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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do roku 2022, do kterého vkládáme naději a přání, aby byl lepší než rok
předcházející. Jsme plni
očekávání, ale i velkých
obav z budoucnosti. Vše
se zdražuje, raketově
stoupají ceny energií,
řítí se na nás další mutace koronaviru a potřeba
dalších
přeočkování.
Každý by měl přijmout
odpovědnost za svůj život, za svá rozhodnutí.
Ať už se ohledně očkování rozhodnete jakkoliv, chci Vás poprosit o jedno. Buďme k sobě
ohleduplní, slušní, neodsuzujme se navzájem
pro jiné názory a životní volby. Hádky, agrese a urážení nám v ničem nepomohou. Je na
každém z nás, jakou cestu zvolí. Já do roku
2022 hledím s optimismem a nadějí, a protože jsem pověrčivá, věřím, jak praví čínské
přísloví, že „dobré věci přicházejí ve dvojicích“ a dvojky značí rovnováhu, harmonii
a spolupráci.
A co konkrétního připravujeme na rok
2022? Budeme pokračovat v investicích do
vodovodů a kanalizací. Zde je nejdůležitější zkapacitnění propojení horního a dolního
tlakového pásma. Co to prakticky znamená?
Bude vybudováno pod železniční tratí kapacitní propojení vodovodního řadu z Jungmannovy ulice do Luční ulice. Na tuto akci je
již vyhlášeno výběrové řízení. Další připravovanou akcí je obnova kanalizace v horní
části Havlenovy ulice, a vybudování nového
vodovodního řadu v této části. Projekčně se
připravují další vodovody a kanalizace. Budeme pokračovat v opravách místních komunikací a chodníků, např. úprava Polní ulice,
chodník v Herejkově ulici, další etapa chodníku v Sedlci za mostem. Pokračovat budou
i projekční práce na další chodníky a komunikace, např. chodník v Sedlci od Pastýřské
ulice k ulici Školní, na Malé Straně úpravu
křižovatky Havlíčkova-Herejkova-Raisova
nebo další stupně projektové dokumentace
na Bezručovu ulici. Také s investicemi do
škol je v r. 2022 počítáno. V sedlecké škole
budou pokračovat práce na další etapě výměny oken, v mateřské škole ve Starém Plzenci budou na zahradě instalovány nové herní

prvky a na přístavbu základní školy ve Starém Plzenci a výstavbu nové sportovní haly
je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
stavby a technický dozor.
Bude pokračovat i participativní rozpočet, kdy můžete opět podávat své návrhy na
zlepšení veřejného prostranství. Na centrum
města bude v návaznosti na vítězný návrh
architektonicko urbanistické soutěže zpracována územní studie, což je dalším předpokladem k dostavbě centra města. Rovněž budou
pokračovat práce na opravě hradu Radyni.
Město má zpracovanou koncepci cestovního
ruchu a zapojilo se do mezinárodního projektu ArcheoDanube, který se týká lokality
Hradu Stará Plzeň (hradiště Hůrka) a jehož
cílem je vytvořit funkční systém služeb pro
udržitelný cestovní ruch.
Kromě koncepčních záležitostí řešíme
i běžné věci. V návaznosti na schválení nové
obecně závazné vyhlášky o poplatku za odpady, který je 400 Kč/osobu za rok 2022,
a s ohledem na novou legislativu v oblasti
životního prostředí, na avizované omezení
skládkování komunálních odpadů, ale i zvýšení cen svozu a likvidace komunálních odpadů, chceme diskutovat i o dalších variantách likvidace odpadů. V našem městě dobře
funguje sběrný dvůr, dále občané mohou využívat nádob na tříděný odpad. Zvýšili jsme
počet míst pro barevné kontejnery, zvýšili
jsme počet nádob i četnost svozů. Bohužel
tento systém „zneužívají“ i někteří podni-
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katelé, ale i občané okolních obcí. Také jste
zaznamenali situaci, kdy jeden den se např.
kontejnery na papír vyvezou a druhý den už
jsou plné? Nebo je v kontejnerech naházeno
i to, co tam nepatří? To pak způsobuje nepořádek u kontejnerů, nevraživost občanů,
zvýšené náklady pro město, další dotřídění
odpadů svozovou firmou, a tím další náklady pro město. Některé obce již našli řešení
– systém „door-to-door“. Princip spočívá
v tom, že třídění začíná přímo v domácnostech a občané mají nádoby na tříděný odpad u svého domu. Výhody tohoto systému
spočívají v tom, že nemusíte nikam chodit
s tříděným odpadem, odpadá nepořádek
u kontejnerů, odpadají náklady na budování
„kontejnerových hnízd“, zlepší se kvalita tříděného odpadu, sníží se objem netříděného
odpadu, který je nejdražší. Odpadají i náklady na pořízení barevných popelnic, protože
je většinou svozové firmy zapůjčují nebo je
mohou obce pořídit z dotace, stejně tak jako
např. naše město pořídilo pro občany kompostéry. Zatím sbíráme další informace k tomuto systému a čerpáme zkušenosti z jiných
obcí, kde to již funguje.
Milí spoluobčané, přeji Vám, ať rok 2022
prožijete ve zdraví, ať Vás neopouští dobrá
nálada a můžete být s těmi, na kterých Vám
záleží. Jestli si máme vzít nějaké ponaučení
z roku minulého, tak to, že čas strávený s blízkými není samozřejmost.
Vlasta Doláková, starostka

Foto: Jiří Vlach
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
26. zasedání – 13. prosince 2021

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí zápisy z jednání finančního výboru č. 23/2018 - 2022 konaného dne
29.11.2021 a č. 24/2018 – 2022 konaného dne
07.12.2021;
■ vzalo na vědomí
- protokol otevírání obálek ze dne 18.10.2021
- protokol o jednání hodnotící komise ze dne
18.10.2021
- zprávu o hodnocení nabídek ze dne
18.10.2021
- protokol o II. jednání hodnotící komise ze
dne 03.11.2021
- protokol o posouzení splnění podmínek
účasti ve výběrovém řízení u vybraného dodavatele ze dne 03.11.2021
- protokol o III. jednání hodnotící komise ze
dne 10.11.2021
- protokol o posouzení splnění podmínek
účasti ve výběrovém řízení u vybraného dodavatele ze dne 10.11.2021
- protokol o IV. jednání hodnotící komise ze
dne 29.11.2021
- protokol o posouzení splnění podmínek
účasti ve výběrovém řízení u vybraného dodavatele ze dne 29.11.2021
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a oznámení výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky s názvem „Investiční úvěrový rámec Starého Plzence“,
■ schválilo Smlouvu o úvěru č. 99031746505,
včetně příloh, mezi městem Starý Plzenec
a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp.

969, Praha 1, IČ: 45317054, jejíž předmětem
je poskytnutí investičního úvěrového rámce;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-10/2021;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 7/2021
ve znění předloženého návrhu V0.3, kterým
dochází v rozpočtu města na rok 2021 ke změně celkových příjmů o +2.951.687,60 Kč a ke
změně celkových výdajů o -1.490.000,00 Kč,
dále dochází ke změně financování ve výši
-4.441.687,60 Kč, dále schvaluje rozpočtové
opatření Fondu rozvoje bydlení v předloženém znění;
■ schválilo rozpočet města na rok 2022 ve
znění předloženého návrhu ÚPRAVA V0.4, tj.
- s
rozpočtovými
příjmy
ve
výši
117.780.960,00 Kč a celkovými příjmy
131.530.960,00 Kč, tj. včetně příjmů do
fondů města a převodů z fondů (převody
mezi účty),
- s
rozpočtovými
výdaji
ve
výši
153.783.760,00 Kč a celkovými výdaji
167.533.760,00 Kč, tj. včetně převodů do
fondů města (převody mezi účty);
■ schválilo rozpočty sociálního fondu, fondu
rozvoje bydlení, krizového fondu, lesního fondu a fondu vodohospodářské infrastruktury
na rok 2022 ve znění předloženého návrhu;
■ schválilo střednědobý výhled rozpočtu
města na období 2023 – 2027 v předloženém
znění;
■ schválilo plán investic na rok 2022 v upraveném znění verze 1.3, to znamená seznam

jednotlivých investičních akcí a celkové výdaje všech těchto akcí dohromady, jejichž maximální výše je stanovena rozpočtem města na
rok 2022. Výše výdajů jednotlivých akcí a jejich termíny jsou orientační a mohou se operativně měnit dle potřeby;
■ vydalo, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, v předloženém znění;
■ vydalo, obecně závaznou vyhlášku č.
2/2021 o pravidlech pohybu psů na veřejném
prostranství, v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 8/2021 konaného dne 01.12.2021
a uložilo radě města vydat směrnici upravující
nakládání s pohledávkami města a postupovat
dle doporučení kontrolního výboru;
■ vzalo na vědomí žádost pana XXXXX
o prodej částí pozemků parc. č. 60/2 a parc.
č. 91/1 v k. ú. Starý Plzenec a uložilo radě města předložit prodej části pozemků parc. č. 60/2
a parc. č. 91/1 v k. ú. Starý Plzenec, až po vyjádření zájmu společnosti LIDL o danou lokalitu;
■ schválilo poskytnutí finančních odměn členům finančního výboru, kontrolního výboru,
školské a kulturní komise, komise pro občanské a sociální záležitosti, stavební komise, komise strategického rozvoje a prezentace památek, lesní komise, komise životního prostředí
a komise pro projednávání přestupků, kteří
nejsou členy zastupitelstva města, za výkon
funkce členů výborů a komisí ve 2. pololetí
2021, v předloženém znění;

Vážení spoluobčané,
opět se na Vás obracím s prosbou o podporu
Tříkrálové sbírky.
Výtěžek sbírky v našem městě bude rozdělen mezi potřebné, kteří se dostali do finanční
tísně vinou například navýšení cen energií
apod.

Přispět do Tříkrálové sbírky je možné několika
způsoby:
1/ 2.-16. ledna 2022 kolednickým skupinkám do pokladniček.
V neděli 2. ledna bude v kostele Narození
Panny Marie posvěcena voda, křída a kadidlo,
Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2
bude také požehnáno koledníkům, kteří budou takto vysláni k Vám. V pondělí 18.1. budou na MěÚ St. Plzenec kasičky rozpečetěny
a bude sečten obsah.
2/ Od 3. ledna budou také ve Starém Plzenci
k dispozici stacionární pokladničky v Papírnictví Na Růžku a v lékárně Pilulka Lékárna.
3/ 1.-31. ledna můžete posílat bezhotovostní platby z vašeho bankovního účtu.
Pošlete prosím svůj dar na účet číslo
66008822/0800, VS naší staroplzenecké sbírky je 777930040. Pokud VS nezadáte, půjde
částka na společný VS 777, a dar se rozdělí
mezi všechny charity.
Novou možností převodu je QR kód. Pro
naši staroplzeneckou sbírku je zde:
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ODPADY ROK 2022
– PLATBA POPLATKU
Zastupitelstvo
města
vydalo
dne
13.12.2021 obecně závaznou vyhlášku č.
1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Celé znění vyhlášky je přístupné na stránkách města, či je
k nahlédnutí na městském úřadě.
Sazba poplatku na rok 2022 činí 400 Kč
na poplatníka.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději k 31. březnu 2022.
Vzhledem k vážné epidemiologické
situaci, navrhujeme z důvodu ochrany

Ilustrační fotografie

4/ Celoročně je k dispozici online kasička, jejíž výtěžek se sečte 30.4.2022 a po tomto datu
se další příchozí dary započtou do sbírky 2023.
Tato online kasička je zřízena pouze pro
charity, naše PSČ tam není k dispozici. Bude
Vám nabídnuta nejbližší charita v okolí.
5/ Darovací DMS ve tvaru DMS KOLEDA
87 777.
Finanční prostředky poslané formou dárcovské DMS budou rozděleny rovnoměrně
pro charitní projekty Charitou ČR.
Přeji nám všem otevřená srdce pro potřeby
těch, kteří nemají často nic než důvěru v milosrdenství lidí, kteří mají více, než potřebují.
Srdečné Bůh zaplať.
Marie Laiblová, koordinátorka TS

PRAVIDLA POHYBU
PSŮ NA VEŘEJNÉM
PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo
města
vydalo
dne
13.12.2021 obecně závaznou vyhlášku č.
2/2021 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství. Ta vymezuje veřejná prostranství, kde je možný pohyb psů
pouze na vodítku a zakazuje jejich pohyb
na prostranství volně přístupných hřišť,
dětských hřišť a pískovišť. Celé znění je
přístupné na stránkách města nebo je
k nahlédnutí na městském úřadě.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem a může být navýšen až na trojnásobek.

MÍSTNÍ POPLATEK
ZE PSŮ ROK 2022
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3
měsíců. Poplatek je splatný jednorázově do
31. března příslušného kalendářního roku.
Poplatek za psa a kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa chovaného v rodinných
domcích a bytových domech s nejvýše třemi
bytovými jednotkami ......................... 200,- Kč
a za druhého a každého dalšího psa
.............................................................. 300,- Kč,
b) za jednoho psa chovaného v ostatních domech .................................................... 500,- Kč
a za druhého a každého dalšího psa
............................................................. 750,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
............................................................... 100,- Kč
a za druhého a každého dalšího psa
.............................................................. 150,- Kč.

Foto: archiv

zdraví našich občanů provádět přednostně bezhotovostní platby. Po úhradě převodem bude našim občanům zdarma doručen
doklad o platbě poplatku i samolepka na
popelnici do jejich poštovních schránek. Majitelům rekreačních objektů bude zaslán doklad o platbě na e-mailovou adresu, nebo si
ho mohou vyzvednout osobně, až do Starého
Plzence přijedou.
Pokyny k platbě bankovním převodem na
účet města:
• 19 - 725643329 / 0800, var. symbol - 200,
spec. symbol pro trvale přihlášené poplatníky - datum narození ve tvaru ddmmrrrr.
Spec. symbol pro chataře, chalupáře a vlastníky nemovitostí
• pro Starý Plzenec předčíslí 6 + číslo nemovitosti ve tvaru
(ve tvaru 6xxx – prázdná čísla doplnit
nulou),
• pro Sedlec předčíslí 3 + číslo nemovitosti
(ve tvaru 3xxx – prázdná čísla doplnit
nulou).
• Pro vlastníky bytů v bytovkách, kde není
nikdo hlášen k trvalému pobytu - č.p. +
0 + číslo bytu.
Do zprávy pro příjemce uveďte pro
upřesnění jméno a příjmení, číslo domu,
případně bytu, popřípadě počet osob, za
které platíte.
Dále je poplatek možno uhradit:
• v hotovosti - odbor životního prostředí MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec
v úředních hodinách (pondělí + středa od
7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00)
• platební kartou - pokladna MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec v úředních hodinách (pondělí + středa od 7,30 do 12,00
a od 13,00 do 17,00)

Ilustrační fotografie

Foto: archiv

Poplatek je možno uhradit:
• Bankovním převodem na účet města:
19 - 725643329 /0800, var. symbol - 660,
spec. symbol číslo popisné
Do zprávy pro příjemce uveďte pro upřesnění jméno a příjmení přihlášeného majitele psa
• V hotovosti či platební kartou - pokladna MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec
v úředních hodinách (pondělí + středa od
7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00)
Za Odbor životního prostředí
Helena Šašková
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OKÉNKO STAVEBNÍHO
TECHNIKA
Investiční a neinvestiční projekty města
Starého Plzence
Z dotazníku komunikační strategie vzešel
zájem občanů o informace z připravovaných
či realizovaných projektů města. Z toho důvodu byla připravená jednoduchá mapová
aplikace.
Co očekávat od této služby?
• V mapě jsou barevně rozlišené připravované, realizované a probíhající projekty,
které financuje město Starý Plzenec.
• Po kliknutí získáte důležité informace o
projektu.
• Všechny projekty jsou zobrazeny na jedné
přehledné mapě.
• Můžete zobrazit kategorie podle Vašeho
zájmu, stavu projektu, roku zahájení či
ukončení projektu.
• Můžete si nastavit mapový podklad nebo
zobrazit katastrální mapu.
• Není třeba žádná registrace.
Web aplikace: https://www.staryplzenec.
cz/projekty
Všechny aplikace města naleznete na
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https://www.staryplzenec.cz/aplikace
Vyberte prosím druh mapy, která se lépe
hodí, aby byla přes celou šířku stránky.
Z probíhajících realizací vybíráme výstavbu nového multifunkčního hřiště za sedleckou hasičárnou, které bude připraveno pro
sportovce na jaře roku 2022.

Stavba cyklostezky Starý Plzenec – Sedlec
Foto: Marek Vávra
Další projekt, který řeší hospodaření s dešťovými vodami je tentokrát ve spodní části ulice Spojovací. Zároveň je zde budován chodník pro pěší, kteří touto cestou často směřují
ze Sedlce na Hůrku.
Další dokončené projekty, které stojí za
zmínku jsou participativní projekty občanů
města. Kdy se podařilo vybudovat dětské hři-

Mapa investičních a neinvestičních projektů města Starého Plzence

Podzimní stavba komunikace v Havlenově ulici ve St. Plzenci
Foto: Marek Vávra

ště u Radoušovy skalky, trampolíny na koupališti a v době vydání tohoto článku bude též
zrealizován fitpark v Sedlci Na Vršku.
Nepřehlédnuté podzimní stavby komunikací jsou Havlenova, Haškanova a Jedlová.
Další připravované a realizované stavby
naleznete na webu města: https://www.staryplzenec.cz/projekty
Za hospodářský a investiční odbor
Ivo Rada

VIDEOPŘENOSY
Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 28.6.2021 schválilo nový jednací
řád, který umožňuje audiovizuální přenos
v případech, kdy účast občanů na veřejném
jednání může představovat určité riziko.
Podle tohoto jednacího řádu může také
starosta/starostka rozhodnout o distanční
přítomnosti zastupitelů.
Jak se vysílá veřejný videopřenos? Veškerá komunikace musí kvůli bezpečnostním
rizikům probíhat přes zabezpečené servery
s šifrovaným spojením. Základem je streamovací SW, který dokáže skládat obraz
a zvuk a vysílat ho do veřejného prostoru.
Do tohoto SW, je přes rtsp// nasdílen stream z kamery v obřadní místnosti. O zvuk
se stará certifikovaný všesměrový mikrofon technologie ZoomTalk od společnosti
Jabra s dosahem až 30 m. Do vysílacího
SW bývá též nasdílen textový dokument
umístěný na cloudu města, do kterého obvykle tajemník města ze svého PC zaznamenává usnesení. Dokument může být
zobrazen zároveň na plátně v jednací místnosti a zároveň přenášen do videopřenosu.
V případě potřeby se na plátně a ve videopřenosu může na přání zastupitelů zobrazit
i projednávaný dokument.
Samostatnou kapitolou je připojení aplikace Jitsi, zabezpečující připojení zastupitelů online. Od našeho správce IT (Správa
informačních technologií města Plzně) využíváme licenci na zabezpečenou komunikaci, běžící na jejich serverech. Tato aplikace musí být zobrazena v jednací místnosti
vždy z důvodu komunikace a hlasování
připojených zastupitelů.
A jak to tedy všechno spojit dohromady? Do aplikace Jitsi se nasdílí okno z obrazu z kamery v jednací místnosti, připojí se
vstup a výstup zvuku od zastupitelů online
a vstup a výstup zvuku z jednací místnosti,
připraví se dokumenty pro zobrazení a to
celé se streamovacím SW vyšle do veřejného prostoru.
Toto řešení vyžaduje 100% funkčnost
všech zapojených serverů, stálé otevření
všech připojených portů, extrémně stabilní
internetové připojení a hlavně stálou dodávku elektřiny.
Děkujeme, že sledujete naše vysílání.
Obraz a zvuk nikdy nebude jako v televizi, ale pro potřeby jednání to, myslím,
postačuje. Případné výpadky jednotlivých
součástí jsou obratem řešeny a stream opět
zprovozňován. Děkuji za Váš tolerantní
přístup.
Marek Vávra, místostarosta

Nově vybudované dětské hřiště u Radoušovy
skalky
Foto: Marek Vávra

Nově vybudované trampolíny u víceúčelové
nádrže ve St. Plzenci
Foto: Marek Vávra
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INFORMAČNÍ APLIKACE
MĚSTA
Porovnání dvou informačních aplikací
města
1) Aplikace „V OBRAZE“ vám přináší přehled aktualit
z webu Starého Plzence nebo ZŠ a MŠ
Sedlec.
Co očekávat od této
služby?
• Upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
• Nemusíte se registrovat.
• Můžete si vybrat zdroj informací a to nejen z Vašeho města.
• Rychlé kontakty.

QR kód pro App store. QR kód pro Android.
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2) Služba - Mobilní rozhlas dává městům do
rukou ty nejmodernější nástroje pro chytrou
komunikaci se svými občany.
Co očekávat od této služby?
• Do Vašeho telefonu doručí krizové informace z úřadu, poruchy na vodovodu či výpadku
el. energie ve Vaší
ulici, pozvánky na
akce a další rubriky,
které si sami vyberete. Způsob doručení je možný formou zprávy SMS,
hlasovou zprávou,
zprávou do aplikace telefonu nebo do
mailu.
• V aplikaci v telefonu máte okamžitý přehled novinek
z úřadu, můžete
nahlásit
závadu
ve městě, nahlásit ztrátu zvířete,
předmětu nebo pohřešovanou osobu,
ale můžete zaslat
i pochvalu.
• Máte možnost hlasovat v anketách, jako je
například participativní rozpočet.
• Na webu služby https://staryplzenec.mobilnirozhlas.cz/ se dočtete všechny informace,

které jsou určeny všem občanům a všechny
novinky z webu města.

Registrovat se můžete na adrese: https://
staryplzenec.mobilnirozhlas.cz/registrace
nebo osobně v infocentru. Rádi Vám pomůžeme.
Vyberte si aplikaci, která Vám bude vyhovovat nejlépe.
Marek Vávra, místostarosta

SERIÁL
STARÝ PLZENEC ZA PROTEKTORÁTU
V roce 2022 uplyne 80 let od tzv. heydrichiády, a tak se letos budeme zabývat jednou
z nejtemnějších kapitol historie naší obce – obdobím protektorátu. Náš seriál začneme nejběžnějšími protektorátními dokumenty, poté přejdeme k běžnému životu s jeho přídělovým
systémem, neustálými kontrolami u sedláků, obtížnou prací četnické stanice. Také budeme
mluvit o strašném osudu staroplzeneckých Židů, o odbojářích i kolaborantech, o konci války.
Anna Velichová

„KENKARTA“
Tento průkaz totožnosti (počeštělý název německého výrazu „die Kennkarte“)
byl zaveden jako povinný pro občany tzv.
Třetí říše. V Protektorátu Čechy a Morava
platil od října 1939. Nařízení Říšského zákoníku pravilo: „V oblasti Říše jsou všichni
němečtí občané a příslušníci Protektorátu
Čechy a Morava starší 15 let povinni na
úřední výzvu prokázat se úředním průkazem s podobenkou.“ Tato šedivá kartonová
knížka obsahovala kromě jména, příjmení,
adresy bydliště i fotografie (tak, jak je známe dnes z občanských průkazů) i otisky
obou ukazováčků. Také však měla cosi, co
by se dnešním jazykem dalo nazvat „biometrickými údaji“: popis postavy, barvy
vlasů a očí, tvar obličeje. Je zajímavé, že vydávání těchto průkazů se protáhlo - hlavně v Polsku - kvůli častým padělkům – až
do r. 1943. Tzv. kenkarty byly používány

i v osvobozené ČR těsně po válce, než byly
nahrazeny občanskými průkazy: do té doby
byl nadpis a fašistický symbol přelepovány
či přeškrtnuty (jako na snímku) a opatřeny razítkem v češtině, ruštině a angličtině
„příslušník Československé republiky“,
jakož i razítkem příslušného okresního
úřadu. Od r. 1948 pak byly vydávány nové
občanské průkazy, jež však byly – jako za
první republiky – dobrovolné, povinně je
bylo nutno nosit pouze pouze v hraničním
pásmu. Až od r. 1953 se staly v ČR občanské průkazy povinnými pro všechny občany starší 15 let.
Anna Velichová
Prameny: www.wikipedie.cz
Fotografie ze sbírky Vladimíra Sedláka
Pokračování na str. 6
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PROTEKTORÁTNÍ
PRACOVNÍ KNÍŽKA

června 1941. Měla sloužit k evidenci pohybu pracovní síly (stejně tak jako v tzv. Třetí
říši). Také byla využívána k výběru českých

Pracovní knížka byla za protektorátu zavedena na základě vládního nařízení z 26.

občanů na práci pro Říši, později na práci
nucenou (k tzv. totálnímu nasazení). Kromě
údajů, známých z dnešních občanských prů-

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LEDEN 2022
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
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
- Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 16:00 h při dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ - uzavřen
Komentované skupinové prohlídky při dodržení hygienických podmínek je možné objednat
na tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
www.rotunda-hurka.cz
Historie jednoho století hradu Radyně
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 19. ledna 2022.
25. ledna 2022
Magdalena Hrudová – klavírní recitál
Pokračování na str. 7

kazů (jméno, příjmení, den a místo narození,
státní příslušnost, rodinný stav, den a místo vydání) obsahovala i údaje o odborném
vzdělání a nemocenském pojištění. Vydávaly
je nemocenské pojišťovny. Průkaz obsahoval
i údaje o pracovním poměru u jednotlivých
zaměstnavatelů (razítka), a to i před rokem
1941. (Tuto knížku po pádu protektorátu využívalo do r. 1947 i znovuobnovené Československo jako náhradní – pouze nařídilo přetisk
původního německého nápisu i nacistické
symboliky a doplnilo desky razítkem „Republika Československá“. Od r. 1947 byl místo ní
zaveden tzv. Pracovní průkaz, od r. 1948 byly
záznamy o práci převedeny do občanských
průkazů.)
Anna Velichová
Prameny: www.wikipedie .cz
Fotografie ze sbírky Vladimíra Sedláka
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Pokračování ze str. 6
koncert 37. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám
121, Starý Plzenec
Čas: 18:00 h
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Jiří Blahůtka – dřevořezby
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá od 26. ledna
do 30. března 2022.

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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Gratulujeme k významnému
výročí 90 let, kterého se dožívá
dne 3. ledna 2022
paní Miloslava Křepelová.
Přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a pohody a stále
bystrou mysl.
Dcery Dana a Naďa s rodinami,
6 vnoučat a 9 pravnoučat.

Dne 2. ledna 2022 by oslavila
nedožité 100. narozeniny
paní Věra Drahoňovská
ze Sedlce.
Vzpomínáme na Tebe
a děkujeme Ti za vše.
Tvoje vnoučata
a prapravnoučata.

Dne 22. ledna 2022 by se dožil 90 let
pan Josef Kotora.
Je to již šest let,
co nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera
a syn s rodinami.
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NAŠE ŠKOLY
VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
V MŠ STARÝ PLZENEC
Podzim pomalu končí a přiblížil se adventní čas. Pro naše děti je to ten nejkrásnější
čas v roce, plný kouzel a tajemství. My si toto
období prostě užíváme. Dne 30. listopadu
zahrály děti z páté třídy divadlo pro ostatní
třídy. Tentokrát to byl příběh o Jakubovi a hadovi. Tento příběh vypráví nejen o adventních světlech, ale hlavně o světle, které nosí
každý sám ve svém srdci. Jako dárek pro naše
děti přišlo opravdu první sněžení. Vystoupení se nám moc povedlo a po velkém potlesku
jsme si společně zazpívali koledy u stromečku, který se nám za odměnu rozsvítil. A advent právě začal. Vánoční píseň zvonečku na
chvíli vystřídal zvuk řinčení řetězů. To když
nás 7. prosince navštívil čert, anděl a Mikuláš.

Naše třídy se ale proměnily v peklíčko a děti
na malé čertíky, takže si nás nakonec čertík
neodnesl a Mikuláš nás odměnil za krásné
písničky. Dne16. prosince si děti z páté třídy
upekly vanilkové rohlíčky a perníčky. Ty nám
provoněly celou školku a málem nám žádné
nezbyly na vánoční hodování. Ale pár jsme
jich přeci jen zachránili. Každá třída se nám
proměnila na andělskou dílničku a tvoříme
a tvoříme… Ale víc vám neprozradíme, abychom nezkazili překvapení.
Přejeme vám všem krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku
2022.
Za kolektiv MŠ
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

Peklo v páté třídě
Foto: Kateřina Vlachová Khaurová

Z Š S TA RÝ P L Z E N E C

Z Š STA RÝ P L Z E N E C

ATLETIKA DO ŠKOL
HRAVĚ

PRVNÍ LETOŠNÍ SNĚŽENÍ

Zapojili jsme se do projektu ČAS, abychom se seznámili s novými trendy atletického tréninku dětí. Do projektu bylo vybráno
235 základních škol z celé ČR. Zúčastněné
školy obdrží kromě metodických materiálů
i atletickou sadu pomůcek. Ve dnech 9.11
a 16.11. navštívila naši školu atletka a trenérka AK Škoda Plzeň Veronika Meczlová.
Celkem v 6 vyučovacích hodinách, kde se
vystřídalo několik tříd, se naše děti i my vyučující mohli seznámit s hravými prvky všestranného atletického tréninku.
Děkujeme trenérce Veronice Meczlové za
spolupráci.
Irena Holoubková, učitelka TV

První sníh jsme si pořádně užili.

Foto: archiv ZŠ

Děti měly velkou radost z letošního prvního sněžení, a proto jej hned první den využily.
Jako by jim něco napovídalo, že opravdu dlouho tento sníh nevydrží. Na školní zahradě
se hned pustily do stavění sněhuláků, opevnění, iglú a velkých i malých koulí. I andělíčky
bylo vidět.
Všichni si sníh náramně užili.
Vychovatelky ŠD

ADVENT V ZŠ SEDLEC

Žáci při všestranném atletickém tréninku hravou formou
Foto: Irena Holoubková

V pondělí 29.11.2021 u nás ve škole v Sedlci proběhl projektový den pod hlavičkou
,,Noci s Andersenem”. Tato aktivita, vyvolaná
českými knihovnami na podporu dětského
čtení, které svádí krutý boj s konkurencí populárnějších médií, si vzala za úkol zábavnou
formou vzbudit u dětí zájem o knihy.
Letošní ročník byl věnován Jaroslavu Fo-

glarovi, jehož stopa v české literatuře je nesmazatelná a jeho dobrodružné příběhy jsou
navždy zapsány v srdcích mnohých z nás.
Jak ale zaujmout dnešní přemoudřelé, informované a někdy znuděné děti? Odpověď
je snadná… chce to zažít opravdové dobrodružství jako z Rychlých šípů.
A tak jsme započali den (převlečeni za
Mirka Dušína, Jarku Metelku, Jindru Hojera,
Pokračování na str. 9
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Červenáčka a Rychlonožku) rozcvičkou v
tělocvičně aneb: ,,Ve zdravém těle zdravý
duch“! Následovalo hledání tajemství, jež zná
pouze Velký Vont.
Ve Stínadlech na školní zahradě jsme Široka museli chytit, ale jen ti nejrychlejší se
dokázali vyhnout neoblomným četníkům.
Ve sklepení pak nápis na zdi prozradil úkryt
dílny Jana Tleskače a po získání ježka v kleci
se těm, kterým hlavolam vydal své tajemství,
podařilo získat nákres létajícího Tleskačova
kola. Na cestě jsme si museli s Jindrou Hojerem zapamatovat obsah KPZtky a sestavit
puzzle - příběh z okének komiksových obrázků. Proběhla čtenářská dílna, výroba vlajek
Rychlých šípů a nakonec za odměnu pro ty,
kteří měli zájem, bylo i kino ,,Záhada hlavolamu“.
Den se opravdu vydařil a snad budou ti,
kteří si ho s námi mohli užít, už navždy vědět,
že stačí vzít do ruky knihu a náhle se objevíte tu u Bobří řeky, tu v Jezerní kotlině anebo
právě ve Stínadlech. Že budou tyto děti vědět,
že po dobrodružství stačí sáhnout do knihovny a může se člověk třeba krásně bát…
Dne 3.12.2021 navštívil Mikuláš s andělem a čerty i naši školu. Nadělovat začal
v mateřské škole a hned potom spěchal za
dětmi ze základní školy. V každé třídě Mikuláše a jeho společníky zajímalo, zda byly
děti hodné. Zaznělo velké množství básniček
i písniček, aby si žáci zasloužili čokoládový
adventní kalendář, který jim Mikuláš přinesl.
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V úterý 7.12. proběhly po velké přestávce
ve všech třídách adventní dílny. Starší žáci
se pustili do výroby adventních věnců a ozdobných větviček, mladší tvořili nejrůznější
vánoční přáníčka, drobné dekorace a dárečky
pro rodiče. Předvánoční tvořivá atmosféra
pokračovala i odpoledne ve školní družině.
Adventní doba v naší škole probíhala také
ve znamení karantén. Bohužel se koronavirus

Mikulášská nadílka v ZŠ Sedlec

nevyhnul ani nám. Přesto jsme situaci společně s dětmi a rodiči zvládli a už se po Vánocích těšíme do školy.
Všem přátelům, známým a příznivcům
naší školy přejeme v novém roce jen to nejlepší, hlavně to zdraví!
Helena Malá, učitelka
a Lucie Medová, vychovatelka ŠD

Foto: Emanuela Vávrová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
SPOLEK – SEDLEC
V AKCI!
Po zrušení z důvodu covidu v roce 2020
jsme se letos s nadějí delší dobu připravovali
na konání vánočního trhu.
S přípravami jsme začali včas a před 1.
adventem přivezli a ozdobili vánoční strom,
který nám zdarma věnoval občan Sedlce pan
Kozlík, kterému tímto srdečně děkujeme.
Ochotné členky i příznivkyně Spolku napek-

ly vánoční cukroví s tím, že se budou konat
tradiční vánoční trhy se stánky, kde si budou
moci jako obvykle příchozí občané oblíbené
cukroví zakoupit.
Bohužel pouhé dva dny před konáním
vánoční akce přišel vládní zákaz konání
trhů. Nastaly obavy, co s napečeným cukrovím a dalšími produkty. Pomocí sociálních
sítí, kde mladé členky Spolku o složité situaci informovaly tradiční návštěvníky, se tak
občané včas o celé svízelné situaci dozvěděli.
Naštěstí se nenaplnily naše obavy, že skvělé

cukroví, jmelí a ostatní vánoční dekorace zůstanou bez uplatnění. Občané Sedlce, Starého
Plzence i okolních obcí se velice rychle „postarali“ o koupi sladkostí, jmelí i vánočních
dekorací formou prodeje přes okénko. Tímto
všem patří náš upřímný dík.
Spolek-Sedlec v akci! přeje všem občanům
Sedlce i Starého Plzence v novém roce 2022
hlavně pevné zdraví.
Za Spolek - Sedlec v akci!
Jana Medunová

ČTENÁŘI PÍŠÍ
ZKLAMÁNÍ
V MÁCHOVĚ ULICI
Vážená paní starostko a zastupitelé. Původně jsem nechtěl dění kolem naší ulice
komentovat, ale debata z minulého čísla Radyňských listů mě k tomu přiměla. Musím

říct, že jste mne i ostatní obyvatele Máchovy
ulice opravdu zklamali. Je neuvěřitelné, že po
více než šestiletém otálení a všech letošních
přípravách jste ostudně hodili pod stůl jednoduché řešení dopravní situace. Opravdu
by Vám těch několik parkovacích míst a zjednosměrnění ulice (se kterým se stejně počítá)
narušilo Váš neustále glorifikovaný dopravní

generel? Nedělejte, prosím, z jednoduché věci
složitou. Je naprosto zřejmé, že dopravní situaci v Máchově ulici je třeba řešit přednostně,
nejen kvůli nespokojenosti obyvatel, ale i za
účelem snížení četnosti porušování dopravních předpisů (zákazníky obchodu i místními). Po zkušenosti s rychlostí a kličkováním
Pokračování na str. 10
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Pokračování ze str. 9
samosprávy mezi problémy našeho města
si nikdo soudný nedělá iluze, že v nejbližší
době budete schopni uvést do praxe komplexní řešení dopravní situace. Mimo jiné,
příklad z Vaší analýzy, kolik projede vozidel
jednotlivými ulicemi, je matoucí. Srovnává

komunikace různých rozměrů a spojovacích
důležitostí (nelze přece srovnávat intenzitu
provozu v Jungmannově a Máchově ulici),
navíc Máchova ulice je vzhledem k přítomnosti obchodů a menším rozměrům specifická a řešíme zde parkování vozidel, pohyb
osob, přístupnost vjezdů k nemovitostem.

Za občany bych Vás chtěl, paní starostko
a vážení zastupitelé, veřejně ještě jednou poprosit o přehodnocení Vašeho stanoviska.
I takto malá věc, gesto nám může opravdu
zpříjemnit každodenní život.

POSTŘEHY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

Na různé nápady a návrhy, jak a co zlepšit se
zastupitelé (převážně p. Eret a Kopřiva) dozvídali odpovědi, které by se daly zařadit do kategorie „povíme Vám, proč by to nešlo“. Hovořilo se i o možnosti petice občanů, s tím, že by
to mohlo pomoci k získání povolení k těmto
krokům od města Plzně. Opět bylo smeteno
ze stolu se slovy „myslím, že by to bylo k ničemu“. Tážu se tedy, to nebudeme dělat raději
nic, než abychom to alespoň zkusili?
Debata se pak ubírala směrem ke zřízení
městské policie v Plzenci. Až bude k dispozici záznam z jednání, doporučuji si tuto pasáž
pustit. Dozvíte se zde z úst paní starostky, že
byli jediní, kdo tento bod měl ve volebním
programu. Ale že by se s danou věcí za celé
volební období nějak konkrétně pohnulo, to
již ne. Opět na mne diskuse působí ze strany
některých zastupitelů stylem „pojďme udělat
kroky k tomu, aby tu policie byla“ a ze strany
rady města jako „ale ono by to moc stálo“ (úsilí, peněz….).
Také byla zmíněna jedna zajímavá věc. Víte
o tom, že existují zásady pro označování domů
ve Starém Plzenci? Tedy, že číslo popisné na
každém domě by mělo mít předepsaný formát, velikost i barvu a pokud nemá, vystavujete se udělení pokuty až ve výši 10000Kč?
Další bod, který byl „nakousnut“ mne
zaujal. A to, že pravděpodobně za rok či dva
budeme mít jiný systém svozu tříděného odpadu. Souhlasím, že je tu problém s tříděným
odpadem, koneckonců jsem na něj opakovaně upozorňovala, ale řešení, které rada města
zvažuje, mi nepřijde šťastné. Umíte si představit, že by nádoby na tříděný odpad (krom těch
u bytovek) z našeho města zmizely a místo
nich měl každý na svém pozemku čtyři popelnice – černou, žlutou, zelenou a modrou?
Věřím, že rada města tento krok řádně zváží,
promyslí veškeré možné varianty (jak navrhovali někteří zastupitelé) a přijde na schůdnější
řešení.
Ještě několik střípků závěrem. Od května
jsem se účastnila všech šesti zasedání zastupitelstva a vypozorovala jsem, že máme za-

stupitele, kteří chodí připraveni, mají sepsány
dotazy a body, které chtějí probrat. Pak takové zastupitele, kteří většinu doby zasedání
mlčí a ozvou se jen několikrát během x hodin a s dotazem, který vyplývá z dané situace.
Také máme, ale i takové, kteří jsou schopni za
celou dobu zasedání nepromluvit vůbec, a co
mne překvapuje ještě víc, pravidelně odcházejí v polovině zasedání pryč. Často tak činí po
bodu, který je řekněme kontroverzní a předpokládá se, že bude třeba každý jeden hlas pro
jeho schválení. Kladu si tak otázku, zda je občanům jedno, nebo zda vědí, jak jejich zvolení
zástupci ne/pracují? Domnívám se, že zastupitel by měl již od své podstaty občany zastupovat, tedy být aktivní – v přípravě, prostudovaní
materiálů, měl by diskutovat, vznášet vlastní
návrhy a tlumočit přání občanů, které zastupuje, a jsem přesvědčena, že to mlčením či nepřítomností lze jen těžko.
Je mi smutno z toho, že takové situace na zastupitelstvu nastávají a také z toho, že jsem
často z občanů jediná, kdo je jejich svědkem.
Krásný vstup do nového roku přeje
Jitka Svobodová, občanka Starého Plzence

Nejspíše Vás neminula informace o tom, že
zasedání v listopadu i prosinci bylo živě vysíláno na internetu a každý občan měl možnost
zasedání sledovat z domova. Využila jsem této
možnosti, ovšem přenos nebyl vyhovující –
v listopadu nastaly obtíže se zvukem, a co mi
vadilo více, byl fakt, že informace, které byly
promítány v obřadní síni, byly sdíleny do našich domovů pouze částečně. V druhém případě došlo k výpadku internetu na radnici.
Nejdříve se ztratil obraz, následně nefungoval
ani zvuk. Z čeho jsem byla v souvislosti se
vzdáleným připojením rozčarována nejvíce,
bylo, že když internet vypadl, tak se o bodu č.
3 hlasovalo i přesto, že tři zastupitelé byli připojeni online a v tu chvíli – kvůli technickému
problému, za který nemohli, byli z hlasování
vynecháni. Nejen, že mi toto jednání připadá
neetické a neslušné, ale hlavně jsem přesvědčena, že je porušením jednacího řádu a pravděpodobně i zákona o obcích. To nemohlo být
jednání na chvíli přerušeno, dotyčné osoby
obvolat a počkat na ně, až se dostaví na radnici? (Což stejně všichni tři udělali, ale o část
jednání přišli, aniž by za to mohli.)
V listopadu i prosinci jsem se tedy dostavila
opět fyzicky do obřadní síně, ačkoli jsem původně chtěla sledovat vše jen online. Jsem velmi ráda, že se město snaží vyhovět občanům a
jednání zpřístupnit i vzdáleně, ale je třeba na
tom ještě zapracovat. A také na způsobu, jak
mohou občané vznášet dotazy online.
O hlavních bodech zasedání se dozvíte
v článku paní starostky, já zde chci však předat
několik informací, které byly zmíněny mezi
řečí, nebo na základě dotazu některého ze zastupitelů.
Prvním takovým bodem je návrh p. Ereta
na zavedení úsekového měření při vjezdu do
Plzence v Bezručově ulici. Následně se rozproudila diskuse o bezpečnosti v našem městě
a o překračování rychlosti na mnoha místech.

REAKCE NA ČLÁNEK
POSTŘEHY
ZE ZASTUPITELSTVA
Vážení občané,
město má zájem o zajištění bezpečnosti
v obci, a proto byly instalovány měřiče rychlosti, které preventivně působí na odpovědné
řidiče a v řadě případů to přináší očekávaný efekt. Další měřič rychlosti bude v roce
2022 umístěn na ulici Radyňská. Vzhledem
k tomu, že průjezd vozidel se za poslední

roky neustále zvyšuje a to zejména v ulici
Bezručova, při příjezdu od OC Olympia Plzeň, byla již snaha města o umístění měřiče
rychlosti s následným postihem řidičů překračující rychlost. Tento záměr byl konzultován a bylo sděleno, že město Plzeň nemá
dostatečné kapacity k řešení dopravních
přestupků v případě instalace dalších měřičů
rychlosti. Nepředpokládám, že se situace příliš změnila, ale o návrhu na úsekové měření v ulici Bezručova bude obnoveno jednání
s příslušnými orgány. Tato informace zazněla
při jednání zastupitelstva města.
Václav Vajshajtl, místostarosta

Jiří Vaněk, občan Starého Plzence

STALO SE

Foto: Veronika Hrochová
Ve čtvrtek 16. prosince 2021 se děti z kroužku dětského Aerobiku-Zumby zúčastnily
předvánočního cvičení s ochutnávkou vánočního cukroví a předávání dárků. Děti si
cvičení doplněné o zpívání koled moc užily.
Text a foto: Veronika Hrochová
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FOTBALISTÉ
S MAMINKAMI OPĚT
NADĚLOVALI
Staroplzenečtí fotbalisté (starší žáci) společně se svými maminkami již druhým rokem
vyráběli vánoční dekorace, které druhou adventní neděli prodávali staroplzeneckým přátelům a všem dalším příchozím, kteří chtěli
podpořit svým nákupem nemocné děti na
dětské hematoonkologii ve Fakultní nemocnici v Plzni.
Nemožné se stalo možným a letošní výtěžek překonal předešlý ročník (konal se v roce
2019, rok 2020 zastavila pandemie). Celých
32 000 korun doputovalo týden před Vánoci do
nemocnice ve formě poukázek do lékárny a nákupního centra. Sestřičky předaly tento dárek

(zleva): Jan Levora, Jan Děkanovský, Vojtěch Pokorný, Adam Lucák, Míroslav Svoboda a Jakub
Děkanovský.
osmi rodinám a posílají velké poděkování nejen fotbalistům a jejich maminkám, ale i všem
staroplzeneckým lidem s dobrým srdcem.
Moc děkujeme všem, kteří myšlenku pomoci nemocným dětem podpořili a těšíme
se, že se první adventní neděli v roce 2022
opět potkáme a nákupem skřítků, andělů,
svícnů a jiných vánočních dekorací pomůžeme dalším dětem, kterým zkříží nemoc jejich
dětství.
Velké poděkování patří také Martině Kaslové - Papírnictví Na růžku a Lence Děkanovské. Obě dámy velmi pomohly materiálně
s touto skvělou akcí.
Organizátorky charitativní akce: Děkanovská Eva, Levorová Gabriela, Lišková Lenka, Lucáková Jana, Pokorná Veronika, Svobodová Kristýna.
Gabriela Levorová

(zleva):
staniční sestra
dětské hematoonkologie
Jana Srbová
a vrchní sestra
Dětské kliniky FN
Plzeň Romana
Sedláčková

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám dět. dřev. postýlku (124 × 66 × 84
cm, matrace 120 × 60 cm), přidám mantinely. Možnost odkoupit prostěradla a povlečení. Tel. 776 367 783.

■ Prodám

dětské carvingové lyže HEAD
TEAM RACE s vázáním 127 cm + hole 100
cm. Cena 1500 Kč. Tel.: 728 308 792.

■ Sháním použité okapy. Tel. 603 750 645.
■ Provádím

veškeré zednické a malířské
práce a další práce dle domluvy.
Více na tel: 721 757 399.

Unikátní závěsný kalendář na rok 2022
STARÝ PLZENEC
HISTORICKÉ POHLEDNICE
v prodeji v K-Centru
Smetanova 932, St. Plzenec
za cenu 120 Kč.

Kniha Starý Plzenec
střípky z historie a současnosti
v prodeji v K-Centru
Smetanova 932, St. Plzenec
za cenu 369 Kč.

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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HLEDÁTE KVALITNÍ POTRAVINY?
ZVEME VÁS DO NAŠÍ
SAMOOBSLUHY
S POTRAVINAMI Z NĚMECKA
Kompletní sortiment německých
potravin včetně zeleniny a drogerie.

OTEVŘENO: Po – Pá 8 – 18
So 8 – 12
HM PLUS s. r. o., Starý Plzenec, Máchova 411
Děkujeme za přízeň našim stálým zákazníkům!

www.hmplus.cz

KVALITNÍ POTRAVINY PRO KVALITNÍ ŽIVOT

