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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu
a práce se ani během července a srpna nezastavuje.
Během prázdnin byly či
ještě budou zahájeny další
investiční akce – výměna
oken v ZŠ Starý Plzenec
a oprava WC, která je částečně financována z dotace
Plzeňského kraje, opravy dalších místních komunikací, dále je zveřejněna výzva na realizaci
vodovodu v Sedlci v ulici Příční tak, aby práce
mohly být obratem zahájeny. Získali jsme dotaci
z Operačního programu životního prostředí na
pořízení nového štěpkovače do lesů. O zlepšení
hospodaření města se snažíme nejen získáváním dotací, ale i úspornými opatřeními. Jedním
z nich je úspora telekomunikačních poplatků
města včetně příspěvkových organizací. Novým
výběrovým řízením na poskytovatele telekomunikačních služeb dojde k další úspoře prostředků města.
Nejaktuálnějším tématem v našem městě je
nyní zajištění dostatečné kapacity pro ZŠ a MŠ
Sedlec. O tomto tématu jste se již dočetli v minulých číslech RL. Nutno dodat, že zajištění dostatečných kapacit pro vzdělávání v našem městě měli, myslím, jako jediní ve svém volebním
programu pouze Starostové a nezávislí (současní zastupitelé Doláková, Meduna, Bardounová,
Brejchová, Burešová, Lencová, včetně členky
školské komise Stýblové). Již v roce 2014 byla
proto zpracována studie na přístavbu ZŠ a MŠ
Sedlec, kterou jsme pak následně hned v srpnu
2014 při vyhlášení dotačního titulu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
podávali s žádostí o zařazení záměru k financování z MŠMT či Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Žádost o dotaci
na přístavbu a rekonstrukci ZŠ a MŠ Sedlec s již
zpracovanou projektovou dokumentací k realizaci stavby s předpokládanými náklady cca 10
mil. Kč jsme pak podávali při vyhlášení dalšího
kola na MŠMT v prosinci 2015. Z uvedeného
jasně vyplývají priority vedení města. Nikdy nebylo řečeno, že nedostatek kapacit nechceme řešit, tohoto problému jsme si plně vědomi, a není

ZDARMA

tedy pravdou, že vůbec nemáme přehled o potřebách ZŠ a MŠ Sedlec či že bychom sedleckou
školu opomíjeli. Zpracování Věcného záměru
rozvoje vzdělávání Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje (RRA) s výhledem do
roku 2026 potvrdilo, že jdeme správným směrem, že projektová dokumentace je zpracovaná
správně a lze ji opětovně využít k podání žádosti
o dotaci. Toto bylo potvrzeno i při místním šetření v ZŠ a MŠ Sedlec za účasti ředitelky školy
a některých zastupitelů. Ještě v letošním roce,
pravděpodobně v září, bude vyhlášena znovu
dotace z MŠMT a bylo by, myslím, škoda této
možnosti nevyužít.
Jsme kritizováni za to, že dáváme přednost
investicím do restauračních zařízení (myšleno

nákup restaurace u hradu Radyně). Nutno připomenout, že tento krok doporučila i RRA ve
svém vyjádření, které bylo podkladem pro rozhodování zastupitelstva města včetně toho, že se
jedná o strategické pozemky a nemovitost vklíněnou mezi okolní pozemky, které jsou všechny
ve vlastnictví města. Tento krok víceméně potvrdili i občané při zpracování Programu rozvoje města, kde vyzdvihli historický potenciál
našeho města s tím, že chybí zázemí u hradu
Radyně. Samozřejmě jsme si vědomi, že tato investice není „výdělečným podnikem“ pro město
a z hlediska návratnosti se jedná o dlouhodobou
investici, na kterou bohužel žádné dotace vyhlášeny nejsou, stejně tak jako nyní nejsou pro naše
Pokračování na str. 2

KELTSKÝ DEN NA RADYNI

xova škola mladých válečníků a další zajímavý program.
Nejen děti, ale i jejich rodiče se aktivně zapojovali do účasti ve zprostředkovaných keltsko-římských bitvách. Při „hře na Kelty“ si
mohli návštěvníci vyzkoušet keltská řemesla
nebo se zaposlouchat do vyprávění o životě
keltského válečníka či pokusit se uhádnout
hádanky kmenového druida. Dobovou atmosféru dotvořila svým vystoupením keltská
kapela De Domnaigh. Keltský den byl zakončen tradičním ohňovým vystoupením.
Keltského dne, který pořádalo město Starý
Plzenec, se zúčastnilo na 900 návštěvníků.
Text a foto: Eva Vlachová

V sobotu 23. července 2016 se v podhradí
hradu Radyně konal keltský den. Prostřednictvím keltské divadelní společnosti Vousův
kmen se návštěvníci ocitli ve skutečné keltské vesnici z mladší doby železné. Pro děti
i dospělé byl připraven zajímavý program
s ukázkami řemesel a způsobu běžného života z mladší doby železné, ukázky odívání ve
starověku, způsob boje, ukázky zbraní a výstroje keltského válečníka. Stejně jako v minulých letech měla největší ohlas velká keltsko-římská bitva s možností zapojení z řad
návštěvníků a také turnaje ve střelbě, bojová
aréna gladiátorů pro děti i dospělé, Danori-

Dobová kapela Dé Domhnaigh vytvořila příjemnou atmosféru Keltského dne na Radyni.

TÝDEN SPORTU VE STARÉM PLZENCI 19. 9. - 25. 9. 2016
(více na straně 13)
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Pokračování ze str. 1
město žádné dotace na opravy a rekonstrukce
místních komunikací. Proto opravujeme místní
komunikace (MK) z vlastního rozpočtu, proto
jsme přistoupili ke zvýšení daně z nemovitostí,
abychom mohli co nejvíce peněz investovat do
těchto oprav, kdy občané v Programu rozvoje
města jednoznačně označili opravy MK jako
prioritu číslo jedna.
Nutno dodat, že do doby zveřejnění „Otevřeného dopisu zastupitelům“ se nikdo z opozičních zastupitelů nedostatkem kapacit ve
školách nezabýval a dokonce to nebylo ani bodem volebního programu opozice. Zdůrazňuji – nikdy jsme nechtěli zrušit sedleckou školu (nevím, z jakých zdrojů je tato nesmyslná
fáma prezentována, a nelze se opírat o situaci,
která možná byla před cca 20 lety), chceme situaci s nedostatkem kapacit řešit! Nechceme,
aby toto téma bylo předmětem politických
rozmíšek, protože ty nikam nevedou! Máme
připraveno řešení již ze srpna 2014! Věřím, že
jednání zastupitelů bude konstruktivní a věcné.
(Pozn.uzávěrka RL 20.7. jednání ZM 25.7.).
V některých případech nám záměry komplikují i různá „překvapení“ v podobě nových
zákonů či změn zákonů stávajících. Podstatnou
změnou prošel např. stavební zákon, kdy od ledna 2016 není možné umísťovat vedení technické

infrastruktury (např. vodovody, kanalizace,…)
do tělesa pozemních komunikací, vyjma místních komunikací. To nám komplikuje situaci
např. u ulic Radyňská, Bezručova, Tymákovská,
které nejsou místní komunikací (jsou to krajské
komunikace II. a III. třídy), a v případě, že při
realizaci nových chodníků bude nutné řešit přeložky technické infrastruktury do tělesa krajské
komunikace, nám Správa a údržba silnic, jako
správce krajské komunikace, nemůže vydat
souhlasné stanovisko. Od 1.10.2016 také nabyde účinnosti nový zákon o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb. (Zákon o veřejných
zakázkách byl již v minulosti mnohokrát novelizován). Hovoří se i o novele zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), které je zdrojem
daňových příjmů od státu pro obce a kraje.
Celostátním tématem jsou i určovací žaloby
církví k majetku obcí a krajů. Toto téma se dotýká i našeho města žalobou Římskokatolické farnosti na město o určení vlastnictví k některým
pozemkům. Na základě jednání pracovní skupiny, kterou jmenovala rada města, bylo vzájemně
deklarováno, že obě strany – farnost i město,
mají zájem na dobré spolupráci. V současné
době je soudní řízení na žádost žalobce-farnosti
přerušeno a uvažuje se i o úplném stažení žaloby
s možností uzavření memoranda s městem např.
o údržbě kostelů.

Vážení spoluobčané, pokud máte jakékoliv dotazy, zajímá Vás něco konkrétního či jen
obecné záležitosti, neobávejte se zeptat. Můžete
mi volat na číslo 602 107 779 či napsat na mail
dolakova@staryplzenec.cz či si domluvit osobní schůzku na uvedených kontaktech. Všichni
máte na radnici dveře otevřené, ráda se s Vámi
setkám, a pokud to bude v mých silách, ráda
Vám s řešením Vašeho problému pomůžu. Této
možnosti využívá řada občanů, některé problémy se dají vyřešit operativně, jiné vyžadují více
času a většinou tímto způsobem předejdeme
tomu, abychom si dopisovali prostřednictvím
Radyňských listů.
Závěrem mi dovolte pozvat Vás opět na některé prázdninové akce - dne 20.8. od 18:30 h
si můžete uvnitř hradu Radyně zavzpomínat
na písně světoznámé kapely Queen. Jako bonus
můžete využít mimořádné večerní prohlídky
hradní věže s vyhlídkou do kraje. Na 27.8. pro
Vás připravili sedlečtí hasiči rozloučení s prázdninami. Více informací se dozvíte na webových
stránkách města či uvnitř RL.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hezký zbytek
prázdnin, pohodovou dovolenou a příjemně
strávené volné dny s rodinou a přáteli.
Vlasta Doláková, starostka

JAK HLASOVAT V REFERENDU O OBCHODNÍM
ZAŘÍZENÍ NA MÍSTO „ŽLUŤÁKU“ 7. a 8. října 2016
Otázka, o které budete hlasovat, zní (takto byla navržena přípravným výborem a byla
zveřejněna pod peticí, kterou jste podepisovali na jaře 2015):
„Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo a Rada města Starý Plzenec bezodkladně podnikly veškeré kroky v samostatné působnosti k zabránění výstavby obchodního zařízení
o prodejní ploše větší než 200 m2 v blízkosti Základní školy Starý Plzenec v prostoru
vymezeném ulicemi Nádražní – Radyňská – Nerudova – Jiráskova v katastrálním území Starý Plzenec?“
Pokud označíte ANO – znamená to, že souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo zabránilo
výstavbě, tj. NECHCETE nové obchodní zařízení
Pokud označíte NE – znamená to, že nesouhlasíte s tím, aby zastupitelstvo zabránilo
výstavbě, tj. CHCETE nové obchodní zařízení
Je jen na Vás občanech, jak budete hlasovat v referendu 7. a 8. října 2016, a svým hlasem
tak rozhodnete o osudu nového obchodního zařízení. Výsledek referenda je pro Zastupitelstvo závazný.

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
9. zasedání – 13. června 2016
Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí námitku proti obsahu Zápisu
z usnesení 8. jednání zastupitelstva konaného

14.03.2016 v souladu s § 95 zákona o obcích
a stanoviskem odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV č. 25/2008;
■ vzalo na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru týkající se kontroly hospodaření v městských lesích, vyjádření správce
městských lesů k zápisu kontrolního výboru a usnesení ze schůze kontrolního výboru
Zastupitelstva města Starý Plzenec ze dne

11.06.2016 a doporučilo radě města zřídit
lesní komisi z řad odborníků;
■ schválilo účetní závěrku města sestavenou
k 31.12.2015; nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č.
220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
■ vzalo na vědomí usnesení finančního výboru č. 8/2014 - 2018 ze dne 06.06.2016;
Pokračování na str. 3
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■ vzalo na vědomí závěrečný účet města za rok
2015 a souhlasilo s celoročním hospodařením
města v roce 2015 bez výhrad;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-4/2016;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2016 k navýšení celkových
příjmů o 1.900.718,30 Kč a k navýšení celkových
výdajů o 467.339,00 Kč, dále dochází k změně
financování ve výši -1.433.379,30 Kč;
■ vzalo na vědomí žádosti organizací: Házenkářský klub Bohemia Sekt Starý Plzenec ve výši
150.000 Kč, SK Starý Plzenec z.s. ve výši 280.000
Kč, TJ Spartak Sedlec z.s. (oddíl rychlostní kanoistiky) ve výši 88.000 Kč, schválilo poskytnutí
dotací žadatelům dle varianty č. 4 návrhu sportovní komise, doporučeným RM usnesením č.
198/2016, ve výších: Házenkářský klub Bohemia Sekt Starý Plzenec ve výši 45.000 Kč, SK
Starý Plzenec z.s. ve výši 235.000 Kč, TJ Spartak
Sedlec z.s. (oddíl rychlostní kanoistiky) ve výši
80.000 Kč a schválilo uzavření Veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotací s těmito subjekty
v předloženém znění;
■ schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o úvěru č. 330/04/LCD ze dne 17.03.2004 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 10845/11/LCD
ze dne 31.08.2011 s Českou spořitelnou, a. s.
v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí výsledek hospodaření společností PRONAP s.r.o. za rok 2015 a žádost jednatelky společnosti PRONAP s.r.o. na splacení
půjčky městu k 31.08.2016, zrušilo své usnesení
č. 08.07/2016 ze dne 14.03.2016 v celém rozsahu a souhlasilo s jednorázovým splacením
půjčky městu k 31.08.2016 poskytnuté městem na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne
19.03.2014;
■ schválilo Program rozvoje města Starý Plzenec na období 2016 – 2019 včetně příloh a Akčního plánu, v předloženém znění;
■ souhlasilo s podáním žádosti o zkrácení vázací doby u poskytnuté dotace podle uzavřené
Smlouvy č. 9255910916 o poskytnutí dotace
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na
výstavbu nájemních bytů v obcích;

■ vzalo na vědomí Předchozí stanovisko Ministerstva financí podle § 30 zákona č. 139/2006
Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení
(koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k uzavření koncesní smlouvy městem Starý
Plzenec se společností Vodárna Plzeň, a.s. (IČ
25205625), čj. MF-18081/2016/1202-2 ze dne 7.
června 2016, v předloženém znění,
■ schválilo znění koncesní smlouvy s Vodárnou Plzeň, a.s., IČ 25205625 v předloženém
znění a pověřilo starostku k podpisu koncesní
smlouvy;
■ souhlasilo s prodejem pozemku parc. č. st.
159/2 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence za cenu
700 Kč za m2;
■ souhlasilo s darováním stavby če. 95 postavené na pozemku ve vlastnictví jiné osoby vlastníkovi přilehlé zahrady, vše v k. ú. Starý Plzenec;
■ souhlasilo s prodejem části pozemku parc. č.
369/2 v k. ú. Starý Plzenec za cenu 800 Kč za m2,
která bude oddělena geometrickým plánem;
■ souhlasilo s koupí celých pozemků parc. č.
228/57, 228/58 v k. ú. Starý Plzenec a parc. č.
155/3, 155/87 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence od
společnosti Skanska a. s., za cenu podle předloženého znaleckého posudku č. 1206/21/2016;
■ nesouhlasilo s požadovaným prodejem garáže v Nerudově ulici z důvodu plného využití
objektů pro potřeby města a smluvních nájemců, a s prodejem pozemku parc. č. 210/86 v k. ú.
Starý Plzenec pro výstavbu garáže v předmětné
lokalitě, protože je dotčen sítí plynovodního zařízení;
■ nesouhlasilo s prodejem části pozemku parc.
č. 156/22 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, o jejímž využití v rámci umisťování klidových zón
ve městě zatím nebylo rozhodnuto;
■ nesouhlasilo s prodejem pozemku parc. č.
63/1 v k. ú. Starý Plzenec z důvodu zachování
uceleného vlastnictví města v předmětné lokalitě, o jejímž využití zatím nebylo rozhodnuto;
■ vzalo na vědomí otevřený dopis zastupitelům
od zástupce rodičů v Radě ZŠ Starý Plzenec,
Sedlec 81 ve věci nedostatečných prostor pro
výuku v ZŠ Starý Plzenec, Sedlec 81, souhlasilo
s rozšířením kapacity v ZŠ a MŠ Starý Plzenec,
Sedlec 81, doporučilo opětovně projednat záměr rozšíření kapacity po předložení věcného

záměru rozvoje vzdělávání Regionální rozvojovou agenturou a uložilo tajemníkovi MěÚ zpracovat varianty návrhu financování uvedeného
záměru do příštího jednání ZM;
■ vzalo na vědomí aktuální informace 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;
■ vzalo na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2015, Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Radyně za rok 2015 a Protokol o schválení účetní závěrky Mikroregionu Radyně za rok
2015;
■ schválilo dohodu o splátkách s lhůtou splatností na 60 měsíců, jejímž předmětem je úhrada dluhu na nájemném a službách souvisejících
s nájmem bytu města v období 2011 - 2016;

OBČANÉ ROZHODNĚTE
DEMOKRATICKY SAMI
V REFERENDU
7. A 8. ŘÍJNA 2016

i uvažovaná sportovní hala, kde by bylo potřebné také mít vjezd minimálně pro její výstavbu
a poté dopravní obsluhu. Místo toho by se mělo
prodloužit zábradlí – dle popisu mezi přechody
pro chodce, takže kompletně zablokovat celý
prostor před uvažovanou sportovní halou.
Tomu se opravdu říká “maximum” pro spokojenost občanů. Prodloužené zábradlí rozhodně nesníží intenzitu dopravy, nezajistí snížení
hluku a zlepšení čistoty ovzduší před základní
školou. Nebo je zde spíše snaha naslibovat co
nejlevnější řešení, které stejně slibuje jiná firma,
než která je aktuálním majitelem pozemků?
Také vám navrhovaná řešení přichází jak
z minulého či předminulého století? V dobách,
kdy se všude doprava před školami zklidňuje
a hledají se způsoby, jak školákům cestu do školy a podmínky pro učení zlepšit? Podívejte se
někdy třeba do Blovic, jak tam je řešena situace
před tamní základní školou.
V Německu, Holandsku či Rakousku, odkud

pocházejí vlastníci jednotlivých typů supermarketů podnikajících v České republice, by těmto
obchodním řetězcům v současné době vedení
tamních měst a obcí nedovolilo, aby supermarket s parkovištěm byl vybudován vedle základní
školy, čímž by byl silně narušen stav životního
prostředí v jejím bezprostředním okolí a bezpečnost žáků.
Neřešte, co vedlo vedení města podporovat
záměr soukromé společnosti postavit supermarket s parkovištěm hned u základní školy, ale
v Referendu 7. a 8. října 2016 vyjádřete demokraticky a svobodně Váš názor. I Váš hlas může
rozhodnout o tom, v jakém prostředí se budou
žáci Základní školy ve Starém Plzenci učit.
Za přípravný výbor pro konání referenda ve
Starém Plzenci
Ing. Jan Kotora
Ing. Jiří Šimána
Ing. Vít Soušek

V červencových RL vyšel jak článek volající
po výstavbě sportovní haly u školy, tak placená
reklama Penny marketu pro výstavbu supermarketu. Přijde vám, že to spolu nesouvisí?
Souvisí... .První návrh připojení potenciálního
parkoviště před základní školou smetl dopravní
inspektorát ze stolu s tím, že takhle se to řešit
nedá. A když jsme se na dopravním inspektorátu dotazovali na situaci ohledně Radyňské ulice
mezi náměstím a přejezdem přes trať, tak jsme
se dozvěděli, že je sice asi možné vyřešit jedno
nové napojení parkoviště, ale pak už v tomto
prostoru nepůjde napojit nic. A přesně v těchto
místech, jen na opačné straně ulice, by měla stát

OMLUVA
Kolaudace Centra služeb pro turisty se opozdila z důvodu komplikací při
kolaudaci vodovodního vrtu. Návštěvníkům hradu Radyně se tímto omlouváme
a předpokládáme, že v průběhu měsíce
srpna již bude Centrum trvale otevřeno
7 dní v týdnu. Děkujeme za pochopení.

STANOVISKO K REAKCI
ŘEDITELE ZŠ
STARÝ PLZENEC
NA OTEVŘENÝ DOPIS
ZASTUPITELŮM
Přestože se podobný způsob vyjadřování
začíná stávat společenskou normou, stanovisko ředitele ZŠ považuji za nevhodné a nedůstojné jeho osoby a funkce, kterou vykonává.
Stanislav Nesnídal, zastupitel
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INVESTICE MĚSTA
V minulých Radyňských listech jsem
byl ze strany člena rady města několikrát
jmenován i veřejně dotazován. Je pro mne
vždy otázkou, zda na články se zkreslenými
informacemi odpovídat. Považuju za lepší
soustředit se na diskuzi s jinými zastupiteli
a občany, kteří směřují spíš na nalezení řešení a ani tak neřeší „politickou“ příslušnost.
Když pan Hrouda vydal v jiných Radyňských
listech článek pod názvem „Pane Erete, vy
mne…“, vzpomněl jsem si na první stupeň
základní školy, kdy jsem od spolužáků tyhle
hrátky s češtinou slyšel naposledy. Pak až teď,
od radního Starého Plzence.
Pan Hrouda v článku uvedl, že jsem navrhl „schválit realizaci přístavby ihned“. Návrh
tohoto znění jsem nepodával, požadoval jsem
situaci řešit a hlavně na „Otevřený dopis“
jako zastupitelstvo odpovědět. Rada města
naopak navrhovala, aby zastupitelstvo pouze
vzalo Otevřený dopis „na vědomí“, a tedy ignorovalo v něm položené otázky. Zastupitelstvo se nakonec shodlo a nejen k mé spokojenosti schválilo usnesení, kde odsouhlasilo
rozšíření kapacit v Sedlci. Že se můj návrh
diskuzí přeformuloval, je v pořádku. A že
z něj koalice vypustila můj požadavek řešit
MŠ a ZŠ přednostně před dalšími investicemi
do restauračních zařízení je věcí priorit koalice. Podle mého by se tématem restaurací
a supermarketů mělo vedení města zabývat

ROZŠÍŘENÍ OPTICKÉ
SÍTĚ V LOKALITĚ
POD HRADEM RADYNĚ
Ve Starém Plzenci bylo vybudováno rozšíření optické sítě s přispěním finančních prostředků Plzeňského kraje. V lokalitě pod hradem
Radyně bylo provedeno propojení nové budovy
Centra služeb pro turisty se serverovnou hradu Radyně. V současné době je tedy zajištěno
kvalitní internetové připojení. Celkové náklady
na uvedenou investici byly 159.997 Kč. Plzeňský kraj poskytl dle pravidel dotačního titulu na
tento projekt dotaci ve výši 79.000 Kč.
Bc. Václav Vajshajtl
místostarosta
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vždy pouze z pohledu potřeb města (hledání
vhodného umístění na okraji, dopravní napojení, vlastnické vztahy atd.) a ne se do toho
vkládat tak razantně, jako současné vedení,
na úkor jiných oblastí.
Navrhuji změnit celkový postoj k investicím. Koalice by měla sestavit „Plán investic“
ještě před schvalováním rozpočtu na příští
rok, seřazený podle priorit, projednat a schválit ho v zastupitelstvu. V průběhu daného
roku ho pak doplňovat a revidovat a hlavně
realizovat investice podle něj. V rozpočtu pak
schválit finanční krytí na investice z tohoto
již schváleného a projednaného plánu. Výhod
takového postupu je mnoho a je zkušenostmi
ověřený v dalších městech. Navíc by se „Plán
investic“ mohl velmi dobře navázat na čerstvě
zhotovený velmi kvalitní a praktický Program
rozvoje města Starý Plzenec.
Koalice se tváří, že k 13. 6. 2016 vůbec
neví, jaké jsou potřeby města ohledně kapacit
MŠ a ZŠ, a přesto již letos investovala zhruba
čtvrt milionu korun do projektové dokumentace na přístavbu MŠ a ZŠ v Sedlci. Zpracovatelem a dodavatelem této projektové dokumentace byla členka zastupitelstva z koalice.
Nepíšu o tom, abych upozorňoval na střet
zájmu, věřím, že výběrové řízení proběhlo
v pořádku a je dostupné na městském úřadě.
Chci odpovědět na otázku ohledně mé pomoci s dotacemi, na kterou jsem byl v minulých Radyňských listech dotázán. Jak mohu
pomoci? Zpracování žádostí o dotaci z EU

je zhruba stejně náročné, časově i finančně,
jako zpracování projektové dokumentace.
Mohu se tedy hlásit do výběrových řízení
vypisovaných městem Starý Plzenec. To ale
nechci. Můj osobní přístup k práci zastupitele
je ale takový, že bych si ho určitě nechtěl takto
zkomplikovat dodavatelsko-odběratelskými
vztahy a být placen ze stejného rozpočtu, který jako zastupitel schvaluji. Svoji odbornost
a zkušenosti chci používat při práci zastupitele a ve finančním výboru, při projednávání
a podobně. Stejně tak si velmi rád vyslechnu
ostatní zastupitele, zkušené právníky, projektanty, podnikatele a všechny další, kteří se
pracovně zapojí a nemlčí celé jednání zastupitelstva.
Ve věci dotací mi tedy zůstává možnost
upozorňovat na běžící a chystané výzvy
s ohledem na potřeby města. Je na vedení
města, jak s informacemi naloží. A pokud
jde o drobné dílčí pomoci s přípravou nebo
kontrolou dotačních žádostí, pokud by si pan
radní svá tvrzení nejprve ověřil, zjistil by, že
i taková pomoc několikrát z mé strany proběhla.
Přeji krásné léto, a pokud se o dění ve Starém Plzenci zajímáte, určitě se přijďte podívat
na další zastupitelstva osobně. Když se člověk
přenese přes osobní útoky a podobné nepříjemné věci, je tato práce především o projektech pro město a o dalších tématech, a tím je
pro mě velmi zajímavá. A může být i pro vás.
Ing. Jan Eret

VÍCEÚČELOVÁ POŽÁRNÍ
NÁDRŽ – INFORMACE

a záplav. Vzhledem k tomu, že se rok od roku
zhoršuje stav přítoku do nádrže, bez ohledu
na popisovanou situaci, rada města již dříve rozhodla o zajištění náhradního zdroje
vody pro napouštění nádrže v dalších letech.
V současné době probíhá hydrogeologický
průzkum. V závěru bych chtěl poděkovat členům JSDH Starý Plzenec pod vedením Luboše Lence, kteří zajistili vyčištění nádrže.
Bc. Václav Vajshajtl
místostarosta

Při posledním přívalovém dešti, který
postihl Starý Plzenec, došlo ke kontaminaci
vody ve víceúčelové požární nádrži splavením bahna. Vzhledem k tomuto havarijnímu stavu musela být voda z nádrže vypuštěna, nádrž vyčištěna a následně po jednání
s Vodárnou Plzeň a.s. opět napuštěna. Tato
operace je finančně i časově náročná. Jen
napuštění nádrže trvá zhruba 10 dnů. Finanční prostředky (cca 100.000 Kč) budou
hrazeny z dotačního titulu Plzeňského kraje
„Obnova“, který je zřízen za účelem odstranění prvotních následků v důsledku povodní

Jelikož byly v RL několikrát v průběhu loňského i letošního roku zveřejněny názory některých zastupitelů a představitelů města na ukončení provozu
potravin v NC Radyně, zajímali jsme se o okolnosti týkající se výpovědi pana
J. Půty z nemovitosti vlastněné Ing. J. Tetzelim. Položili jsme tři otázky přímo panu J. Půtovi.
1. Můžete nám prosím sdělit důvod Vaší výpovědi, kdy k ní došlo a za jakých okolností?
Faktický důvod výpovědi souvisel s tím, že
panu Tetzelimu byla nabídnuta výhodná finanční transakce ze strany společnosti zastupující
řetězec Penny market. Výpověď mi byla zaslána
poštou, bez předchozí osobní schůzky, v polovině března 2015, těsně před zasedáním zastupitelstva města. Vzhledem k tomu jsem přesvědčen,
že výpověď byla nátlakovou akcí pana Tetzeliho

na zastupitele, aby schválil směnu pozemků ve
smyslu: „…potraviny tak jako tak končí, takže
schválení je jediný správný krok.“
2. Jaký byl vztah pana Tetzeliho k objektu NC
Radyně, který jste měl v nájmu - investoval do
něho někdy nějaké finance z nájmu?
Objekt jsem měl v nájmu od pana Tetzeliho
od roku 1994. Od té doby pan Tetzeli neinvestoval do objektu naprosto nic. Veškeré investice jsem hradil já. Jednalo se např. o kompletní

systém vytápění (kotle, rozvody, topná tělesa),
dlažbu chodníků, kompletní rekonstrukci interiéru cukrárny, drogerie, 1. patra. Hradil jsem
i veškerou provozní údržbu a opravy, např.
nákladnou opravu odpadového systému, kompletní nátěr fasády, pravidelné sekání trávy na
pozemku apod. To vše jsem dělal na základě
ústní dohody s panem Tetzelim s tím, že mi
objekt prodá za cenu, kterou jsme dohodli už
před více než 10 lety. Tato dohoda byla vlastně důvodem mých investic a údržby objektu
vč. zřízení sportovního centra v prvním patře objektu. Na základě zmíněné ústní dohody
o prodeji objektu jsem si zajistil v roce 2014
bankovní úvěr. Nicméně, při podpisu kupní
smlouvy mi pan Tetzeli, bez předchozího varování,
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
sdělil, že dohodnutou částku zdvojnásobuje,
což zdůvodnil tím, že takovou částku mu nabízí
Penny market.
3. Jaká je odezva občanů města na Vaši novou
prodejnu na nádraží?
Prodejnu potravin provozuji ve Starém Plzenci už více než 20 let, proto jsem se snažil najít
náhradní prostory a jsem rád, že se to podařilo.
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Odezva je dosud velmi pozitivní a to i přesto,
že prodejna má menší prodejní plochu než NC
Radyně. Je zřejmé, že někteří zákazníci to nyní
mají na nákup dále a někteří blíže, ale všichni
se shodují v tom, že jsou rádi, že jsme prodejnu
otevřeli. Zákazníci hodnotili kladně především
rychlý přesun prodejny do nových prostor bez
jediného dne omezení prodeje, byť to znamenalo zásadní rekonstrukci vnitřních prostor

během cca 3 týdnů, což bylo možné pouze díky
vstřícnosti původních majitelů objektu a přesun
veškerého zboží a zařízení během víkendu, což
by zase nebylo možné bez obětavosti našich zaměstnanců, rodiny a party kamarádů.
Děkujeme za rozhovor.
Za přípravný výbor Ing. Jan Kotora.

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ SRPEN 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.czz

O prázdninách otevřeno pro veřejnost:
Po
9:00-12:00
13:00-17:00 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt, Pá - zavřeno
Ve středu 03.08. otevřeno do 17:00 h
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: denně kromě pondělí od 10:00 do
18:00 h
Oživené prohlídky s Radoušem: 06.08. a 21.08. od
18:00 h
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno: 06.08.2016 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
www.rotunda-hurka.cz

1040 LET STARÉ PLZNĚ
výstava k 1040. výročí první písemné zmínky
o Staré Plzni
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, St. Plzenec
Pořadatel: město Starý Plzenec
Výstava potrvá do 8. září 2016.
6. srpna 2016
Potravinářský trh
Masarykovo nám. St. Plzenec)
08:00 h - 13:00 h
6. srpna 2016
Pinďa cup
soutěž leteckých venkovních modelů kat. H
areál PS St. Plzenec
Pořadatel: PS St. Plzenec, SMČR, LMK, PŽ
Pokračování na str. 7

CYKLUS KONCE RTŮ

C Y KL US KO NC E R T Ů

PRO PLZENECKÉ VARHANY

PRO PLZENECKÉ VARHANY

Lukáš Vendl

Maiestas Carolina
koncert k výročí Karla IV.
Musica BoJh
e
m
i
c
a
aroslav Krček

varhanní
koncert

k o s t e l N a r o z e n í P a n n y M a r i e n a M a lé S t r a n ě

neděle 28. sr pna 2016 v 18 hodin
Zapsaný spolek Staroplzenecké varhany spolu
s Římskokatolickou farností ve Starém Plzenci
vás srdečně zvou na další z benefičních koncertů za podpory Plzeňského
kraje. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na dostavbu varhan.

umělecký vedoucí Jaroslav Krček
slovem provází Alfréd Strejček

k o s t e l N a r o z e n í P a n ny M a r i e na M a l é S t r a n ě

neděle 25. září 2016 v 18 h
Staroplzenecké varhany, z. s. a Římskokatolická farnost ve Starém Plzenci vás zvou na benefiční
koncert. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na dostavbu varhan. Koncert se koná za
podpory Plzeňskéhokraje, Statutár. města Plzeň, Města Starý Plzenec a Spolku Otec vlasti Karel IV.
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POZVÁNKA
NA KONCERT SOUBORU
MUSICA BOHEMICA
Spolek Staroplzenecké varhany zve srdečně občany Starého Plzence
na KONCERT SEZÓNY 2016 aneb koncert souboru Musica Bohemica Praha s názvem MAIESTAT CAROLINA. Tento výjimečný koncert
se uskuteční v rámci cyklu koncertů, které probíhají v letošním roce
po celé České republice a oslavují a připomínají 700. výročí narození
Karla IV.
Uměleckým vedoucím souboru Musica Bohemica, který vystoupí
u nás ve Starém Plzenci je Jaroslav Krček, který vytváří pro soubor stěžejní repertoár. Tento všestranný hudebník diriguje, komponuje, hraje
na mnoho hudebních nástrojů, zpívá a dokonce i vyrábí pro potřeby
souboru nové hudební nástroje. Především ale vyhledává nejstarší
památky lidové hudby, uvádí je znovu do současného hudebního života a je také autorem překrásných úprav lidových písní a tanců. Tuto
hudbu se pak soubor snaží podávat publiku živě se spontánností, která
k tomuto umění patří. Projev souboru je umělecky vytříbený a snese nejvyšší kritická měřítka. Soubor od svého založení v roce 1975
natočil a vydal kolem padesáti titulů CD a hudbu k několika filmům
a divadelním hrám. Častá je také jeho spolupráce s českým rozhlasem
a televizí. Soubor Musica Bohemica má za sebou koncertování nejen
po celé Evropě ale také v zámoří.
K 700. výročí narození Karla IV. připravil soubor Musica Bohemica speciální program, v němž zazní oslavné a historické písně a slova
duchovní. Program doprovodí slovem český herec Alfréd Strejček.
Koncert se uskuteční v kostele narození Panny Marie na Malé straně ve Starém Plzenci dne 25. 9. 2016 v 18.00 hodin. Výtěžek ze vstupného bude opět věnován na dostavbu varhan.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Pro všechny přítomné je připraveno soutěžní
klání dle pověstí o Radoušovi, ve kterém
můžete překonati zejména sami sebe
a odnést si poklad z hradu Radyně.
Z pověstí o Radoušovi jsme vybrali
... a v zábavné soutěže proměnili:
Černý Honza a zakletý vydřiduch
aneb Jízda s kolomazí
Dravá zvěř, jen se jí střež
aneb Lov medvěda oštěpem
Lesy plné zvěře
aneb Lov jelena
Rejdy, vřesk a divné kejklání
aneb Boj se strašidly
Poklady se otvírají
aneb Pes, truhlice, slepice a poklad
Radoušovo putování
aneb Jak Radouš k Radyni přišel
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20. srpna 2016
Pilsen Queen tribute band
hrad Radyně
19:00 h – 20:30 h
Vstupné: 200 Kč/osoba
Vstupné platí i pro prohlídku hradí věže od 18:30
h do 19:00 h.
Pořadatel: Město Starý Plzenec
www.staryplzenec.cz
26. srpna 2016
Cesta za světluškou
zábavně kulturní akce pro děti
areál PS St. Plzenec
18:00 h – 22:00 h
Pořadatel: PS St. Plzenec, Plzenecká železnice
www.plzeneckazeleznice.cz
27. srpna 2016
Rozloučení s prázdninami
odpolední akce pro děti
večerní zábava pro dospělé
areál hasičské zbrojnice Sedlec
Pořadatel: SDH Sedlec
www.sdh-sedlec.cz

Strana 7
Pořadatel: Římskokatolická farnost St. Plzenec
www.mujweb.cz/farnostplzenec.cz
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
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27. srpna 2016
Setkání přátel početných rodin
farní zahrada u kostela Narození Panny Marie
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 2. srpna 2016 by se dožila 80 let
paní Květa Fialová.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Ladislav s rodinou.

Dne 13. srpna 2016 to bude 19 let,
co zemřel v Praze v Krči Ikemu
náš syn pan Petr Schaffer.
Děkujeme všem
za tichou vzpomínku.
Matka Jaroslava Schafferová
a sestra Martina Perková.

Dne 22. srpna 2015 uplyne 6 let,
co nás navždy
po těžké nemoci opustil
pan Zdeněk Šimek.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcera s rodinou.

Poděkování

Dne 7. srpna 2016 se dožívá krásného věku 85 let rodák
ze Starého Plzence, dlouholetý mezinárodní rozhodčí
sportovní střelby, bývalý důstojník ženista výsadkového
vojska a náš dobrý kamarád
pan Vladimír Ernest.
Vše nejlepší a hodně zdraví přejí kamarádi z restaurace
Český dvůr.

Děkujeme dětičkám z Úslaváčku
při ZUŠ Starý Plzenec za pěkné
vystoupení na zahradě
před Domem pečovatelské služby.
Moc se nám to líbilo.
Mohou přijít vystoupit i jiné soubory
ze ZUŠ, my bychom se těšili.
Obyvatelé DPS Starý Plzenec
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NAŠE ŠKOLY
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ
V MŠ STARÝ PLZENEC
Už jste slyšeli o nové televizi Rýma? Ne?
Tak to si nalaďte frekvenci Mateřské školy
Starý Plzenec. 21.6.2016 se hřiště naší školky
proměnilo v natáčecí štáb. Moderátory stanice Rýma se staly děti ze 4. a 5. třídy. Než
se se školkou úplně rozloučí a stanou se žáky
prvních tříd, chtěly nám děti ukázat, jak to
v naší školce chodí každý den. A tak jsme
pohledem do televizní obrazovky sledovali
dopolední program. Hned v úvodu jsme byli
seznámeni s dopravní situací v ulici Vrchlického v 7.55 hodin. Následovalo dopolední
posilovací cvičení. Po krátkých aktualitách
následovala Kouzelná školka s návštěvou
Macha a Šebestové. Kouzelné sluchátko nám
umožnilo nahlédnout hned do tří pohádek.
Navštívili jsme také naší kuchyni, kde nám
paní kuchařky připravily: čerstvý špenát,
jahody, Pribiňáky ,knedlíky a vychlazenou
Colu. Po dobrém a zdravém obědě přišel
Večerníček. V Aktualitách následoval přímý
přenos rozhovoru s paní starostkou. A pak
už se naši předškoláci pasovali na školáky.
Každý si na cestu do první třídy vypustil do
oblak balónek se svým přáním. A my jim
přejeme, aby se jim splnily všechny jejich sny
a ve škole dostávali samé jedničky. Děkujeme
paní starostce Bc. Vlastě Dolákové a paním
učitelkám budoucích prvních tříd Mgr. Janě
Šindelářové a Mgr. Aleně Morgensternové
za návštěvu v živém vysílání a celému televiznímu štábu za skvělou spolupráci. Našim
divákům pak za skvělou atmosféru, kterou
doprovázeli náš program. Za televizi Rýma
se s vámi pro tento školní rok loučí celý kolektiv MŠ Starý Plzenec. Krásné léto a v září
na shledanou.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

Závěrečné vypouštění balónků.

Foto: Iva Petrmichlová

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
v Základní umělecké škole Starý Plzenec
(obory hudební, výtvarný, literárně-dramatický):
čtvrtek 1. září 2016 od 13 do 17 hodin –
Starý Plzenec (budova Lidového domu)
pátek 2. září 2016 od 12 do 16 hodin –
Spálené Poříčí (budova základní školy)
čtvrtek 8. září 2016* od 13 do 17 hodin –
Nezvěstice (budova základní školy)
*ZŠ v Nezvěsticích z technických důvodů zahajuje výuku až ve čtvrtek 8. září 2016.

Prosíme, dostavte se v uvedené době k domluvě rozvrhu, výše
školného a dalších náležitostí, případně volejte na telefonní čísla:
377 966 700 (ředitelna), 377 965 518 (sborovna), 377 965 519 (výtvarný obor).

SKAUT
ZÁVĚREČNÝ VÝLET
S blížícím se koncem školního roku se přiblížil i konec našeho skautského roku, který
jsme zakončili víkendovou výpravou. Dne 24.
6. jsme se sešli na nádraží ve Starém Plzenci
v hojném počtu a vyrazili do Chrástu, kde
jsme měli ubytování na místní faře. Páteční
večer jsme strávili hraním her a stavěním stanů, protože zejména naši nejmenší považovali za zábavnější přespat venku. V sobotu jsme
se i přes velké horko vypravili na cestu podél
Berounky v příjemném stínu přilehlých le-

síků a osvěžili naše nohy koupáním v říčce
Klabavě. Po návratu jsme se začali připravovat na vyhlášení naší celoroční soutěže, které proběhlo v krojích u večerního ohně. Po
celoročním snažení se umístili Taxík, Vačka,
Terezka a Rambo na prvních místech podle
družin. V neděli jsme se ještě vypravili na
zříceninu hradu Věžka. Zpět do Plzence jsme
jeli s vědomím, že naší další akcí bude tábor!
Pepča – Josef Vodička
Ve velkém horku jsme osvěžili naše nohy koupáním v říčce Klabavě.
Foto: Jaroslava Lencová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
SDH SEDLEC POŘÁDÁ
TRADIČNÍ AKCI

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

27.8.2016 od 15:30

Program v areálu hasičské zbrojnice Sedlec:







od 15:30 odpolední program pro děti:
skákací hrad, Zorbing
ukázky hasičské techniky a ukázka požárního útoku mladých hasičů
kreativní dílny: keramická a výtvarná; vystoupení divadla Konivadlo
Od 15:30 – DJ Standa Kluzák ml.
od 20:00 do 24:00 bude hrát k tanci i poslechu hudební skupina EGES

Vstupné: 50,- Kč dospělí, děti do 15 let zdarma

Příjemné posezení a dobré občerstvení je zajištěno!
Srdečně Vás zve SDH Sedlec

TURNAJ V ŠIPKÁCH
Český svaz žen uspořádal 27.6.2016 turnaj v šipkách. Začátek byl od 18.00 h, aby se
mohli účastnit i pracující občané. Naše členky pečlivě zorganizovaly program a připravily občerstvení pro soutěžící. Emailem oslovily zástupce sportovních a společenských
organizací našeho města Starý Plzenec a vyzvaly je k účasti na turnaji. Naplánovaly jsme
společenskou akci, kde hlavním cílem bylo
zábavným způsobem uspořádat turnaj, který
bychom mohly opakovat každý rok, a tak se
zařadit mezi aktivní společenské organizace,
kam určitě patříme.

Domluvily jsme se s pí Janou Steinerovou,
zástupkyní Sokola, a ona nám ochotně pomohla s uskutečněním turnaje. Za to jí patří
naše poděkování.
Turnaje se účastnila tříčlenná družstva
z OSHR; SZP Staroplzenecko; SDH Sedlec;
Sokol a ČSŽ. Celkem bylo 8 družstev. Pro
lepší identifikaci každé družstvo mělo jméno.
A tak soutěžili Krtci, Tygři, Vodníci, Sovy, Veverky, Klokani, Čertice a Pruhovaní. Všichni
se řídili určenými pravidly. Házelo se třemi
šipkami v pěti kolech. Tři nejlepší družstva
a jednotlivci si odnesli věcné ceny a diplomy.
Pořadí družstev:
1. místo Čertice SDH Sedlec

INFORMACE
PRO MAJITELE PSŮ
A OSTATNÍ
NÁVŠTĚVNÍKY LESA
Podle zjištění pracovníků záchranné stanice
živočichů Plzeň a na základě potvrzení Státní
veterinární správou byl v poslední době zaznamenán zvýšený výskyt tasemnice měchožil
bublinatý (Echinococcus multilocularis) u lišek,
pohybujících se ve volné krajině i v těsné blízkosti lidských sídel. Díky výsledkům vyšetření
uhynulých lišek, která na popud ZSŽ provádí
SVS od r.2012 má ZSŽ k dispozici výskyt přítomných patogenů s možností přenosu na jiná
zvířata, zejména psy (psinka, vnitřní paraziti),v
případě tasemnice Echinococcus i na lidi. Nakažená zvířata se mohou pohybovat i v zahradách
a místech, kde se obvykle venčí psi. Pozor je
třeba dát při manipulaci s uhynulým zvířetem
zejména na styk s jeho trusem. Volně pobíhající
pes se může nakazit, aniž se o tom jeho majitel
dozví.
Podle údajů SVÚ je nejhorší nákazová situace v Plzeňském, Karlovarském a Libereckém
kraji. Podle údajů ZSŽ byly v letech 2015-16 potvrzeny vyšetřením pozitivní nálezy nakažených
lišek měchožilem v nejbližším okolí v těchto
místech: Plzeň (Zábělá), Plzeň (Krkavec), Plzeň
(Božkov) - 2 x, Plzeň (Červený Hrádek).
Další významnou virovou nákazou, kterou
přenáší černá zvěř, je Aujeszkyho nemoc, tzv
pseudovzteklina. Odhaduje se, že přenašečem
viru je až 30 % populace černé zvěře. Při styku
psa s touto nákazou následuje jeho úhyn do
dvou dnů. Účinné očkování psů proti této nákaze neexistuje. Nemoc není přenosná na člověka a jediný druh, který nákazu přežije je prase.
Zde rovněž platí zabránění styku psa s živou
i uhynulou černou zvěří, která se dnes vyskytuje
v nejbližším okolí lidských sídel.
Čerpáno z materiálů vydaných ZSŽ, SVS,
OMR.
Pro občany St. Plzence a ostatní návštěvníky
přírody zpracoval
výbor MS Starý Plzenec
2. místo Krtci SPZ Staroplzenecko
3. místo Tygři OSHR
Pořadí jednotlivců:
1. místo Eva Mocková s 237 body
2. místo Josef Sutnar s 224 body
3. místo Eva Vacková s 214 body
Turnaj byl zakončen posezením a dobrou
náladou. I občerstvení všem chutnalo a už se
těšíme za rok na druhý ročník. Závěrem bych
chtěla poděkovat všem organizátorům za
odpovědný přístup. Poděkování patří i všem
účastníkům turnaje, neboť bez nich by nebyla
ta správná zábava.
Za ČSŽ Eva Vacková
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ZE ŽIVOTA
SEDLECKÝCH
HASIČŮ
Jako každý rok, i letos, jsme pro mladé
hasiče ve spolupráci s SDH Osek u Rokycan
uspořádali letní soustředění. Letos jsme po
celý týden tábořili v soukromém areálu vodní elektrárny Darová na řece Berounce. Pro
děti byl připraven bohatý program, který
zahrnoval návštěvu profesionálních hasičů,
policie ČR, armády ČR a mnoho dalšího. Samozřejmostí byla i spousta her, ve kterých se
děti procvičovali ve všech možných dovednostech. Díky vydařenému počasí si tak děti
i vedoucí užili mnoho zábavy na řece. Nechybělo totiž sjíždění řeky, jízda na motorových
člunech a dokonce jsme v areálu vybudovali
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8 m dlouhou skluzavku, kterou nám záviděli
všichni projíždějící vodáci.
Samozřejmostí bylo také nacvičování na
závody, a tak se trénoval požární útok a stihli jsme i přípravu na závod požárnické všestrannosti. Týden uběhl jako voda v řece,
a já věřím, že na něj budeme všichni dlouho
vzpomínat. Z našeho sboru se zúčastnilo 15
dětí a 6 vedoucích, z SDH Osek 12 dětí a 8
vedoucích.
Všem vedoucím bych rád poděkoval za
obětavost a trpělivost, s jakou se starali o své
svěřence, neboť jsme za celý týden nemuseli řešit žádná vážná zranění, ale jen klíšťata
a jedny odřené nohy. Velké poděkování patří
také sponzorům, kteří se rozhodli podpořit mladé hasiče, a také panu majiteli vodní
elektrárny, jenž nám umožnil využívat tento
prostor.

Hasičské soustředění 2016 v Darové

Během týdne naší nepřítomnosti tady
v Sedlci proběhlo uctění památky Mistra Jana
Husa. Této pietní akce se zúčastnili členové
místních spolků a také zástupci našeho sboru, kteří společně uctili památku u pomníku
v areálu hasičské zbrojnice v Sedlci.
Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval
na naši akci pro děti i dospělé Rozloučení
s prázdninami, které se bude konat 28. srpna u nás v areálu hasičské zbrojnice. Pro děti
bude připraven zajímavý program a večer si
na své přijdou i dospělí, kteří si s námi budou
moci posedět, zatančit i zazpívat pod taktovkou hudební skupiny EGES.
Všem přeji pohodové strávení zbytku letních prázdnin a dětem, aby se ve zdraví mohli v září vrátit do školních lavic.
Stanislav Pokštefl
vedoucí mládeže

Foto: Milan Pilař

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE
„ZNÁŠ HISTORII
SVÉHO MĚSTA“
5. OTÁZKA
Správná odpověď je rok 1356.

Foto ze setkání u zapálené vatry 6. července u Radoušovy skalky. Vzpomínkovou akci na upálení
M. J. Husa připravilo tradičně OSHR.
Foto J. Sutnar

Císař Karel IV. nechal postavit v roce
1356 dva téměř typologicky shodné hrady na
vysokých kopcích a pojmenoval je po sobě
Karlskrone Karlova koruna, dnešní Radyně
a Karlsberg - Karlova hora, dnešní Kašperk.
Hlavní úkolem pro ně bylo střežit bezpečnost
na cestách a ochrana majetku královské komory.
Vylosováni byli:
Josef Kuna, Rudolf Vávra, Vlasta Posavádová

Radyňské listy - srpen 2016
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ZNÁŠ HISTORII
SVÉHO MĚSTA?
Tři luštitelé, kteří správně
zodpovědí otázku, budou vybráni za měsíce červenec a srpen na
veřejné přednášce „Akademie
Staré Plzně“ v měsíci září. Drobné ceny pro
nepřítomné budou k vyzvednutí v K-Centru.
Správnou odpověď najdete v příštím čísle Radyňských listů. Jména vylosovaných luštitelův za červenec a srpen v říjnovém čísle RL.
Kupón odevzdej v K-Centru, Smetanova
932, St. Plzenec vždy do konce měsíce nebo
zašli na mailovou adresu oshr@email.cz.

Pro měsíc srpen zůstává otázka č. 6
Zaškrtni správnou odpověď
Císař a král Karel IV. vydal Privilegium obyvatelům Staré Plzně za újmu,
které se jim dostalo při stavbě hradu Karlskrone. Privilegium osvobozuje
od všech robot a prací, když za sebe zaplatí 28 kop pražských grošů ročně
purkrabímu na Karlskronu.
Dáno na Karlštejně 3.7. ………
(Doplňte správný letopočet).

a) 1358

b) 1361

c) 1378

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

STALO SE
STAROPLZENECKÁ POUŤ
70 LET POTÉ
Píše se rok 1946, nastává svátek sv. Petra
a Pavla a Josef Beran, nedávno jmenovaný
profesor Teologické fakulty UK (tehdy ještě
biskup), přijíždí do Starého Plzence. Přijíždí
na pozvání svého bývalého žáka, administrátora (tj. farního správce) Adolfa Němce.
Němec jej požádal, zda by nemohl celebrovat
poutní mši. Ještě před svým přeložením do
pohraničí v r. 1946 prosadil totiž konání první poválečné staroplzenecké pouti. V době

konání pouti již na staroplzenecké faře pracovali a bydleli vikář Josef Resl a kaplan František Velíšek.
Tehdy v roce 1946 se církevní pouť koná
jako velká náboženská slavnost. Na Hůrce
vlály české prapory a prapory Vatikánu. U rotundy se shromáždilo mnoho set lidí: přicházeli z celého okolí, hlavně však z Plzně. Je
zajímavé, žena tehdejší pouti byly stánky s občerstvením, s cukrovinkami a s hračkami pro
děti. Pouť měla silně národní charakter, byla
chápána jako vítězství nad německým nacismem. Mše byla složena u rotundy pod širým
nebem. Na jediném dochovaném snímku

Kardinál Josef Beran

Foto: Slavnostní mše v rotundě

Foto: Josef Švéda

Foto: archiv

z pouti vidíme polní oltář s obrazem Krista
– před ním stojí – zleva doprava-vikář Josef
Resl, bývalý administrátor Adolf Němec, biskup Josef Beran a kaplan František Velíšek.
O 70 let později slouží poutní mši opět
vzácný host, tentokrát emeritní biskup plzeňský František Radkovský za přispění plzeneckého faráře Petra Franty. O hudbu a ministrování se opět tradičně postarala rodina
Švédova.
Tentokrát se kázání neslo v historickém
duchu. Fr. Radkovský se zamýšlel nad spletitými životními osudy obou světců. Apoštola Petra, rybáře, který byl mladší, energický
vůdčí typ a brzy se stal mluvčím apoštolů,
velkou autoritou, pod jehož vlivem se daly
Pokračování na str. 12
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Pokračování ze str. 11
pokřtít tisíce lidí. Poté kázal o sv. Pavlovi,
původně římském občanovi, který zpočátku
pronásledoval křesťany, až jej před branami
Damašku jej Pán obrátil, sraziv jej z koně.
Poté přešel k tématu sbližování a spolupráce
katolické církve s pravoslavnými východními
církvemi, o velkém pravoslavném koncilu…
Pak hovořil o nynějším papeži Františkovi
jakožto nástupci prvního papeže sv. Petra,
o mezinárodním ekumenickém křesťanském
setkání v Mnichově, o problémech s nedostatkem kněží. Vyzval také k modlitbě za
Evropu, která je nyní hodně oslabena, a za
všechny, kdo pokračují v tradicích sv. Petra
a Pavla.
Letošní pouť navázala na tu první poválečnou nejen horkým počasím, ale i příjemnou
slavnostní atmosférou … a opět jsme si při
pohledu na románský prostor rotundy uvědomili tu obrovskou tradici víry a křesťanské
vzdělanosti, která se odtud po staletí šířila do
kraje…
Anna Velichová
Poznámka:
V době pouti byl sice Josef Beran (1888- 1969)
jmenován 33. arcibiskupem pražským, byl však
vysvěcen až v listopadu 1946. 25. února 1965
jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem.
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OHLÉDNUTÍ
ZA 6. ROČNÍKEM
TURISTICKÉHO
POCHODU
A CYKLOAKCE KOLEM
STARÉHO PLZENCE 2016
V neděli 19. června 2016 se uskutečnil
6. ročník turistického pochodu a cykloakce
s názvem Kolem Starého Plzence. Pořadatelem byl Klub českých turistů, odbor Bolevec
Plzeň. Na trasy od 4 do 26 kilometrů vyráželi
účastníci ze staroplzenecké restaurace Český
dvůr. Kratší trasy zavedly turisty na památky našeho města – rotundu sv. Petra a Pavla,
sedlecké rybníky a hrad Radyni. Delší trasy
21 a 26 kilometrů směřovaly přes Radyni do
Plzně – Černic, kde bylo možno občerstvit se
v pivovaru Purkmistr a prohlédnout si městskou památkovou zónu. Dále pokračovali
turisté přes Radobyčice, plovárnu Hradiště
a Koterov zpět do cíle v Českém dvoře. Letošnímu ročníku pochodu přálo počasí, byly
příjemné teploty kolem 20 stupňů, jenom
v podvečer přišel drobný déšť. Pořadatelé
měli radost z dobré účasti. Do Starého Pl-

zence přijeli turisté např. z Krnova, Poličky,
Rakovníka, Strakonic. Dva němečtí turisté
byli až z Lipska. Celková účast na pochodu
dosáhla počtu 108 turistů a zahanbit se nedali ani místní Staroplzenečtí, kterých přišlo
24. Každý účastník obdržel malé občerstvení
na cestu, popis zvolené trasy a v cíli dostal
pamětní list a samolepku akce. Sběratelé razítek obohatili své turistické deníky o příležitostní razítka této akce. Další razítka bylo
možno získat v turistickém informačním
centru nebo na Radyni. Závěrem je třeba
poděkovat příjemnému personálu restaurace
Český dvůr ve Starém Plzenci za poskytnutí
prostor pro tuto akci a celodenní profesionální gastroslužby. Tento přístup turisté ocenili a budou se do této restaurace rádi vracet.
Poděkování zaslouží i místní podnikatelé,
kteří nám umožnili propagační letáky akce
umístit ve svých provozovnách. Letošní ročník pochodu úspěšně skončil a již nyní mají
pořadatelé ve svých hlavách plány příštího
ročníku v červnu 2017. O akci vás budeme
s předstihem informovat na stránkách Klubu
českých turistů Bolevec Plzeň nebo v Radyňských listech.
Za pořadatele pochodu a cykloakce
Václav Svoboda a Karel Mastný

KELTSKÝ DEN NA RADYNI

Vousův kmen před soubojem s Římany

Foto: Eva Vlachová

Velitel římských vojsk připravuje své vojsko na soubor s Kelty.
Foto: Eva Vlachová

Ukázka práce na keltském tkalcovském stavu

Foto: Eva Vlachová

Keltský vůdce Vous ukazuje dětem zbraně z mladší doby železné.
Foto: Eva Vlachová
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SPORT
TÝDEN SPORTU
Ukázky sportů aktivních v našem městě, volné tréninky, nábor nových členů a další sportovní aktivity budou probíhat na akci
nazvané Týden sportu ve Starém Plzenci 19.-25.9. 2016.
Další informace pro jednotlivce, rodiny a školy naleznete v dalším čísle Radyňských listů a na webu
http://www.sportujemepodradyni.cz/.

SRPEN A TENIS
V SEDLCI
Zveme všechny příznivce tenisu a sportovní fandy na XII. ročník tenisového turnaje
ROTUNDA CUP pro neregistrované hráče
tenisu, který budeme pořádat na tenisových
kurtech TJ SPARTAK Sedlec. Tento tradiční
turnaj pořádáme opět společně s SK SPORTteam DOLI. Opět bude jeden celý víkend věnován dvouhrám - v sobotu a v neděli 13.8.

SK SPORTTEAM DOLI
STARÝ PLZENEC – TENIS
TENISOVÁ ŠKOLA
Tenisová škola SK SPORTteam DOLI Starý
Plzenec ukončila svou první část, která začíná
vždy v polovině dubna. Jako vždy jsme mezi
námi přivítali několik nováčků, většinou sedmiletých tenistů. Děti mají možnost účastnit
se tréninků v pěti dnech v týdnu, včetně soboty. Jsou rozděleny do hodin dle věku, tenisového umění, případně i jiných požadavků
(příbuzenský vztah, spolužáci ze školy apod.).
Letošní rozmary počasí nám několik hodin
narušily, ale všechny jsme následně stihli
odehrát v jiných termínech. O dvaačtyřicet
nadějných tenistů se na trénincích střídali tři
trenéři. Další děti mají s trenéry nebo se svými
tatínky (tenisty) také individuální tréninky.
Nedílnou součástí jarní části tenisové školy jsou turnaje a soutěže v tenisových dovednostech. Letos jsme je prvním rokem vyhlásili
jako tenisové přebory Starého Plzence mládeže. V deseti kategoriích se jich zúčastnilo celkem padesát šest dětí s následujícími výsledky:
začátečníci
1. Veselý Josef
2. Veselý Miroslav
3. Pokorný Vojtěch
začátečnice
1. Hlavatá Lucie
2. Křížovská Barbora
3. Posavádová Lucie
nejmladší žáci
1. Košta Tomáš
2.Veselý Miroslav
3. Hostek Martin
nejmladší žákyně

a 14.8.2016. Rádi bychom tentokrát tradiční
kategorie MUŽI a MUŽI 50+ rozšířili o kategorii ŽENY. Turnaj dvojic je naplánován
na sobotu 10.9.2016. Budeme moc rádi,
pokud přijmete naše pozvání, jež platí samozřejmě i pro nehrající příznivce tenisu.
Tenisté v Sedlci v srpnu také pořádají tradiční akci, v pořadí již 31. Den tenisu. Bude
se konat v sobotu 27.8.2016, na kurtech
v Sedlci. Zváni jsou nejen všichni členové TJ Spartak (hokejisté, vodáci i tenisté),
ale rovněž tenistky a tenisti, kteří na našich

dvorcích hrají na permanentku. Stejně tak
budeme rádi, když přijdou i rodiče s dětmi
našich nejmenších tenistů z tenisové školičky. Sportovní program bude tradičně pestrý,
dvouhry, čtyřhry, muži, ženy, mixy, bez rozdílu věku, vše se rozhodne až na místě podle
účasti. Občerstvení bude zajištěno. Pro děti
malý zábavný program, malování na zdi,
soutěže u cvičné zdi, táboráček na paloučku,
diskotéka na klubovně.
Za TJ Spartak, oddíl tenisu Ing. Jiří Novák

1. Bártová Markéta
2. Hlavatá Lucie
3. Křížovská Barbora
mladší žáci
1. Hrubý Petr
2. Děkanovský Vojta
3. Štrauch Michal
mladší žákyně
1. Mollerová Vanessa
2. Bártová Markéta
3. Reiserová Agáta
starší žáci
1. Šesták Pavel
2. Děkanovský Vojta
3. Hrubý Petr
starší žákyně
1. Hosteková Eliška
2. Mollerová Vanessa
3. Váchalová Vanesa
dorostenci
1. Šesták Petr
2. Šesták Pavel
3. Klepač Tomáš
dorostenky
1. Záhrubská Karolína
2. Hosteková Eliška
3. Pirnerová Pavlína
Děkujeme za podporu městu Starý Plzenec a Českému svazu rekreačního sportu.
V letních měsících probíhá výuka tenisu
individuálně. Pravidelné tréninky v rámci
podzimní části tenisové školy budou pokračovat od 2. září a bude se hrát po dobu šesti
týdnů. V jejím průběhu sehrají pokročilejší
hráči turnaj ve čtyřhře a pro menší je na 7.
září připraven Dětský tenisový den (soutěže
v družstvech). Informace a přihlášky do tenisové školy: M. Doležel, telefon 605 987 754,
Email: sportteamdoli@seznam.cz,
Web: www.skdolistaryplzenec.banda.cz
Přihlášky přijímáme do 22. srpna 2016.

TENISOVÁ SOUTĚŽ
DRUŽSTEV DAVIS CUP
PLZEŇ – JIH
Také v roce 2016 měli tenisté z SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec dvounásobné zastoupení v I. lize okresní soutěže družstev
DAVIS CUP Plzeň – jih. Celkem osmnáct tenisových týmů bylo rozděleno do třech divizí
po šesti družstvech. Naše týmy zopakovaly
umístění z loňského roku. „Áčko“ obsadilo
dělené druhé místo, když zápas o toto umístění s Přešticemi „A“ nebyl sehrán z důvodu
nepříznivého počasí, „béčko“ se umístilo na
4. místě.
Vítězem se stali hráči Letkova „A“, kteří
letos všechny své zápasy suverénně vyhráli.
Družstvo Starý Plzenec „A“ nastupovalo ve
složení Michal Brožík – kapitán, Luboš Dolák, Martin Hrabák, Martin Váchal, Vláďa
Váchal, Jan Sedláček, Jiří Brokeš a Tomáš
Němeček. Výsledky: Starý Plzenec „B“ 4 : 1,
Letkov „B“ 3 : 2, Chlumčany 3 : 2, Letkov „A“
0 : 4. Za Starý Plzenec „B“ hráli Libor Červený – kapitán, Milan Doležel, Marcel Havlíček, Standa Havlíček, Karel Janoušek a Michal Štrauch. Výsledky: Starý Plzenec „A“ 1 :
4, Letkov „A“ 2 : 3, Chlumčany 3 : 0, Přeštice
1 : 4, Letkov „B“ 3 : 2.
Obě naše družstva si tak opět zajistila
účast v I. lize i pro příští ročník. Navázat na
úspěchy z předchozích let bude ovšem stále
složitější, neboť většina družstev se posiluje o ještě nedávno závodní hráče a soutěž je
každým rokem kvalitnější.
Milan Doležel
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Turnaj začátečnic

Foto: archiv

INZERCE
JEDNÁ SE O PLACENÝ INZERÁT

CHCEME NABÍDNOUT POHODLNÉ NAKUPOVÁNÍ
V PŘÍJEMNÉM OKOLÍ
Případná výstavba nové prodejny Penny
Marketu se bude odvíjet od výsledků
podzimního referenda, které vyhlásilo zastupitelstvo města Starý Plzenec.
Na otázky ohledně současné situace okolí
stávajícího objektu a výhod případné výstavby prodejny odpovídala Zlata Ulrichová z Penny Marketu.
Jak vypadá současná podoba místa,
kde plánujete výstavbu?
Výstavbu nové prodejny Penny Marketu
plánujeme v místě, na němž se nachází stávající objekt občanské vybavenosti
tzv. „Žluták“. Zastupitelstvo města Starý
Plzenec na základě předložené Petice občanů rozhodlo o vyhlášení místního referenda týkající se výstavby nové prodejny.
Osud budoucí prodejny PENNY a jeho
okolí tak závisí na výsledcích referenda.
Pokud dopadne podzimní referendum
ve prospěch Penny Marketu, jaký bude
další postup?
Dispozice současné budovy bez možnosti
parkování neodpovídá současnému tren-

PENNY_Radynske_listy_190x130_2016_08_03.indd 1

du nakupování. A proto by prvním krokem po projektové přípravě a po získání
všech příslušných povolení byla demolice stávajícího objektu. Následovala by
vlastní výstavba z části dvoupodlažního
objektu. Součástí projektu je vybudování
jedné příjezdové cesty jak pro parkoviště
nad radnicí, tak pro nové parkoviště pro
prodejnu a navýšení počtu parkovacích
míst. Tímto krokem zlepšíme komfort
parkování určené nejen zákazníkům prodejny Penny Market, ale i návštěvníkům
Starého Plzence, neboť parkoviště u prodejny bude veřejné. Průběh celého procesu
začínající demolicí, výstavbou prodejny,
rekonstrukcí a rozšířením stávající panelové plochy a následnou rekultivací okolí
v podobě sadových úprav by se odehrál
v časovém horizontu pěti až šesti měsíců.
Jaké výhody by případná výstavba
prodejny Penny Market přinesla
místním občanům?
Na jedné straně by výstavba PENNY přinesla obyvatelům Starého Plzence lepší
občanskou vybavenost v podobě poho-

dlného nakupování sedm dní v týdnu,
široký sortiment a zboží regionálních dodavatelů. Na straně druhé příjemné, rekultivované okolí, kde se lidé rádi zastaví
na kus řeči se sousedy. Navíc, v prvním
patře prodejny PENNY plánujeme nebytový prostor. Pokud se místní zastupitelstvo rozhodne pro využití tohoto prostoru
a vzniknou zde služby, které budou sloužit místním, tak to jen přivítáme a z naší
strany vyjdeme požadavkům obce vstříc.
Prostory jsou ideální například pro provozování lékárny, menší ordinace, případně je zde možnost kulturního využití.
Současně s výstavbou prodejny bude probíhat i prodloužení zábradlí před budovou ZŠ Starý Plzenec, které je nedílnou
součástí projektu nové prodejny PENNY.
Školáky tak přirozeně navede na stávající
vyznačené přechody a zabrání tím ve svévolném vstupu na silnici. V neposlední
řadě počítáme s nabídkou přes 20 nových
pracovních míst, brigád a částečných
pracovních úvazků, které mohou být zajímavé například pro maminky na mateřské dovolené.

15.07.16 12:48
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INZERCE Z KUPONU
■ Prodám

med z podbrdských lesů za
120 Kč. Tel.: 723 140 925.

■ Koupím RD ve St. Plzenci upravitelný pro
rodinu se třemi dětmi. Rychlé jednání. RK
nevolejte. Tel.: 737 023 594.

■ Hledám paní na vyzvedávání dvou dětí ze
školky + následné hlídání cca 2 h 1x týdně.
Tel.: 731 178 922.
Prodám suché a mokré palivové dřevo,
délka 1 m. Cena dohodou.
Tel.: 604 570 939.

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

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

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

Internet, který má omezenou pouze cenu...

NOVÝ KOSMETICKÝ SALON
LUČNÍ KOSMETIKA Starý Plzenec
Kompletní ošetření pleti

epilace voskem, barvení řas a obočí,
prodej BIO kosmetiky i k domácímu
používání

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

ANO, PŘIJDU!

Aktuální akce:
LÉTO - OPALOVÁNÍ BEZ RIZIKA
LAVERA SUN BIO PRODUKTY V PRODEJI

Referendum
ve Starém Plzenci

7. a 8. října 2016
referendumstaryplzenec

OBJEDNÁVKY:
777 828 112
info@lucnikosmetika.cz
www.lucnikosmetika.cz

KUPON
10%
% sleva
na kosmetické ošetření
pleti, platí do 31.8. 2016
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