tymákov)
3. místo: Filip Brejcha
(Starý Plzenec)
III. kategorie – 4 a 5. ročník
1. místo: Petr Maxa
(Tymákov)
2. místo: Hana Žitníková (Starý Plzenec)
3. místo: Boleslav Škaloud
(Sedlec)
Děkujeme porotě a paní Beyerové za krásné hrnečky, které získali vítězové všech kategorií.
Text a foto: Martina Soušková

Vítězové I. kategorie – zleva Ema Nováková,
Matyáš Nekola a Miroslav Svoboda.

Vítězové II. kategorie – zleva Šimon Matas,
Anna Tůmová a Filip Brejcha.

Vítězové III. kategorie – Boleslav Škaloud, Petr
Maxa a Hana Žitníková

ZŠ Starý Plzenec

BÁSNIČKA
POD ROTUNDOU
– OKRSKOVÉ KOLO

ZŠ Sedlec

JARO V ZŠ SEDLEC

Již několik let za sebou k nám jezdí budoucí sestřičky a učí nás poskytnout první pomoc. Děti
si vyzkoušely masáž srdce, dýchání z úst do úst, znehybnit zlomeniny i obvázat rány. Každý se
s nadšením vžil do role záchranáře.
Text a foto: Alena Morgensternová

Poslední únorový den naši školu navštívilo divadélko Letadlo s představením Vesmír.
Děti se jako diváci staly přímými účastníky
výpravy do vesmíru. Cestou míjeli malí astronauti Měsíc, Slunce i všechny okolo kroužící
planety. Řešila se i nečekaná závada vesmírné lodi, ale naštěstí všechno dobře dopadlo.
Všichni se vrátili v pořádku na planetu Zemi
– do naší tělocvičny.
Již tradiční březnovou akcí je recitační
soutěž Básnička pod rotundou. Nejprve se
všichni žáci školy utkají mezi sebou ve školním kole, odtud pak vzejdou vítězové, kteří
dále postupují do dalšího kola, které se koná
v ZŠ ve Starém Plzenci. Letošním nejúspěšnějším žákem, který získal 3. místo v okrskovém kole, byl Boleslav Škaloud z 5. ročníku.
Nezapomínáme ani na vynášení zimy
a přivolávání jara. Hned v pondělí po Smrtné
neděli jsme vyrazili po louce k lávce přes řeku
Úslavu, odříkali několik tradičních říkadel
a děti pak hodily do řeky svoji doma vyrobenou Smrtku. A nebylo jich málo! Přesto hned
druhý den nasněžilo…..
Těšení se na Velikonoce jsme si zkrátili
malým výletem do Blovic. V muzeu na zámku jsme si prohlédli hned několik výstav.
Moc se nám líbila hlavně ta o včelařství, na
velikonoční výstavce jsme se dozvěděli hodně
zajímavého o tradicích a zvycích v našem kraji a na závěr jsme viděli expozici věnovanou
Pokračování na str. 9
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dětské knize. Každý žák si vyrobil přáníčko
nebo zápich s velikonoční tématikou.
Velikonoční tvoření nás čekalo i ve středu
před velikonočními svátky ve škole. Jako
každý rok si žáci vyráběli tradiční pomlázky,
zdobili kraslice a vyráběli různé velikonoční
dekorace.
Dne 1.4. večer proběhla na naší škole „Noc
s Andersenem“. Tato akce je zaměřená na pod-

poru zájmu dětí o knihy a čtení vůbec, součástí akce je přespání ve škole. Letošní ročník
byl zaměřen na osobnost Karla IV. vzhledem
k výročí jeho narození. K nám do školy Karel
IV. skutečně zavítal – ztvárnil ho p. Václav Fišer z OSHR Starý Plzenec. Přišel v dobovém
kostýmu a přivedl si s sebou i jednu ze svých
královských manželek Annu Svídnickou. Vyprávěl dětem o nejdůležitějších událostech
ze svého života. Ještě než se děti odebraly do

Školáci ze ZŠ Sedlec vynáší Moranu.

Ochutnávka exotického ovoce.

spacáků, zhlédly film Noc na Karlštejně.
Dne 14.4. jsme ve škole mlsali, ale zdravě!
V rámci projektu Ovoce do škol nám společnost Bovys zaslala několik bedniček s různými druhy exotického ovoce (např. tam byla
karambola, kumquat, mango, avokádo atd.).
Největším „oříškem“ bylo rozlousknutí kokosového ořechu, který vlastně ani ořech není, je
to pecka plodu kokosové palmy.
20.4. jsme v předstihu slavili Den Země.
Povídali jsme si o odpadech a životním prostředí, zhlédli jsme video Cesta odpadu. Ve
dvojicích jsme vyplňovali pracovní listy – počítali jsme spotřebu odpadů, psali přání naší
Zemi, třídili odpad, vymýšleli jsme anketu
pro obyvatele našeho městečka a stali jsme se
na chvíli odpadology. Z nakreslených obrázků
jsme si udělali výstavku na plotě školy. Akci
jsme zakončili exkurzí do sběrného dvora
a hrou v terénu.
Text a foto:
Ema Vávrová a Hana Malá

SKAUT
VÝŠLAP NA VRŠÍČEK
V sobotu 19.3. naše první jarní výprava
směrovala do Ejpovic, odkud jsme se vydali k vodním tunelům, které kdysi odkláněly
řeku Klabavu z nedalekého - dnes již - Ejpovického jezírka. Děti tunely zaujaly natolik,
že bylo těžké je přesvědčit, aby pokračovaly
v cestě. Prošli jsme vesnicí i kolem vodní nádrže Klabavy a před polednem začali stoupat
na Vršíček ke kostelíku s výhledem do krajiny.
Po obědě jsme vyrazili do Rokycan na vlak.
Cesta vedla při přírodním parku „Rokycanská stráň“, rákosím při řece nebo mezi pilíři
dálničního mostu. Celkem jsme ušli 12 km,
společně přivítali jaro a užili si celý den!

NA VLNÁCH!
První dubnový víkend jsme využili zázemí skautské klubovny v Rokycanech. Díky
přilehlé louce, protékajícímu potoku a slunečnému počasí jsme si dovádění venku užili
dosyta. Na Vlnách po celou dobu pluly tři
soupeřivé družiny – Titanic, Piraně a Žraloci.
Děti hrály např. potápěče, překonávaly potok,
utíkaly před vodním vírem nebo obsazovaly

ostrovy. Také jsme třeba navštívili plavecký
bazén, kde jsme celé dvě hodiny okupovali zejména tobogán, nebo se družina Tygřic
učila, jak nakoupit a uvařit pro 26 osob, neboť
se nás na výpravu vydal rekordní počet.

POKAŽENÁ VÝPRAVA
ANEB KDYŽ TO NEJEDE
PODLE JÍZDNÍHO ŘÁDU
Skautský šátek na krk, batoh na záda, svačinu do ruky a spěchat na sraz k nádraží. Sešli
jsme se v hojném počtu natěšeni na výpravu,
na kterou nás již každoročně zve spřátelený
51. oddíl z Plzně. Radost pominula, jakmile
se z reproduktoru ozvala zpráva o zpoždění.
Když jsme konečně s prodlením dorazili do
Plzně, spoj na Stříbro, ve kterém jsme měli
vesele cestoval, již opustil stanici.
Do dalšího vlaku nám přebývaly dvě hodiny,
takže jsme začali kličkovat mezi všudypřítomnými opilci, bezdomovci a narkomany a opatrným krokem se blížili k Mlýnské
strouze a k řece za fotbalovým stadionem,
kde jsme čas „zabili“.
Po desáté dopoledne jsme úspěšně vyje-

li z Plzně. U nádraží na nás čekal 51. oddíl
a společně jsme vyrazili na významná naleziště minerálů nedaleko kopce Jirná. Děti
s motyčkou a kladívky vydržely kutat celé hodiny a nadšeně nám ukazovaly téměř každý
vykopaný kámen. Závěrem odpoledne jsme
si opekli buřty, zahráli bitvu o vlajku a vydali
se zpět na nádraží. Už nás ani nepřekvapilo,
že „to“ opět mělo zpoždění. Vlak do Starého
Plzence tedy odjel bez nás... Naštěstí máme
úžasné rodiče, kteří jsou ochotní si pro nás
kamkoliv dojet!
Jaroslava Lencová

U vodního tunelu v Ejpovicích.
Foto: Anna Vačkářová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
VELIKONOČNÍ JARMARK
V SEDLCI
Spolek Sedlec v akci! uspořádal dne 27. 3.
2016 již druhý Velikonoční jarmark na Sedlecké návsi, který se mohl uskutečnit, stejně

jako u předchozích našich akcí, jen díky práci
našich členů a při významné pomoci města
a jeho pracovní čety.
Nejdříve byla upravena náves u parku posypem štěrku tak, aby se návštěvníci nemuseli brodit bahnem po vlhké zimě. Poté naši
mladí členové vyrobili ohrádku pro zvířata

a zasadili na tradičním místě břízu, kterou
ozdobili a doplnili krásnými velikonočními
ozdobami vyrobenými dětmi naší ZŠ v Sedlci.
Velké obavy jsme měli z jarního nevyzpytatelného počasí. Ale předpovědi se nenaplnily
Pokračování na str. 10
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a v den konání se po mrazivém ránu rozsvítilo sluníčko a zajistilo po celý den konání
jarmarku krásné jarní počasí.
Již v ranních hodinách začala údržbářská
četa z MěÚ pod vedením pana Lence navážet
nové jarmareční stánky a další vybavení, během dopoledne přivezli naši členové a zvaní
hosté svoje produkty a kolem poledne se již
prostor návsi začal zaplňovat. Na jarmarku
bylo celkem deset stánků s velikonočními
pečenými sladkostmi, velikonoční nádivkou,
teplými masovými pochoutkami z udírny,
drštkovou polévkou, bramborovými plackami s čertíky, keramikou, ručně vyrobenou
bižuterií a cukrovinkami s velikonoční tematikou. Nechyběl samozřejmě ani stánek
s tradičními nápoji. Návštěvníci si vybírali
z velmi pestré nabídky.
Velký úspěch měl opět dětský koutek, kde

děti předváděly svoje výtvarné schopnosti.
Děti si mohly pohladit i živou ovečku a pozdravit se s bačou, který o ni po celou dobu
s velkým nasazením pečoval. V přilehlém
parku se mohly i posadit a svézt na koni.
Máme velkou radost, že návštěva byla
opravdu velká, lidé se na jarmark hrnuli ze
všech směrů a upřímně obdivovali všechny stánky, občerstvili se, setkali se s přáteli
a všichni se dobře bavili.
Za to, že se jarmark povedl, patří velký dík
všem obětavým členům i příznivcům spolku,
kteří se aktivně – bez nároku na čas – zapojili
do příprav i konání celé akce. Nesmíme také
opomenout poděkovat četě pana Lence ze
Starého Plzence, která po skončení trhu zase
odvezla všechny stánky.
Žáci základní školy ze Sedlce připravili
krásnou velikonoční výzdobu a také jim patří
velké poděkování.

Již nyní víme, že si jarmark našel svoje příznivce a můžeme v předstihu všechny
zájemce pozvat na naše příští akce, např. na
tradiční Staročeské Máje konané 21. 5. 2016
v areálu hasičky a další akce, které budeme
postupně inzerovat v Radyňských listech a na
webových stránkách města.
Mirka Vyskočilová

Druhý Velikonoční jarmark v Sedlci se vydařil.
Foto: Jan Meduna

Členové OSHR vyřezávali dne 20.4.2016
náletové dřeviny v okolí základů kostela sv.
Vavřince na Hůrce.
Josef Sutnar
Foto: Jitka Sutnarová

JAK DOKÁZAT, ABY LES
SLOUŽÍL SVÉMU ÚČELU?
ZNÁŠ HISTORII
SVÉHO MĚSTA?
Občanský spolek Hůrka a Radyně připravil pro všechny zájemce o historii města celoroční
soutěž ze znalostí dějin našeho města. Každý měsíc můžete odpovědět
na jednu otázku. Tři luštitelé, kteří správně

zodpovědí otázku, budou vybráni na veřejné
přednášce „Akademie Staré Plzně“ a obdrží
drobné ceny. Odměna pro nepřítomné bude
k vyzvednutí v K-Centru. Správnou odpověď
a jména vylosovaných luštitelů najdete v příštím čísle Radyňských listů.
Kupón odevzdej v K-Centru, Smetanova
932, St. Plzenec vždy do konce měsíce
nebo zašli na mailovou adresu oshr@email.
cz. www.OSHR.cz

OTÁZKA č. 4 Zaškrtni správnou odpověď
Který panovník kolem roku 1265 udělil Plzni výsadu královského města?
a) král Jiří z Poděbrad

b) král Václav III.

c) král Přemysl Otakar II.

Adresa: …………………………………………………………………………………….…..
tel.: ………………………………….e-mail: …………………………………………………

Les, plíce krajiny, oáza klidu, domov zvěře. Tak byla po generace chápána jeho funkce.
S pozdějším využíváním lesa člověkem se začala měnit skladba dřevin na úkor úživnosti pro
jeho obyvatele. V současné době tento trend
pokračuje neustálým rozšiřováním krajiny
osídlené člověkem a ubýváním živé přírody.
Tím stoupá tlak na využití lesa nejen výše zmíněným způsobem. Se vzrůstající životní úrovní
lidí je les využíván i ke sportu a rekreaci, tzv.
volnočasové aktivity. Budujeme cyklostezky,
pořádáme různé akce, a to bez jakéhokoli ohledu na potřeby živé přírody. Zvěř denně ztrácí
svá po léta užívaná teritoria a akcemi pořádanými ve zbytku stále ustupující volné krajiny
i klid, který nutně potřebuje ke svým fyziologickým potřebám, jako je pastevní cyklus a čas
klidu na zpracování potravy, kladení mláďat
a jejich zdárný vývoj. Jsou věci, které lze jen
málo ovlivnit, například silniční provoz a s ním
související těžké ztráty na zvěři. S houstnoucím
osídlením obcí samozřejmě automaticky souvisí vyšší návštěvnost lesa ukázněnými i méně
ukázněnými lidmi, mnohdy v doprovodu
Pokračování na str. 11
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Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá v rámci Akademie Staré Plzně
přednášku na téma

Vyvolený národ? Karel IV., Češi a Evropa
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Přednáška se koná v prostorách obřadní síně Městského úřadu,
Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec
v úterý 3. května 2016 od 18:00 hodin.
Petr Hlaváček je historik a filosof, jako koordinátor vede COLLEGIUM EUROPAEUM
při Univerzitě Karlově a Akademii věd ČR. Ve své přednášce u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.
představí úlohu tohoto panovníka a českého státu v politickém, náboženském a intelektuálním ústrojí tehdejší
Evropy, tj. v časech, které znamenaly rozkvět pro Starý Plzenec a kdy vznikl i významný hrad Radyně.

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.

Den sousedství s RC Dráček
neděle 29.5.2016 od 17:00 h
do kolika zvládneme
(konec nejpozději ve 22:00 h)
Setkáme se a pokecáme si na dětském hřišti u skateparku!
Můžeme si zahrát fotbálek, pétanque, volejbal, nohejbal, badminton,….
S sebou něco dobrého k jídlu a pití na společný stůl.
K dispozici bude gril a ohniště.
Těšíme se na vás!

Pokračování ze str. 10
jednoho a častěji více psů. I tady platí jaký
pán, takový pes. Jsme v těsné blízkosti a dnes
už i součástí krajského města, které na svoje
okolí vyvíjí už tak dostatečný tlak. Zamysleme
se, jestli bychom neměli přírodu ve svém okolí
chránit a zajistit její klidné přežití pro příští generace všemi dostupnými prostředky.
Zaklínáme se inteligencí a vztahem k přírodě, ale jsme tak agresivní, že vedle nás nepřežije postupně žádný živočišný druh. Jednou
z nejproblémovějších akcí pro zvěř i lesní porosty je pořádání orientačních běhů v lese, kde
se závodníci pohybují napříč porosty a nedrží
se běžně používaných cest. Proč tedy pořádat
akce pro stovky účastníků bydlících v mnohdy
desítky i stovky kilometrů vzdálených lokalitách? Je to jen pro pomíjivé zviditelnění města
a jeho námi volených zástupců, které ve finále
nic nepřinese a jen urychluje zánik již tak těžce
zkoušené přírody. Konkrétně náš městský les
v okolí hradu Radyně je izolovaným ostrůvkem
obklíčeným civilizací, z něhož zvěř nemá úniku, a když tak pouze na frekventované silnice,
kde nachází smrt.
Při jednání s pí starostkou dne 16.7.2015 se
zástupci mysliveckého spolku a v následném
písemném vyrozumění byla přislíbena konzultace se spolkem při pořádání masových akcí
v městských lesích. Tento bod není plněn a je
nahrazen pouhým oznámením akce. Chtěli
bychom tento stav napravit a apelovat na lepší
spolupráci do budoucna.
Výbor MS Starý Plzenec

STALO SE
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ
SEZÓNY NA HRADĚ
RADYNI
V sobotu 2. dubna 2016 byla na hradě Radyni slavnostně zahájena turistická sezóna.
Pro návštěvníky byly připraveny oživené prohlídky hradu s Karlem IV. a jeho družinou.
Po celou dobu doprovázela prohlídky hradu
Radyně příjemná hudba, kterou zahráli žáci
ZUŠ Starý Plzenec z flétnové třídy paní učitelky Hany Pumrové a Alice Šeflové. V hradní věži mohli návštěvníci zhlédnout bájné
bytosti z pověstí o hradě Radyni v audiovizuální expozici, nasvícený model hradu Radyně
a historickou expozici. Překrásný výhled do
okolí umožňoval návštěvníkům pozorovací
dalekohled na věžní vyhlídce, kterým bylo
možné dohlédnout až na zasněžené vrcholky
Šumavy. O prvním letošním dubnovém víkendu navštívilo hrad Radyni přes 700 lidí.
Akci připravilo město Starý Plzenec ve spolupráci s Občanským spolkem Hůrka a Radyně
a místní základní uměleckou školou. Děkujeme všem za spolupráci!
Město Starý Plzenec letos slaví významné
výročí 1040 let od první písemné zprávy. Při
této příležitosti pořádalo o víkendu 9. a 10.
dubna 2016 kulturně historickou akci Den
Staré Plzně, s bohatým programem, jehož

zlatým hřebem byla bezesporu velkolepá komentovaná rekonstrukce bitvy pod hradem
Plzní.
V souvislosti s letošními oslavami 700.
výročí narození českého krále Karla IV. pořádá město Starý Plzenec dne 28. května 2016
celodenní kulturně historickou akci Karel IV
na Radyni, zakončenou ohňostrojem.
Během letní sezóny se 23. července na Radyni uskuteční návštěvníky oblíbený Keltský
den s divadelní společností Vousův kmen
a 17. září již 11. ročník zábavní akce Radoušovy hry.
Eva Vlachová

Slavností zahájení turistické sezóny na hradě
Radyni.
Foto: Žofie Vlachová

PLZENEČTÍ MUZIKANTI
PRO KRUH PŘÁTEL HUDBY
Dne 12. dubna se uskutečnil další z řady
abonentních koncertů 31. koncertní sezóny, na
kterém účinkovali učitelé a žáci Základní umělecké školy Starý Plzenec a jejich hosté. V programu vystoupili jak sóloví interpreti, tak i komorní soubor L´estro arco, kvinteto ZUŠ Starý
Plzenec, soubor barokní hudby ZUŠ Starý Plzenec, soubor Acoustix a malý taneční orchestr ZUŠ T. Brzkové, Plzeň. V programu zazněly
skladby známých starých mistrů i současných
skladatelů. Nechyběly písně ze světových muzikálů a světové popové šlágry.
Město Starý Plzenec a Kruh přátel hudby
velice děkuje všem účinkujícím „plzeneckým
muzikantům“, kteří se zcela nezištně podíleli na
programu tohoto koncertu.
Text a foto: Eva Vlachová

Malý taneční orchestr ZUŠ T. Brzkové, Plzeň pod
vedením Martina Šaška.
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Dne 30. března byla ve Staroplzenecké galerii zahájena výstava k výročí první písemné zmínky o našem městě. Autorky výstavy
- Denisa Brejchová a Markéta Formanová
a výtvarnice Martina Šmejdová - se zde na
malém prostoru pokusily seznámit návštěvníky s těmi nejvýznamnějšími etapami z místní
historie od 10. století po naše dny pomocí
prezentace nejvýznamnějších památek i událostí. Tohoto nelehkého úkolu se zhostily se
ctí jednak pomocí sedmi nástěnných obrazů,
jednak kopiemi nálezů ve čtyřech vitrínách.
Nástěnné obrazy by se daly spíše popsat jako
komiksové stránky s vysvětlujícím textem.
Černobílé komiksy M. Šmejdové vystihly
historicky co možná nejvěrněji události od
Keltů po 21. století, přičemž odlehčily vše
vtipnými detaily, snoubící se zároveň s elegancí a technickou bravurou provedení. Do-

provodné texty D. Brejchové návštěvníka neunavují podrobnostmi ani nenudí. Je na nich
prostě vše nejpotřebnější. Čtyři vitríny, obsahující kopie nálezů převážně zapůjčených ze
stálé výstavy na hradu Radyni, nás seznamují
hlavně s hrobovou výbavou keltského bojovníka z mohyly na Hůrce (bronzové šperky
a zbraně), jednak s pozůstatky vybavení po
hradní posádce Radyně z doby středověku (kachle, železné šipky, poháry). Součástí výstavy je také badatelský koutek, kde si
návštěvníci mohou prolistovat část kroniky
Starého Plzence nebo si prohlédnout kopie
významných listin města. Autorky myslely i na malé návštěvníky: zatímco si rodiče
prohlížejí samotnou výstavu, mohou si děti
vytáhnout z boxů puzzle a sestavit z něj znak
města či fotografie Radyně a Hůrky. Na závěr
expozice mají ti malí možnost na podlaze na
mapě Plzence postavit z kostek vlastní stavbu
a umístit ji správně na plán města.
Výstava je dokladem toho, že i na malé
ploše se dá pracovat tvůrčím způsobem a za-

AMERIČANÉ
VE STARÉM PLZENCI
NA KONCI 2. SVĚTOVÉ
VÁLKY

fotoaparátem 20. května 1945 několik fotek
členů jejich rodiny s ním, bez něj i jeho samotného, jak pózuje s revolverem. Fotografie
si pak nechali vyvolat u místního fotografa
a je to jejich jediná fotografická vzpomínka
na Američany ve Starém Plzenci.
Bc. Václav Suttner

NAD VÝSTAVOU 1040 LET
STARÉ PLZNĚ

V květnu roku 1945 ve Starém Plzenci pobývala, tak jako v ostatních městech západně
od demarkační čáry, spojenecká osvobozenecká vojska původem ze Spojených států
amerických. Vojáci byli ubytováni v místní
škole a na jídlo a pití chodili do místní sokolovny. Několik amerických vojáků se zapletlo
s místními děvčaty a zanechali po sobě americkočeské potomky. Byli hluční a arogantní,
hodně pili alkohol a chlubili se svou výzbrojí.
Pan Jiří Pechman Pokorný, tehdejší místní
pamětník, vyprávěl, že jednoho amerického
vojáka, Johna Johansona, narozeného v roce
1912, ubytovala jeho rodina u sebe doma jižně od náměstí. Jako jeden z vděků za ubytování dovolil rodině udělat svým vojenským

ujmout malé i velké…. i podnítit je k dalšímu
hlubšímu zájmu o dějiny rodného města. Výstava potrvá do 8. do září.
Anna Velichová

S obsahem výstavy „1040 let Staré Plzně“ seznámila návštěvníky vernisáže ve Staroplzenecké galerii Denisa Brejchová (na snímku
vlevo).
Foto: Eva Vlachová
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UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO

Střepy, obaly od všeho možného, pneumatiky … S tím vším se setkali účastníci při
úklidu svého okolí ve Starém Plzenci a Sedlci.

V sobotu 16. dubna 2016 se naše město poprvé zapojilo do celorepublikové akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. I přes aprílové počasí se do likvidace nepovolených skládek ve městě zapojilo celkem 107 účastníků
z řad občanů, zaměstnanců úřadu, spolků,
sportovců, hasičů, … Téměř polovinu účastníků tvořily děti, nejčastěji z řad místních fotbalistů. Je pozitivní, že zejména děti si uvědomují potřebu péče o životní prostředí a stav
svého okolí jim není lhostejný.

Odpad z nepovolených skládek, který uklidili
dobrovolníci z našeho města.

Do sběrného dvora bylo odvezeno celkem 51
pneumatik a 3,25 t odpadu. To jistě není málo.
Důležité je motivovat širokou veřejnost, aby
nevytvářela nové skládky a používala zejména sběrný dvůr, kde lze odpad bezplatně odevzdat. Na místa nepovolených skládek instalujeme foto pasti a odhalení hříšníci budou
potrestáni.
Děkuji všem, kteří se na úklidové akci podíleli. Fotodokumentace z akce je zveřejněna
ve fotogalerii na webových stránkách města
www.staryplzenec.cz
Text a foto:
Radek Hroch, tajemník MěÚ

SPORT
Fotbalový klub SK Starý Plzenec z.s. Vás
tímto zve na oslavu 95 let založení klubu

5. ročník
Běhu přes tři vsi
28. května 2016

Radyňský pohár

Prezentace od 9 do 10.30 na sedlecké návsi.
Start dětských závodů od 10 hodin.
Start hlavního závodu v přespolním běhu
na 8700 m v 11 hodin.

14.ročník turnaje minižáků
pod záštitou starostky města
Vlasty Dolákové
a Ing. Josefa Vozdeckého
Termín: 14.5.2015
8:00-15:00hod
Místo konání:
Fotbalové hřiště SK Starý Plzenec,
Na Hřišti 109
Prezentace: 8:00hod
Těšíme se na Vaši účast
Ing. Milan Froněk
Prezident klubu

RŮZNÉ

Spolek Sedlec žije z.s. zve všechny malé
i velké sportovce do Sedlce na

Propozice a přihlášky na https://pres3vsi.wordpress.com/.
Ať už běháte pro radost nebo rádi překonáváte rekordy,
přijďte si k nám užít závod na náročné, ale krásné trati.

Dne 20.května 2016 od 17,00 se v rámci
oslav založení klubu uskuteční v Městském
sportovním areálu přátelské utkání mezi
domácí Starou gardou SK Starý Plzenec
a výběrem Krajského úřadu Plzeňského
kraje doplněným o významné celebrity
sportu z Plzeňska. V předzápase od 15,30
hod odehrají naši nejmenší své mistrovské utkání. Zveme tímto jak současné, tak
i dřívější členy našeho klubu a příznivce
staroplzenecké kopané na tuto oslavu.
VV SK Starý Plzenec

NA TENIS DO SEDLCE
Tenisové kurty TJ Spartak Sedlec se již připravují na novou sezónu. Od začátku května
2016 by měly být opět v dobrém stavu, připravené pro všechny tenisové nadšence. Tenisová veřejnost si může kurty pronajmout
přes on-line rezervaci na webu tenisového
oddílu. Pronájem je možný buď za jednorázovou hodinovou sazbu, či za zvýhodněné
předplatné na 10 nebo 30 hodin. V dopoledních hodinách ve všední dny je na všechny tři
sazby sleva 50 %. Bližší informace lze získat
na telefonu 602 218 201 nebo 723 302 264.
Celodenní turnaje pro firmy či sportovní kluby možno domluvit za zajímavé ceny. Nové
zázemí (šatny, sprchy, klubovna a občerstvení) je k dispozici všem tenistům. Tenisový
oddíl nabízí všem kvalitní tenisové míče.
Text a foto: Petr Liška

SETKÁNÍ RODÁKŮ
Z MALÉ STRANY
se uskuteční v pátek 20. května 2016
od 17:00 hodin v Music clubu
ve Starém Plzenci.
Info: Helena Šimková,
tel.: 377 966 292
Ilustrační foto
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INZERCE Z KUPONU
■ Prodám

peřiňák vh. na chalupu, nový,
barva - višeň, rozměr v-85, d-105, š-55. Cena
2000 Kč. Tel.: 721 855 723.
■ Máte rádi motýly? Pořiďte si motýli keř –
prodám. Tel.: 720 376 649.
■ Koupím sud z umělé hmoty na 100200 l s kohoutem na výpust - levně. Tel.:
732 688 575.

■ Prodám zadní sklo na Škodu Felicii kombi,
levně. Tel.: 732 688 575.
■ Koupím starší zachovalou lednici na chatu. Tel.:775 906 815.
■ Koupím heligonku, chromatiku či akordeon. Tel: 723 126 011.
■ Koupím Škodu Felicii od roku 99 nebo Fábii, i horší stav. Tel.: 728 209 526.
■ Koupím dvourychlostní babetu nebo jiný
moped. Tel.: 722 615 183.

■ Kdo přenechá nebo levně prodá včelstvo
na rámcích (39 x 24) cm? Tel.: 732 688 575 SP
a ok.
■ Prodám vlněné deky z ovcí, nepoužité.
Cena 500 Kč/ks. Tel.: 721 855 723.
■ Daruji morčata narozená na Velikonoce.
Prodám agáve, solitér do zahrady, 100 Kč/ks.
Tel.: 731 471 124.

výrobce nábytkových polotovarů

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

ÚDRŽBÁŘ

Požadujeme:
• minimální vzdělání SOU technického směru
• základní elektromechanické znalosti
• dobrou orientaci v technické dokumentaci strojů
• logické uvažování, manuální zručnost
• spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
• zkušenosti s údržbou a opravou strojů výhodou
• praxe na obdobné pozici výhodou
Nabízíme:
• nástup možný ihned
• možnost platového růstu
• zaměstnanecké benefity – příspěvek na penzijní
připojištění, závodní stravování,
25 dní dovolené,příspěvek na dopravu
Informace:
PRONAP, s. r. o.
personální oddělení – pí Štěchová
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
tel: 377 923 311-312
e-mail:info@pronap.eu

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Společnost PRONAP s. r. o.,
Jiráskova 1142, Starý Plzenec
nabízí možnost pronájmu
volných nebytových prostor
v administrativní budově společnosti
Starý Plzenec, Jiráskova 1142.
Nabízené prostory se nachází ve II. a III. nadzemním
podlaží a jsou přístupné samostatným vchodem.
Jejich využití je vhodné ke kancelářským
a obchodním účelům, popř.
pro jednoduchou výrobní činnost.
Případní zájemci mohou kontaktovat
Ing. Petra Blabola v sídle společnosti
PRONAP s. r. o., Starý Plzenec,
tel.: +420 377 923 322,
mobil: +420 606 634 141

Pedikúra u Vás doma!
Cena:
350 Kč pedikúra (60 min)
450 Kč pedikúra s akupresurou (90 min)
Vhodné zejména pro starší osoby.

Tel.: 776 395 582
Anna Bartoňová

Televize

Internet
Volání

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

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.
Možnost zpětného
sledování pořadů
a jejich nahrávání
do paměti.

Internet první 2 měsíce
ZDARMA
Pro stávající členy nyní odměna 900 Kč
za každého nově přivedeného člena!
Podrobné informace na www.plzenec.net/pripojdalsiho

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

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

tel.: 775 785 005

email: info@plzenec.net

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

Internet, který má omezenou pouze cenu...

Kvalitní malířské
práce
pro Starý Plzenec
a Sedlec
mob: 705 006 671
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2.590,-

21.590,-

Stolní gril KINGSTONE EASY 32
během 3 minut připraven ke grilování, bez jisker z hořícího uhlí,
snadná údržba i transport, různé barvy, rozměr ø 35 x v 24,5 cm,
grilovací plocha ø 32 cm

Plynový gril KINGSTONE Rock 455
4 regulovatelné hořáky, široký prosklený poklop, 2 grilovací plochy,
boční hořák, masivní konstrukce, rozměr cca 152 x 65 x 132 cm

vodo-odpudivý
d d di ý efekt
fk

7.490,-

včetně motoru
níí
a dálkového ovládání

Designová markýza

Souprava ratanového balkonového nábytku Olivia

bílý rám konstrukce, materiál: polyester 280 g/ m2, s vodo-odpudivým
efektem, včetně adaptéru pro stropní a nástěnnou montáž
3,5 x 2,5 m 8.690,- 4 x 2,5 m 9.490,- 5 x 3 m 13.490,-

souprava obsahuje: 2x křeslo, 1x stolek (100 x 60 cm), moderní
design, kvalitní hliníková konstrukce, výplet odolný a stálobarevný
PE-ratan, barva šedá

Kompletní set = bazén
+ schůdky + závěsná
kartušová filtrace

5.890,-

rozměr:
ø 350 x v 90 cm

Bazénový set NEW SPLASHER
s robustní ocelovou stěnou (cca 0,25 mm), vnitřní část bazénu z PVC fólie odolné proti
nepříznivým povětrnostním vlivům (cca 0,25 mm)

3.490,Písková filtrace Speed Clean ECO 30
pro objem
bjem bazénu do 20 m3, výkon 33,8
8 m3/ hod.,
12 kg pískové náplně, 3-cestný ventil, manometr,
připojení ø 32/ 38 mm

PLZEŇ - Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská),
tel.: 377 012 911

www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 1. 5. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 6/2016
je 20. 5. 2016 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 5. 2016
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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