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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
spolu s letním počasím se navrátil život
i do našeho města, z restaurací se znovu
ozývá cinkání příborů a sklenic, ožily
zahrádky a ožívají
sportoviště,
konají
se i některé kulturní,
sportovní a společenské akce. Všichni si
potřebujeme po všech
opatřeních
odpočinout a načerpat novou
energii.
Rok 2020 byl pro nás všechny těžkým
obdobím, kdy krizová opatření k ochraně zdraví měla přednost před hospodářskými výsledky a investicemi. Ani letošní
rok není jednoduchý, sotva jsme se trochu oklepali z koronavirových restrikcí,
ukazuje nám i příroda svoji sílu. Vidíme
obrovské škody způsobené ničivým tornádem v obcích na jižní Moravě, katastrofální povodeň v Německu, silné deště působí problémy také v dalších evropských
zemích, včetně České republiky. Bleskové
záplavy postihly i naše město, kde došlo
k poškození některých komunikací, vyvrácení a polámání stromů, vše naštěstí
bez škod na zdraví.
Uplynulé období nám ukázalo, že jsme
jako lidé silní, umíme být ohleduplní jeden k druhému a dokážeme svoje vlastní
potřeby upozadit ve prospěch těch, kteří
v danou chvíli pomoc potřebují nejvíce.

Jsem ráda, že město ukázalo, že je připraveno reagovat na události, které lze jen
těžko předvídat. Ať už jde o restriktivní
opatření v době koronaviru, pomoc jižní Moravě nebo pomoc našim občanům
postiženým bleskovými záplavami. Nestalo se tak samo o sobě, ale je to zásluha
všech zaměstnanců úřadu a za to jim patří velký dík. Myslím, že občané nepocítili
téměř žádnou újmu v době restriktivních
opatření a určitých omezení chodu úřadu.
Obrovský dík pak patří našim hasičům,
pracovníkům oddělení údržby, stavebnímu technikovi města a ostatním pracovníkům, kteří se podíleli na odstraňování
škod po bleskových záplavách, spočívajících v čištění kanálů, uličních vpustí, odklízení splaveného štěrku, či polámaných
stromů. Opravy některých komunikací
nás ještě čekají. O všech skutečnostech
se Vám snažíme přinášet vždy aktuální
informace prostřednictvím aplikace mobilní rozhlas nebo facebooku města, ope-

ZDARMA

rativně reagujeme i na Vaše dotazy mailové či telefonické. A pokud Vás něco trápí,
zdá se Vám, že to skutečně nejde, dejte
nám prosím vědět. Ráda bych Vás ujistila, že jsme vždy připraveni Vám v případě
potřeby pomoci.
Závěrem mi dovolte Vás pozvat na srpnové akce města. Dne 15.8.2021 se od 13
h uskuteční Středověký den na Radyni,
kde zazní dobová hudba a nebudou chybět ani Rytíři Koruny České. Další ročník Městských slavnosti se bude konat
28.8.2021 od 14 h na louce u řeky. Snad
vše dobře dopadne a budeme si moci
všichni společně i s dětmi užít příjemné odpoledne. Snad vše dobře dopadne
a budeme si moci všichni společně i s dětmi užít příjemné odpoledne.
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné
letní dny, mnoho skvělých zážitků, a pokud se chystáte na dovolenou, přeji především bezpečný návrat domů.
Vlasta Doláková, starostka

Spokojenost s komunikací
mezi městem Starý Plzenec
a jeho občany
- věnujte pozornost dotazníku
uvnitř tohoto čísla
Pohled na hrad Radyni z Radyňské skály

Foto: Jiří Vlach
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
22. zasedání – 28. června 2021

Zastupitelstvo města
■ schválilo, že zápis z jednání

Zastupitelstva města Starý Plzenec č. 21 konaného dne
10.05.2021 pořízený pověřeným zapisovatelem Lenkou Nápravníkovou odpovídá průběhu jednání;
■ schválilo nový Jednací řád zastupitelstva
města s účinností od 28. června 2021, v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí zápisy z jednání finančního výboru č. 18/2018 - 2022 konaného dne
09.06.2021 a č. 19/2018 – 2022 konaného dne
24.06.2021;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021
ve verzi předloženého znění V0.5, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2021 ke změně celkových příjmů o +4.014.070,00 Kč
a
ke
změně
celkových
výdajů
o +6.150.000,00 Kč, dále dochází ke změně
financování ve výši +2.135.930,00 Kč, dále
schvaluje rozpočtové opaření Fondu vodohospodářské infrastruktury v předloženém
znění;
■ schválilo Účetní závěrku města sestavenou
k 31.12.2020; 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 Závěrečný účet města
za rok 2020 a souhlasilo s celoročním hospodařením města v roce 2020 bez výhrad;
■ schválilo aktualizovaný plán investic
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na rok 2021 verze 4.2, to znamená seznam
jednotlivých investičních akcí a celkové výdaje všech těchto akcí dohromady, jejichž
maximální výše je stanovena rozpočtem
města na rok 2021. Výše výdajů jednotlivých
akcí a jejich termíny jsou orientační a mohou
se operativně měnit dle potřeby;
■ vzalo na vědomí informaci o postupu
záměru „Modernizace tratě Horažďovice
předm. (mimo) - Plzeň Koterov (mimo)“;
■ vzalo na vědomí žádost občanů týkající se
informací o záměrech obnovy funkce bývalého přírodního divadla a uložilo radě města
informovat občany o případných záměrech
v lokalitě bývalého přírodního divadla prostřednictvím Radyňských listů;
■ souhlasilo s realizací úprav a dopravního
značení v ulici Máchova až po zpracování
návrhové části Koncepce dopravy v jihozápadní části města Starý Plzenec nejpozději
do 31.10.2021;
■ vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru č. 4/2021 konaného dne
19.05.2021, č. 5/2021 ze dne 17.06.2021
a zprávu o kontrole „Oprava komunikace
k vodojemu“;
■ uložilo radě města
- zajistit bezpečnost nevyužívaných staveb
v majetku města ve Smetanově ulici tak,
aby neohrožovaly bezpečnost a zdraví občanů a návštěvníků města,
- zajistit statické posouzení výše uvedených
nemovitostí, které bude obsahovat i návrh
opatření směřujících k zajištění předchozího bodu;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání pracovní
skupiny supermarketu;
■ vzalo na vědomí informaci starostky města o postupu akce „Přístavba základní školy
a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci“, vzalo na vědomí návrh výzvy na získání
Investičního úvěrového rámce a uložilo radě
města provést poptávkové řízení na Investiční úvěrový rámec a na základě výsledku předložit zastupitelstvu návrh Úvěrové smlouvy;
■ vzalo na vědomí výsledek hospodaření
společnosti PRONAP s.r.o. za rok 2020 a vyhodnocení finančního plánu za rok 2020;
■ vzalo na vědomí došlou žádost subjektu
o dotaci, schválilo na základě podepsaného
Memoranda o spolupráci, poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Starý Plzenec
ve výši 250.000 Kč a schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s Římskokatolickou farností Starý Plzenec,
IČ: 49182374, se sídlem: Třebízského náměstí
1, 332 02 Starý Plzenec, v předloženém znění;
■ schválilo prodej části lesního pozemku
parc. č. 1413 v k. ú. Starý Plzenec s funkčním
využitím dle územního plánu jako lesní plocha XXXXX, která bude oddělena geometrickým plánem na náklady žadatele, za cenu
1.800 Kč za m2;

■

zrušilo usnesení ZM č. 28.08/2014 ze
dne 08.09.2014 z důvodu neuzavření kupní
smlouvy nabyvatelem a schválilo prodej pozemku parc. č. 1343/18 k. ú. Starý Plzenec
žadateli XXXXX pouze s pěším přístupem
a parametry vhodnými pouze pro využití
za účelem umístění zahrádky, za cenu 400 Kč
za m2;
■ schválilo prodej pozemku parc. č. 44/2 v k.
ú. Sedlec u Starého Plzence XXXXX za cenu
1.800 Kč za m2;
■ schválilo, v souladu s dokončenou stavbou
dopravní i technické infrastruktury, prodej
zaplocené části pozemku parc. č. 317/1 v k.
ú. Sedlec u Starého Plzence XXXXX za cenu
1.800 Kč za m2, která bude geometricky oddělena na náklady nabyvatele, s podmínkou,
neporušit rozhledové poměry křižovatkového napojení, neomezit užívání místní komunikace včetně zajištění zřízení věcného
břemene sítí elektrické, veřejného osvětlení
a respektování jejich ochranných pásem;
■ neschválilo požadovaný prodej části
pozemku města parc. č. 292 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence, z důvodu existence sítí
a ochranných pásem, zachování současné
prostupnosti území, údržby a obslužnosti navazujících pozemků města;
■ neschválilo požadovaný prodej části pozemku města parc. č. 302/5 v k. ú. Starý Plzenec, z důvodu v katastru nemovitostí již
evidovaného věcného břemene chůze a jízdy
dle geometrického plánu č. 1921-95/2007
ve prospěch nemovitosti žadatelky parc.
č. 302/20 vše v k. ú. Starý Plzenec, stávající
ucelené državy pozemků města, zpracování
záměru města vytvoření lesoparku, nacházejícího se lesního porostu;
■ schválilo poskytnutí finančních odměn
členům finančního výboru, kontrolního
výboru, školské a kulturní komise, komise
pro občanské a sociální záležitosti, stavební
komise, lesní komise, komise strategického
rozvoje a prezentace památek a komise pro
projednávání přestupků, kteří nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů
výborů a komisí v 1. pololetí 2021 ve výších
podle návrhů, v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2020, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
a Oznámení o schválení závěrečného účtu
a závěrky za rok 2020 valnou hromadou, konanou dne 06.05.2021;
■ vzalo na vědomí žádost uchazeče Arnies´s
Fresh Food s.r.o., Plzeň, IČ 06058949, o prodej, právo stavby nebo dlouhodobý pronájem
části pozemku parc.č. 57/3, pozemku parc.č.
57/9 a stavbu technického vybavení stojící
na pozemku parc.č. st. 428, vše v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence, za účelem realizace nové
stavby kavárny vč. Zázemí a uložilo radě
Pokračování na str. 3
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města, na základě žádosti uchazeče Arnies´s
Fresh Food s.r.o., Plzeň, IČ: 06058949, zveřejnit záměr práva stavby k pozemku parc.č.
57/3, pozemku parc.č. 57/9 a pozemku par-

c.č. st. 428, vše v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, za účelem realizace nové stavby - kavárny
vč. zázemí, a poté předložit opětovně k projednání ZM;
■ schválilo poskytnutí finančního příspěv-

ku ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města Starý Plzenec na rok 2021 za účelem přispění
do veřejné sbírky vyhlášené Jihomoravským
krajem na pomoc oblasti postižené přírodní
katastrofou na jižní Moravě;

REAKCE NA ČLÁNEK
V RL 07/2021 OPRAVDU
CHCE VEDENÍ MĚSTA
STAVBU HALY
A PŘÍSTAVBU ŠKOLY?

nulého století, jsou nyní bez hodnoty a nezapočítávají se do majetku města. To, že zmíněné firmy nyní investují v jiných městech, je
také Vámi získaný bonus.
Stejným bonusem jsou i možnosti nakupování v našem městě. Z celé Vámi uměle vyvolané aféry „PENNY“, nám zbyl neřešitelný pomník „Žluťák“ a pojízdné prodejny. Dle ČSÚ
jsme jediné město v celé ČR (nad 5.000 obyvatel), kde je nyní méně obchodních ploch, než
bylo v roce 1989.

Nyní je zcela nutné vrhnout všechny síly
na přístavbu základní školy. Děti a učitelé
musí mít vytvořeny dobré podmínky pro výuku - a to bez kabinetů a učeben opravdu nejde. Začít stavět nejpozději na jaře 2022 by měl
být cíl všech zastupitelů. Proč tedy nyní řešit
a financovat další drahé architektonické soutěže na centrum města, či přípravu utopických
projektů na rekonstrukce zchátralých budov
ve Smetanově ulici?
Ing. Pavel Hrouda

Pane Erete,
život je krásný v tom, jak se časem ukážou
jednotlivé skutky každého z nás. Každý děláme chyby. Někdo se z nich poučí, ale někdo je
stále byrokrat, který všem „pomáhá“.
Bohužel se zastupitelstvo rozhodlo v roce
2016 jít cestou nové architektonické soutěže
na dostavbu školy a sportovní haly. Již zpracovaný projekt byl i Vašimi hlasy hozen do koše
a začala se soutěžit nová architektonická soutěž. Stavební povolení bylo vydáno 18.4.2020
a nyní se snad začne konečně stavět.
V článku červencových RL zmiňujete
založení fondu v rozpočtu města. Proč další fond? Na bankovních účtech mělo město
79.000.000 Kč k 31.12.2020. Velká část prostředků může být využita k financování přístavby školy. Zmiňujete černou listinu MF.
Pouze v teoretické rovině máte pravdu, zejména kvůli účelové změně územního plánu
v Bezručově ulici, kterou jste prosadili před
komunálními volbami v roce 2018. Cenné pozemky, které byly určeny pro rozvoj místních
firem LOKKI, Mraknet, SERW atd. již od mi-

Město Starý Plzenec

OZNÁMENÍ

Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce
2021 tradiční pravidelnou přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti
Z-Group bus a.s., divize ČSAD autobusy Plzeň.
Autobus bude jezdit od 28. května do 15. října 2021 vždy v pátek v následujících termínech:
6. srpna
20. srpna
3. září
17. září
1. října
15. října
Jízdní řád:
zastávky autobusů ČSAD a MHD
hod.
Sedlec - náves
16:00
- rozcestí
16:02
St. Plzenec - Nádražní
16:05
- Kollárova (točna)
16:08
- Radyňská (Máchova)
16:10
- Masarykovo náměstí
16:12
- Havlíčkova (za mostem)
16:15
Odjezd zpět ze hřbitova v 17:10 hod. Jednotné jízdné činí 10,- Kč.

SERIÁL
STAROPLZENEČTÍ
LÉKAŘI ZA 1. REPUBLIKY
MUDr. Pavlík (obvodní lékař 1900-1936)
Tento lékař musel bohužel za 1. světové
války nastoupit vojenskou službu, po válce
se opět vrátil ke své činnosti obvodního lékaře. Obec však mezitím velmi těžce hledala
náhradu. Patrně již před první světovou válkou si manželé Pavlíkovi postavili výstavný
jednopatrový dům jakožto lékařský dům.
Dnes je v něm zdravotní středisko. Ordinaci
měl v přízemí a s manželkou bydleli v prvním patře. Byla to bytelná, na svou dobu
moderní stavba se secesními prvky. (Dodnes
se domu říká U Pavlíků. Stavěl ho patrně
známý místní stavitel Karel Štika, který byl
za 2. světové válce vězněn v koncentračním
táboře.) Mimochodem: na počátku století
měli v Plzenci automobil pouze dva lidé: tím
prvním byl hrabě Valdštejn a tím druhým

právě MUDr. Pavlík1). Je však zajímavé, že
autem jej po pacientech vozila manželka. On
jí však vždycky otvíral u pacientů vrata (často to byla velmi bytelná a těžká vrata selských
dvorů.) Vrata se mu také stala osudným: povídá se, že jednou poryv větru přirazil vrata
na tehdy již vážně nemocného lékaře – a on
brzy nato se jeho zdravotní stav velmi zhoršil.

V r. 1936 byl na vlastní žádost penzionován,
ale penze si dlouho neužil: téhož roku zemřel.

Staroplzenecká kronika píše: „Přes to, že před
měsícem byl pensionován, byl stále pacienty
vyhledáván a léčil, sám jsa nemocen, skoro
až do své smrti. Byl občanstvem velmi oblíben
přes svůj svérázný trochu drsnější způsob jednání2), kterého užíval rád zvláště tehdy, měl-li
před sebou simulanty neb občany, kteří si nemoc neb úraz zavinili svojí nedbalostí. Tu jim
vyčinil bez okolků. Jeho honoráře bývaly velmi
nízké, a proto byl Dr. Pavlík od časného rána
dlouho do noci v činnosti a stačil všechnu práci v Plzenci i širokém okolí úplně sám. Přitom
byl i dlouhou dobu starostou těl. Jednoty Sokol.
Pohřeb konán byl v plzeňském krematoriu. 4
autobusy nestačily pobrati občanstvo, které se
chtělo zúčastniti pohřbu, takže mnoho občanů
zůstalo zpátky. Nad rakví promluvil zástupce
Sokola a velmi překvapilo, že nikdo jiný ani
za obec ani za lékaře se zesnulým se nerozloučil. Tento lékař za svoji dlouholetou činnost
si to jistě zasloužil.“ Manželé Pavlíkovi byli
Pokračování na str. 4
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bezdětní, a tak odkázali svůj dům obci pro
lékařské účely. Povídá se sice, že paní Pavlíková pomáhala rodičkám, pravda je však jinde. Tehdy ženy rodily doma a chodila za nimi
porodní asistentka jménem Šteklová, co bydlela na Malé Straně. Za protektorátu byla v r.
1939 ulice Dr. Ed. Beneše přechodně přejmenována na ulici Dr. Pavlíka.
MUDr Mirko Manda (obvodní lékař 1936
– 1956?)
Stal se obvodním lékařem po MUDr. Pavlíkovi a zřídil svoji ordinaci nejprve v domě
p. Brejchy ve Smetanově ulici. Na sklonku
války spolu s medikem MUC Pečeným, který
mu od r. 1939 pomáhal jako asistent, léčil tajně tři sovětské vojáky, kteří uprchli z koncen-

tračního tábora Buchenwald3). Měl svého asistenta v oblibě a věnoval mu tonometr, který
je v majetku rodiny Pečených dodnes. Naučil
jej mnoho z lékařské praxe, hlavně však takové ty „fígle“, jak jednat s venkovskými pacienty. Tento lékař jezdil po pacientech automobilem Tatra 75 4), mělo to však háček. Nechtěl
řídit, a tak ho po celou válku vozil právě jeho
asistent Pečený, třebaže neměl řidičák (udělal si ho až po válce). Pro jistotu ještě měli
s sebou vždy
zásobu benzínu v lahvi
od kořalky,
kdyby „došla
šťáva“, protože benzín
byl na příděl. Doktor Manda s benzínem velmi šetřil
(byl drahý), takže před každou jízdou složitě
propočítal možnou spotřebu na decilitry. Jen
jednou se stalo, že nestačila ani zásoba v lahvi - domů se pak dostali jen díky jednomu
sedlákovi, který se nad nimi slitoval a přitáhl
je pomocí kravského potahu. Vzpomíná syn
MUDr Pečeného: „Když se jelo na nějakou
konspirační misi, tak zastavili u nějakého četníka se slovy „pane vrchní, nechcete svézt?“,
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čímž prošli všemi kontrolami Němců: měli
totiž s sebou četníka (který ovšem nic netušil!).“ Jeho otec však o své odbojové činnosti
nemluvil, ani v rodině. Je zajímavé, že doktor Manda převzal v r. 1936 po svém předchůdci nejen obvodní praxi, ale i hodnocení
dobytka a posuzování kvality masa. O čtyři roky později se však této funkce vzdal
ve prospěch zvěrolékaře, který se do obce
přistěhoval. MUDr Manda odkázal v závěti
J. Pečenému veškeré vybavení své ordinace
(nástroje i nábytek), což jmenovaný pak částečně využíval do konce svého života doma
v Praze. V červnu roku 1945 věnoval americký plukovník Ginder z jednotky, která 6.
května osvobodila Starý Plzenec, svůj vůz
značky Ford V 8 jako sanitní auto, protože lékařské středisko doposud nic takového nemělo. Protože se však fordka nedala
takto využít, prodali ji panu Zábranskému
a za utržené peníze si pak koupili skutečný
sanitní vůz.
MUDr.Ivan Pecháček (praxe 1932 - 1948?)
Začal v našem městě ordinovat v r. 1932
a podle zápisu v kronice v r. 1936 ve Smetanově ulici „zakoupil dr. Iv. Pecháček již
dříve a po úpravě domu zřídil si tu ordinaci
lékařskou, kterou předtím provozoval v domě
p. Františka Brejchy v téže ulici“. Dům č.
p. 217 5), podstatně přestavěný, stojí dodnes

naproti zdravotnímu středisku, bývalo v něm
donedávna sídlo policie. Tento lékař pomohl
za války i panu Jaroslavu Hrubému. „V roce
1945 jsem byl jako patnáctiletý tzv. totálně nasazen v plzeňské Škodovce, když tzv. hloubkaři
neboli kotláři začali ostřelovat vlaky a při tom
byli ohroženi i cestující. Zažil jsem i nálety
na Plzeň – např. zásah budovy gestapa na nábřeží, hotelu Continental, pivovaru. Byl jsem
svědkem zásahu mostu „ U Jána“, kde bomba
v polovině mostu udělala díru a nevybuchla.
Je tam prý dodnes… Tehdy v dubnu zašel můj
otec za svým kamarádem, doktorem Pecháčkem, aby mne uznal nemocným… (V tom
měsíci přivezli doktorovi německého vojáka
s průstřelem ramena od hloubkařů 6).) Doktor řekl: „ Tak to bude spála… ať si kluk maže
jazyk něčím červeným, to je příznak spály.“
A tak jsem díky doktorovi Pecháčkovi od 14.
do 20. dubna 1945 zůstal doma.“ Po tzv Vítězném Únoru 1948 však byl MUDr. Pecháčkovi
dům vyvlastněn a byla v něm umístěna dětská školka. Jeho lékařská praxe patrně skončila.

Zubaři
Za 1. republiky i za protektorátu v Plzenci zubař nebyl, od roku 1932 zde provozoval svou činnost zubní technik Bözr, který
přestěhoval svou ordinaci později (pravděpodobně po smrti MUDr Pavlíka) do lékařského domu. Lidé však chodili se svými
problémy se zuby i k obvodnímu lékaři, takže tuto činnost (většinou se jednalo o trhání
zubů) musel vykonávat také on. Ve své ordinaci měl k tomu účelu zubařské křeslo i vrtačku na nožní pohon.
Na zubařskou činnost
MUDr Mandy vzpomíná
jeho dcera Ludmila takto:
„Neměl zubařinu vystudovanou, ale prý tehdy jiný
zubař poblíž nebyl. Proto
měl jak křeslo, tak šlapací
vrtačku a další potřebné
náčiní. A protože se pan
doktor snažil „jít s dobou", hodlal využívat i některé tehdejší „moderní" metody.
Proto si pořídil také „vývrtku“ na zuby. Otec
vzpomínal, že ji použili jen jednou na místního listonoše. Popisoval to takto: listonoš se
usadil v zubařském křesle a doktor Manda mu
vyvrtal do zubu, určenému k likvidaci, otvor,
do kterého pak zašrouboval onu „vývrtku“.
K ničemu dalšímu se už nedostal, protože listonoš vyskočil s vývrtkou v zubu a s hrozným
křikem se hnal ke dveřím. Pan doktor zvolal
na otce: „Honem, Járo, zamkni dveře, ať nám
s tím neuteče.“ Nakonec vývrtku vyšroubovali
a zub pan doktor vytrhl klasicky pomocí kleští. Tak pochopili, že tudy cesta nevede. Dnes
mám tu vývrtku vystavenou ve škole, aby si
děti vážily dnešních zubařů a hlavně jejich nástrojů.“ Když r. 1956 MUDr Manda zemřel,
dostal MUDr Pečený po něm kromě nástrojů i ono zubařské křeslo s vrtačkou: musel
se jich však zbavit, protože doma překážely.
Zubní kleště však používal k vytrhávání rozviklaných mléčných zubů dcery a syna. Některé nástroje pak využil ke svému koníčku:
opravám hodin a rádií. Jeho syn je dodnes
používá k opravování šicích strojů.
Zubní technik Bözr
Měl svou ordinaci původně
ve Smetanově
ulici v domě č
.p.210, kde je
nyní prodejna
textilu. Tento
dům postavili
v r. 1924 manželé
Tolarovi
jako výměnek
u vjezdu do svého statku.
O nezapomenutelné zážitky v zubařském křesle v jeho
ordinaci se s námi podělil Jaroslav Hrubý:
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
„Doktor Bözr byl postrachem všech pacientů,
neboť zubní vrtačka byla na nožní pohon. Pan
zubař šlapal dole na pedál, někdy i sestra – a já
při tom kňučel bolestí. Nalehl na mne svým
kolenem, šlapal popadaje dech, supěl při tom,
sestra držela moji hlavu…Když tam byl můj
brácha, musela ho držet i naše matka: jednou
(to už bylo těsně po válce) přetrhl špagát, byv
jím přivázán na křesle, a uprchl... Tehdy konečně se Plzenec dočkal v domě „U Pavlíků“
důstojné a moderní elektrické vrtačky – a našim ošetřovaným zubům méně bolestného zacházení.“
Anna Velichová
(odborná konzultace Bedřich Danda)
Poznámky:
1) Na počátku 20. století byla automobily drahé, mohly si je dopřát jen dobře situovaní lidé –
tehdejší cena těch nejlevnějších se za 1. republiky
pohybovala kolem 18.000 Kč. Doktor Pavlík mohl
vlastnit Aero 662 s dvouválcovým motorem. Jeho
novější verzi z r. 1934 vidíme na snímku (v automobilu pózuje mladičká pozdější spisovatelka
Alena Vrbová s matkou). Pravděpodobně však
používal silnější vůz značky Praga.
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roku 1929) naleznete v čl. – Mareš, Sv.: Dům č.
p. 217, RL listopad 2007, str. 3
6) Angličtí piloti ve stihačkách Spitfire nalétávali na tehdy ještě parní lokomotivy a snažili
se jim prostřelit kotel: odtud přezdívka „kotláři“.
Zdroje:
• zápisy z kroniky města Starý Plzenec
• dopis Jaroslava Hrubého ze 2. července
2021 (rukopis)
• e-mailová korespondence s ing. Jaroslavem
Pečeným, červen 2021
• e-mailová korespondence s Bedřichem
Dandou, červen 2021
• e-mailová korespondence s Ludmilou Helmovou, červen 2021
• rozhovor s Marií Císařovou 14. července 2021

Fotografie:
• foto tonometru a dobrozdání MUDr. Mandy o občanské bezúhonnosti Jaroslava Pečeného z r. 1945 – archiv ing. Jaroslava Pečeného
• foto zubní vývrtky – archiv Ludmily Helmové
• foto aerovky s Alenou Vrbovou – archiv Ivety Kovalské
• foto Tatry 75 – www.wikipedia.cz
• foto automobilu plukovníka Gindera – archiv Jaroslav Hrubého
• ilustrační foto zubní vrtačky na nožní pohon – www.google.cz
• foto domu u Pavlíků a domu č. p. 217 – autorka

KULTURA

14:00
0 h – 18:00
0h
předhradí hradu Radyně
Program:
2) Paní Marie Tolarová – Císařová vzpomíná: „Pan doktor Pavlík měl drsný slovník. Jako
malá holka jsem při očkování u něj brečela.
Řekl mi totiž: „Natáhni tu pazouru, nebo tě
budu muset píchnout do pr….!“ Ale byl hodně
obětavý a každému vyhověl….“
3) O osudech jednoho ze sovětských válečných zajatců vypovídá čl. Velichová, A.: Ruský
válečný zajatec ve Starém Plzenci (V. P . Litovskij a jeho osudy po 2. světové válce) v RL
v červnu 2020 str.4-5
4) Tatra 75 na svou dobu bylo silné auto
(čtyřválec) a dosahovalo rychlosti až 100
km/h. Vyrábělo se v čtyřech variantách,
od kabrioletu po rodinný vůz. Stalo se v Evropě velmi populární, u nás jím jezdily známé filmové hvězdy jako např. Hugo Haas.

14:00

zahájení

14:10

loutkové divadlo V Boudě

15:15

kapela RAAVA

16:15

divadlo Histrio

17:15

kapela RAAVA

18:00

závěr

Hry a soutěže dle pověstí o Radoušovi (po celé odpoledne):
* pohádkový les s oživlým pánem hradu Radyně Radoušem,
kouzelní skřítkové a pohádkové bytosti ,
* jízda s kolomazí, hledání medailonku, lov jelena a medvěda,
boj se strašidly,
* otevírání pokladů, Radoušovo putování
Na každého dětského účastníka čeká Radoušova odměna !!
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč
(platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)
Pořádá město Starý Plzenec ve spolupráci s Občanským spolkem
Hůrka a Radyně.
Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060.

5) Podrobnější historii domu, jenž byl postaven roku 1823 jako obecní špýchar a později
zakoupen staroplzeneckým pivovarem (skončil

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

Strana 6

Radyňské listy - srpen 2021

Radyňské listy - srpen 2021

Strana 7

Vážení občané,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, zaměřeného na Vaši spokojenost s komunikací mezi městem
Starý Plzenec a jeho občany. Jde především o to, aby se vzájemná komunikace rozvíjela dle Vašich požadavků a potřeb. Vaše
anonymní návrhy, podněty a hodnocení zpracujeme v agregované podobě a využijeme pro návrh nových zásad a fungování
komunikace města a úřadu.
Vyplněný formulář vhoďte, prosím, do schránky před vchodem do radnice na adrese Masarykovo nám. 121 nebo jej můžete
vyplnit i elektronicky prostřednictvím níže vygenerovaného QR kódu. Jedná se o nejjednodušší způsob vyplnění.

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí.
1. Kolik Vám je let?
• 15-29
• 30-49
• 50-64
• 65 a více
2. Jste:
• Žena
• Muž
3. Jste:
• Student
• Zaměstnanec
• Podnikatel
• Důchodce
• Nezaměstnaný
4. Ve které části města žijete (dle volebních obvodů)?
• Vilová Čtvrť – levá část
• Vilová Čtvrt – pravá část
• Městečko
• Malá Strana
• Sedlec
• mimo město Starý Plzenec
……...............................................................................................................................................................................
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5. Jak často vyřizujete záležitosti na odborech městského úřadu?
• Minimálně jednou za 14 dní
• Minimálně jednou za měsíc
• Minimálně jednou za 6 měsíců
• Minimálně 1× za rok
• Méně častěji
6. Jakým způsobem nejčastěji komunikujete při vyřizování záležitostí s městským úřadem?
• Telefon
• Email
• Osobní návštěva
• Datová schránka
• Jiné – uveďte: ……............................................................................................................................................................
7. Jaká je dle Vašeho názoru celková produktivita a efektivita práce na městském úřadu?
• Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela vyhovující až 5 = nevyhovující).
8. Jak jste obecně spokojen/a s odborností úředníků?
• Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).
9. Jak jste obecně spokojen/a s přístupem úředníků v jednání s Vámi?
• Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).
10. Jaký druh informací Vám ze strany města nebo městského úřadu chybí?
• Doplňte:……............................................................................................................................................................
11. Jaké informační zdroje o dění ve městě a na městském úřadu využíváte? (označte libovolný počet variant)
• Úřední deska
• Radyňské listy
• Internetové stránky města
• Fyzická nástěnka na úřadu a výlepové plochy po městě
• Přímá komunikace se zástupci města nebo úřadu – telefon, email, osobní jednání / dotazování
• Mobilní rozhlas
• Facebook a sociální sítě
• Aplikace „V obraze“
• Jiné – uveďte: ……............................................................................................................................................................
12. Jaké typy informací nejčastěji vyhledáváte o městě nebo jeho úřadu? (označte libovolný počet variant)
• Jednání městského zastupitelstva a rady
• Investiční záměry města
• Hospodaření města
• Příspěvky a dotace z rozpočtu města
• Poplatky místní a správní (popelnice, pes, stavební povolení, …)
• Vyřizování občanské agendy (matrika, ověřování, …)
• Kulturní, sportovní a společenské akce
• Životní prostředí (zeleň, sběrný dvůr, komunální odpad, …)
• Služby a servis informačního centra (památky, ubytování, stravování a jiné služby ve městě)
• Jiné – uveďte: ……............................................................................................................................................................
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13. Jak hodnotíte možnost dohledat potřebné informace, které jste potřebovali?
• Vždy a snadno jsem dohledal/a, co jsem potřeboval/a.
• Téměř vždy jsem vše našel/našla bez problémů, ačkoli to chvíli trvalo.
• Občas se mi stalo, že mi vyhledání informací trvalo dlouho nebo jsem je vůbec nedohledal/a.
• Stává se mi poměrně často, že hledáním potřebných informací trávím hodně času nebo je vůbec nedohledám.
14. V případě, že se Vám nedařilo potřebné informace dohledat nebo jste je hledal/a příliš dlouho, uveďte prosím důvody, proč tomu tak podle Vás bylo:
• Doplňte: ……............................................................................................................................................................
15. Které ze služeb Informačního centra využíváte nejčastěji? (označte libovolný počet variant)
• Informace o kulturních, společenských a sportovních akcích
• Informace o městském úřadě
• Prodej turistické literatury, turistických produktů, drobných upomínkových předmětů města Starý Plzenec
• Průvodcovská služba v hradu Radyně, rotundě sv. Petra a Pavla? (výstavy, expozice, prohlídky)
• Propagační a informační materiály o městě a regionu
• Koncerty Kruhu přátel hudby
• Vyhledávání dopravních spojů
• Jiné – uveďte: ……............................................................................................................................................................
16. Jak jste se službami Informačního centra spokojen(a)?
• Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).
17. Jak jste spokojeni s internetovými stránkami města?
• Velmi spokojen(a)
• Spíše spokojen(a)
• Spíše nespokojen(a)
• Velmi nespokojen(a)
• Nemám přístup na internet (přejděte k otázce č. 19)
• Nezajímá mě
18. Co vám na internetových stránkách města nejvíce chybí?
• Doplňte: ……............................................................................................................................................................
19. Čtete Radyňské listy města pravidelně?
• Ano, pravidelně
• Ano, občas
• Ano, příležitostně
• Ne (přejděte k otázce č. 22)
20. Které informace v Radyňských listech nejvíce postrádáte?
• Doplňte: ……............................................................................................................................................................
……...............................................................................................................................................................................
……...............................................................................................................................................................................

Strana 10

Radyňské listy - srpen 2021

21. Jakou formu Radyňských listů byste preferovali?
• Zpravodaj na internetu
• Zpravodaj v tištěné podobě
22. Které aktivity by podle vás mohly přispět k lepší komunikaci mezi městem a občany?
(označte libovolný počet variant)
• Pravidelná setkání s občany
• Lepší přístup zaměstnanců úřadu k občanům
• Rozsáhlejší zpravodajství v Radyňských listech
• Větší publicita v regionálních médiích
• Sociální sítě
• Rozšíření provozní doby informačního centra
• Obsáhlejší hlášení Mobilního rozhlasu
• Jiné – uveďte: ……............................................................................................................................................................
23. Jste spokojeni s podmínkami pro návštěvníky, které městský úřad nabízí, např. bezplatná wifi síť, dětský koutek,
přebalovací pult, prostředí úřadu, květinová výzdoba, rychlá a snadná orientace v areálu, možnost dohodnout si návštěvu na úřadu na určenou hodinu předem (telefonicky, online)?
• ANO
• NE (v případě odpovědi „NE“, odpovězte, prosím, na otázku č. 24)
24. Jaké změny v rámci zázemí městského úřadu navrhujete?
• Doplňte: ……............................................................................................................................................................
……...............................................................................................................................................................................
……...............................................................................................................................................................................
Předchozí odpovědi můžete doplnit komentářem:
Zde můžete uvést Vaše náměty či připomínky, co byste doporučili městu a městskému úřadu zlepšit, rozvinout v oblasti
komunikace, transparentnosti a fungování vůči občanům:
……...............................................................................................................................................................................
……...............................................................................................................................................................................
……...............................................................................................................................................................................
……...............................................................................................................................................................................

Děkujeme za Váš čas při vyplňování dotazníku.
S přátelským pozdravem
Ing. Vlasta Doláková
starostka města Starého Plzence
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ SRPEN 2021
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
So, Ne a svátky
09:00-15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659
www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
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
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
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Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h při dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 h
do 18:00 h při dodržení hygienických podmínek.
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřena pro veřejnost 07.08.2021 od 13 h
do 16 h při dodržení hygienických podmínek.
www.rotunda-hurka.cz
Cestou necestou…
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ St.
Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 17. září 2021.
15. srpna 2021
Středověký den na Radyni
Místo: předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 18:00 h
Účinkují: Rytíři Koruny České

28. srpna 2021
Městské slavnosti
Místo: louka u řeky (u mostu v Husově ul.)
Čas: 14:00 – 21:30 h
V případě nepříznivých podmínek na původně plánovaném místě konání se slavnosti
uskuteční na prostranství ve Smetanově ulici
ve Starém Plzenci.

Platnost uvedených informací
je závislá na aktuální
epidemické situaci,
a s tím spojených vládních
nařízení v souvislosti
s šířením koronaviru
COVID-19.
Sledujte prosím
aktuální informace
na stránkách
města a Facebooku.
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Středověký den
na Radyni 15.8.2021

13:00
0 h – 18:00
0h
d Radyně
hrad
Program:
13:00
13:15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Zahájení - výstřel z děla
Dobová kapela
Šermířské vystoupení
Ponožková dobývání hradu (bitva pro děti)
Dobová kapela
Šermířské vystoupení
Závěr

Středověký tábor s vybavením

Hudební vystoupení Veselé trojky
původně plánované 15.3.2020 se
uskuteční v novém termínu v neděli
26.9.2021 od 16:00 h v KD Šeříková.
Informace na tel.: 606 752 768.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Dne 29. července 2021 oslavili
60 let společného života
manželé Jiřina a Zdeněk
Kunzendörferovi.
Hodně zdraví a štěstí do dalších
společných let přejí dcery
Zdeňka a Jiřina s rodinami.

Doprovodný program po celou dobu konání akce – soutěže:
- hod sekyrami

RKČ

- zkoušení zbrojí a zbraní
- boj na kladině
- střelba na rytíře

Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč
(platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)

Dne 27. srpna 2021
by oslavila 90. narozeniny
paní Stanislava Tilerová.
Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.

Pořádá město Starý Plzenec

Účinkují: Rytíři Koruny České, z.s.
Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060. Změna programu vyhrazena.

Za vzpomínku děkuje
rodina Fajtova, Radova,
Loslebenova.

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

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
ČLENOVÉ
MYSLIVECKÉHO SPOLKU
STARÝ PLZENEC
NA BRIGÁDĚ
S postupným rozvolňováním vládních nařízení, v souvislosti s pandemií koronaviru
COVID – 19, začínají členové Mysliveckého
spolku Starý Plzenec pomalu vracet svoji
činnost do zaběhnutých kolejí. Po devíti měsících jsme uskutečnili členskou schůzi 25.
června 2021 v prostorách hasičské zbrojnice
v Plzenci. Všichni byli rádi, že jsme se setkali
ve stejném počtu jako na začátku pandemie.
Další akcí, kterou jsme na schůzi naplánovali,
byla brigáda na obnovu pachových ohradníků podél dvou nejrušnějších silnic v okolí
města. Jedna čtyřčlenná skupina pracovala

při silnici od Ostré Hůrky k Plzenci. Druhá,
rovněž čtyřčlenná, od Letkova ke hřbitovu.
Důvodem brigády bylo nanesení chemické
látky na tyče podél silnic. Přípravek brání

Foto: Členové mysliveckého spolku na brigádě
Foto: Karel Masný

vstupu zvěře na silnici, a zabraňujeme tak
úhynům zvěře a dopravním nehodám v souvislosti se srážkou se zvěří. Přípravek má
menší dobu účinnosti, bude nutno brigádu
brzy zopakovat. Protože se jedná o finančně
nákladný projekt, jsme rádi, že jsme mohli
využít peněz z dotačního programu města
Starý Plzenec, za což zastupitelům děkujeme.
Při instalaci chemické látky jsme zjistili, co se
válí podél silnic za množství odpadků, které
jsou vyhazovány z jedoucích vozidel. Raritou
byl nález torza klavíru při vjezdu na bývalou
skládku za Plzencem. Také jsme umístili pitná zařízení pro zvěř do prostorů, kde je nedostatek přírodních zdrojů vody. Na druhou
polovinu roku plánujeme brigádu na úklid
černých skládek v honitbě jako náhradu
za neuskutečněnou akci Uklidíme Česko.
Za Myslivecký spolek Starý Plzenec
Karel Mastný, jednatel
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SPORT
TENISOVÁ ŠKOLA SK SPORTTEAM
DOLI STARÝ PLZENEC
SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec pořádá také tento rok tenisovou školu pro děti. Již druhým rokem je to v době, kdy probíhají
proticovidová opatření, která nám způsobují nemalé problémy. Opět
jsme museli zrušit celou zimní halovou sezónu, o to více byly děti
na tenisové tréninky natěšeny. Některým dětem sice covidové lenošení vyhovovalo a tenis je dál přestal zajímat, místo nich k nám ovšem
zavítali noví zájemci. Naše tréninky probíhají pravidelně od pondělí do soboty a o děti se střídavě stará celkem pět trenérů. Také letos
jsme pořádali závěrečné turnaje, které byly opět vyhlášeny jako přebory neregistrované mládeže Starého Plzence ve dvouhrách. Celkem

soutěžilo osmapadesát dětí, které byly rozděleny do deseti věkových
kategorií. Většinu turnajů jsme odehráli na kurtu ve Starém Plzenci,
při větším počtu účastníků jsme využili také kurty v Koterově. Přihlížející diváci, což byli většinou rodinní příslušníci, mohli velmi často
zatleskat hezkým tenisovým úderům.
V letních měsících probíhá výuka tenisu individuálně. Pravidelné tréninky v rámci podzimní části tenisové školy budou pokračovat
od 3. září a bude se hrát po dobu šesti týdnů (přihlašujte se nejpozději do 20.8.2021). V jejím průběhu sehrají pokročilejší hráči turnaj
ve čtyřhře a pro menší je připraven Dětský tenisový den (soutěže
v družstvech). Informace a přihlášky do tenisové školy:
M. Doležel, telefon 605 987 754, 604 206 445.
Email: sportteamdoli@seznam.cz
Web: www.skdolistaryplzenec.banda.cz
Milan Doležel

Výsledky přeborů mládeže Starého Plzence 2021
začátečníci
1. Tomáš Čipera
2. Vojtěch Vaněk
3. Milan Hruška
začátečnice
1. Eliška Cibulková
začátečníci - starší
1. David Mansfeld
2. Milana Martin
3. Elizabeth Mansfeldová
nejmladší žáci
1. Michal Müller
2. Jan Hruška
3. Ondřej Kazda
mladší žáci
1. Jan Levora
2. Jakub Zenkl
3. Jan Dvořák

mladší žákyně
1. Barbora Křížovská
2. Magdaléna Krátká
3. Lucie Posavádová
starší žáci
1. Vojtěch Pokorný
2. Jan Levora
3. Jiří Posavád
starší žákyně
1. Markéta Bártová
2. Nikol Šedivcová
3. Barbora Křížovská
dorostenci
1. Pavel Šesták
2. Vojtěch Pokorný
3. Jan Levora
dorostenky
1. Adéla Pokorná
2. Vanesa Mollerová
3. Kateřina Pytlíková

Děkujeme za podporu městu Starý Plzenec, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Českému svazu rekreačního sportu.



Turnaj v minitenisu nejmladších žáků

Foto: Milan Doležel



INZERCE

RŮZNÉ
Vážení pacienti,
Pilulka Lékárna ve Starém Plzenci
bude z důvodu dovolené
29.7.- 6.8.2021 zcela UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení.

Pobočka STARÝ PLZENEC, Žižkova 48
poradce specialista Ing. Jaroslav Novák, M: 777 553 100

OTEVŘENO
13 - 18
Po
Út, St, Čt 9 - 18
9 - 13
Pá

POŠTA

NÁMĚSTÍ
RADNICE
ŠKOLA

•
•
•
•

Pojištění osob i podnikatelů
Auta, majetek, odpovědnost
Penzijní spoření, Investice
Možnost distančního sjednání
i servisních služeb po telefonu
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INZERCE Z KUPONU
■ Pronajmu

byt 1+1 se zahradou v Sedlci,
od 10/2021. Tel. 721 653 568.

DORUČOVÁNÍ
RADYŇSKÝCH LISTŮ
OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou zpravidla doručovány prostřednictvím České pošty
do všech domácností a škol ve Starém
Plzenci a Sedlci. Někdy se stane se,
ať už roznáškovou kolizí České pošty
či z jiného důvodu, že někteří z Vás
Radyňské listy do své schránky nedostanou. Proto vyzýváme všechny,
kteří neobdrží Radyňské listy do svých
schránek vždy nejpozději do 10. dne
v měsíci, ať tuto skutečnost oznámí
telefonicky, e-mailem nebo osobně
redakci Radyňských listů na níže uvedenou adresu:
info.plzenec@staryplzenec.cz
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659

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

Autodoprava, kontejnery, zemní
a výkopové práce
Nabízím níže uvedené služby:
• přistavění kontejneru, likvidaci veškerého odpadu vyjma nebezpečného
• demolice staveb, odvoz stavební suti a výkopové zeminy
• dovoz zeminy, písku, štěrku, kačírku a jiného sypkého a stavebního materiálu
• autodoprava, přeprava strojů, montážních plošin, odtah vozidel do hmotnosti
5 tun a délky cca 5,2 metru
• odvoz výkopové zeminy (cena 1.100 Kč/5 tun včetně likvidace na skládce)
• zemní a výkopové práce minibagrem (5 tun), bagrem (8 tun): jímky, septiky,
bazény včetně betonové desky, úprava terénu
• výstavba plotů
Jezdím i So/Ne/svátky. • Cena: 22 Kč/km • Nejsem plátce DPH.
Kontejnery Bárta CZ s.r.o. Starý Plzenec
Tel.: 606 951 869, e-mail: kontejnerybartacz@seznam.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky
typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách,
Green Shell - typ Araukana,
Dark Shell - typ Maranska.
Stáří slepiček: 16-20 týdnů;
cena: 185 - 229 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
04.09., 02.10.
a 02.11..2021 – 15.35 h
Starý Plzenec
– naproti čerp. stanici MOL
………………………………........……………
Výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Radyňské listy - srpen 2021
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PENNY JE VŠUDE
DOBRÝM SOUSEDEM
Zvláště v dnešní době mají především
velké společnosti odpovědnost za to, jak
žijeme. Nejenže nám poskytují služby,
které naplňují naše potřeby a usnadňují
náš život, ale mají i možnosti a prostředky,
kterými mohou přispívat k lepšímu životu
náš všech. A to je jeden z cílů společnosti
PENNY.
„Je naší odpovědností, a vychází to z hodnot
naší společnosti, dělat vše pro to, abychom

přispívali k lepší budoucnosti našich dětí
a příjemnějšímu životu nás všech, a to všude
kde působíme, kde jsou naše prodejny,“ říká
Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY
a dodává: „Máme na 400 prodejen po celé
zemi, podporujeme život v jejich okolí, ale
právě proto, že jsme všude, máme projekty,
které pomáhají lidem po celé České republice,
a snažíme se také jít příkladem v odpovědném
chování k životnímu prostředí a planetě vůbec.“
V okolí svých prodejen PENNY vytváří
prostředí, které doplňuje nebo dokonce vytváří atmosféru daného místa. Pomáhá také
zvýšit bezpečnost, například spolupracuje
na výstavbě bezpečnějších komunikací jako
například u nedávno otevřené prodejny v Jilemnici, v Týnci nad Labem zase vybudovalo
dětské dopravní hřiště. Stará se také o okolí
svých prodejen, které vždy staví tak, aby byly
v souladu s okolním prostředím, a snaží se
ho dotvářet a dělat z něj příjemné místo pro
život. Proto celorepublikově od letošního
roku podporuje projekt Sázíme budoucnost,

kdy se zavázalo jen v letošním roce vysázet
v okolí svých prodejen stovky stromů. Už
třetím rokem podporuje také projekt Ukliďme Česko, který má za cíl dvakrát ročně
uklidit nepořádek po celé zemi.
Důležitou součástí pomoci potřebným
je také dlouhodobá podpora potravinových
bank. Jen od počátku roku 2018 dodalo
PENNY přes 400 tun pomoci, která putuje
zejména k sociálně slabším, matkám samoživitelkám nebo seniorům, zkrátka lidem
v nouzi. Současně zajišťuje centrální sklad
pro Českou federaci potravinových bank,

což je podpora v hodnotě 11 miliónů korun,
která staví naše potravinové banky na evropskou úroveň. „Zvláště v posledním roce si
uvědomujeme význam potravinových bank,
na které se obrací v souvislosti s aktuální
situací stále více lidí. Proto jsme jen za poslední rok věnovali potravinovým bankám dary

ve výši 10 a půl miliónu korun,“ říká Tomáš
Kubík. PENNY také dlouhodobě podporuje seniory, a to především Nadaci Krása
pomoci, kde spolupracuje s její zakladatelkou Taťánou Gregor Brzobohatou. V rámci
modernizace všech svých prodejen v Plzni
pak PENNY věnovalo mimořádný finanční
dar Městské charitě Plzeň.
„Nejde jen o to pomáhat a podporovat.
Chceme také jít příkladem a vybízet k odpovědnému chování, proto máme samostatné
projekty na podporu boje proti plýtvání,
plastům a za lepší podmínky zvířat,“ přidává
další aktivity na poli společenské odpovědnosti Tomáš Kubík. Ve spolupráci s kuchařem Martinem Škodou tak aktivně bojuje
proti plýtvání potravinami, provozuje web
Konec plýtvání a aktivně lidem nabízí rady,
jak správně skladovat potravin nebo recepty
na jídla z potravin, které by jinak neuměli
zpracovat. V roce 2019 pak PENY představilo jako první u nás projekt ANIMAL
WELFARE, který má za cíl lepší podmínky
chovu zvířat, a to jak pro skot, tak vepře
i kuřata. V této oblasti je u nás vůbec první
společností, která přišla s touto koncepcí,
a projekt podporuje od počátku i Ministerstvo zemědělství. PENNY se také jako první
zavázalo, že nebude od konce roku 2023
prodávat klecová vejce, a to o rok dříve, než
se zavázaly tak učinit všechny řetězce.
PENNY tak prokazuje, že dělá vše, aby
bylo tam, kde působí, všem dobrým sousedem, ale že mu záleží i na naší budoucnosti
a prokazuje, že společenskou odpovědnost a budoucnost nás všech myslí vážně,
a dokazuje to nejen svými slovy, ale i tím, co
skutečně dělá.
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