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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
uteklo to neuvěřitelně rychle a toto je můj
133 úvodník, kdy město od září 2011 začalo
distribuovat Radyňské
listy do každé domácnosti zdarma a je tomu
tak pravidelně do teď.
Za uplynulých 12 let se
prolínala období klidnější i turbuletnější, v r.
2013 odstoupili 2 členové rady města, v r. 2016
byl Plzenec rozhádaný
kvůli supermarketu, v r.
2020 nás zavřel doma koronavirus a v letošním roce jsme zažili otřes největší v podobě
války na Ukrajině a raketového zdražování
všeho. Přes všechny komplikace a odlišné
názory na některé věci jsme se jako zastupitelé dokázali v těžkých chvílích semknout.
V době koronavirových restrikcí jsme všich-
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ni prokázali obrovskou solidaritu a pomoc
potřebným, ať už to bylo šitím roušek nebo
pomoci se zajištěním potřeb seniorům. Jednotu a solidaritu jsme prokázali i při pomoci
Moravě zasažené tornádem, jednotní jsme
byli i při řešení pomoci Ukrajině. Za to bych
chtěla všem zastupitelům upřímně poděkovat.
Poděkování patří všem, kteří městu pomáhají, ať už jsou to členové komise Strategického rozvoje a prezentace památek pod
vedením Denisy Brejchové, komise Školské
a kulturní v čele s Hanou Stýblovou, komise
Sportovní vedené Tomášem Děkanovským,
komise Stavební vedené Pavlou Burešovou,
komise Životního prostředí v čele s Lucií
Burianovou, komise pro Občanské a sociální
záležitosti vedené Jaroslavou Zikmundovou,
nebo výboru finančního vedeného Liborem
Červeným, nebo výboru kontrolního vedeného Josefem Sutnarem, či členové spolků
a sportovních klubů. Velké poděkování patří
našim hasičům, kteří byli vždy tam, kde bylo
potřeba, ať už to bylo při likvidaci následků
záplav, hašení požárů, pomoc při krizových
situacích, pomoc v koronaviru, nebo třeba
i pomoc při zajišťování kulturních akcí. Poděkování si zaslouží i pracovníci Městského
úřadu v čele s tajemníkem Radkem Hrochem,
moji kolegové místostarostové Marek Vávra
a Václav Vajshajtl, členka rady Marcela Bar-
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dounová a určený zastupitel pro územní plán
Stanislav Nesnídal. Děkuji i všem občanům,
kteří se aktivně zapojují do dění ve městě.
Dne 23. a 24. září budeme volit své zástupce do zastupitelstva města a současně senátora/senátorku 7. volebního obvodu. A je
na Vás, milí spoluobčané, posoudit, jak své
sliby, dané Vám v r. 2018, splnili „Vaši“ zastupitelé. V nadcházejících komunálních volbách se o Vaše hlasy utkají 4 politická uskupení. Nové zastupitele čeká nelehké období,
obavy z ekonomické budoucnosti mohou
zásadním způsobem ovlivnit budoucí rozvoj
města. Výhodou nového vedení města bude,
že se otevírají nové dotační příležitosti. Město je na ně připraveno a vytvořilo zásobník
projektů k realizaci. Úkolem nových zastupitelů bude najít rozumnou míru investování
ve vztahu k finančním možnostem města.
Nové zastupitele čekají 4 roky tvrdé společné práce ve prospěch občanů našeho
města. Přála bych si, aby noví zastupitelé řešili problémy vždy věcně a neuchylovali se
k osobním útokům, které vyčerpávají a nepřináší žádný užitek, aby občanům předkládali vždy ověřené a pravdivé informace. Byla
bych ráda, kdybychom všichni dodržovali
universální hodnoty, k nimž patří vzájemná
úcta, respekt, lidskost a upřímnost.
Vlasta Doláková, starostka

PŘIJĎTE K VOLBÁM
23. A 24. ZÁŘÍ 2022

Středověký den na Radyni
Foto: Eva Vlachová, K-Centrum
V neděli 21. srpna se na Radyni konal Středověký den (více informací na straně 15).
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
24. schůze – 27. července 2022

Rada města
■ schválila uzavření

Dodatku č. 1
ke Smlouvě o poskytování hostingu se
společností Tritius Solutions a. s. se sídlem
Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ: 05700582,
DIČ: CZ05700582 ze dne 29.09.2021
v předloženém znění,
■ schválila uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby „Starý Plzenec, PM,
Kollárova, p. č. 156/44, č. IV-12-0020171“
na pozemcích města parc. č. 237/21 a parc.
č. 237/78 v k. ú. Starý Plzenec, se společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035
v předloženém znění;
■ vzala na vědomí, v návaznosti na usnesení RM č. 71/2021 a 122/2021, informaci o změně vlastníka nemovitostí parc.
č. 160/22 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a parc. č. 196/1, parc. č. 197/3, parc. č.
198/5, parc. č. 198/8 a parc. č. 1423/4 v k.
ú. Starý Plzenec na společnost Forestlaan,
s.r.o., IČ: 27245039 a uložila ověřit platnost
nabídky;
■ schválila, v návaznosti na usnesení RM
č. 176/2022 a č. 227/2022, uzavření nájemní
smlouvy na pronájem části pozemku parc.
č. 1411/15 v k. ú. Starý Plzenec s XXXXX,
nar. XXXXX, trvalý pobyt XXXXX v předloženém znění;
■ vzala na vědomí nabídku XXXXX
na prodej pozemku parc. č. 237/141 v k.
ú. Sedlec u Starého Plzence za symbolickou 1,00 Kč z důvodu scelení komunikace
Hliněná a zajištění přístupu pro sousední
nemovitosti, doporučila, jelikož se jedná
o účelovou komunikaci a město má budoucí záměr vybudovat vodovodní řad v této
komunikaci, souhlasit s koupí pozemku
parc. č. 237/141 za symbolickou 1,00 Kč
od XXXXX, nar. XXXXX, XXXXX, na kterém je evidováno právo odpovídající Věcnému břemenu chůze a jízdy ve prospěch
pozemku parc. č. 237/80 a v současné době
s uzamykatelnou závorou vlastníka, vše v k.
ú. Sedlec u Starého Plzence a uložila předložit k rozhodnutí ZM;
■ schválila v návaznosti na usnesení RM
č. 291/2022 zhotoviteli stavby „Starý Plzenec, ulice Vrchlického, místní komunikace
a obnova kanalizace a vodovodu“ společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o. IČO:
48035599:
1) krátkodobý pronájem části pozemku
města parc. č. 63/3 v k. ú. Starý Plzenec
o velikosti cca 600 m2 na dobu určitou
s účinností od 01.07.2022 do 30.07.2022

za nájemné ve výši 2.100 Kč za podmínky, že na předmětném pozemku nedojde
k omezení obslužnosti, užívání komunikací a přístupu na navazující pozemky,
2) pronájem části pozemku města parc.
č. 63/3 v k. ú. Starý Plzenec o velikosti cca 600 m2 na dobu určitou s účinností od 31.07.2022 za nájemné ve výši
2.100 Kč za jeden kalendářní měsíc
do ukončení a předání stavby, předpokládaný datum ukončení pronájmu nejpozději dnem 30.09.2022, za podmínky,
že na předmětném pozemku nedojde
k omezení obslužnosti, užívání komunikací a přístupu na navazující pozemky,
■ uložila uzavřít příslušnou smlouvu
na krátkodobý pronájem ad 1) a zveřejnit
záměr města na požadovaný pronájem ad
2) a po uplynutí lhůty, v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce a nebude připomínek,
uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
■ vzala na vědomí žádost XXXXX, datum
narození XXXXX, trvalý pobyt XXXXX,
o prodej pozemku parc. č. 343/157 v k. ú.
Starý Plzenec za účelem výstavby pergoly
a realizace relaxační zeleně a uložila, vyzvat
vlastníka sousedních nemovitostí navazující na pozemek města parc. č. 343/155 k majetkoprávnímu vypořádání, zajistit šetření
na místě dle možností za účasti žadatele
a vyzvaného, a znovu předložit RM;
■ vzala na vědomí sdělení doručené dne
26.07.2022 Mgr. Zdeňky Pláničkové, notářky v Plzni a soudní komisařky, o ukončení dědického řízení soudní značka 29 D
683/2019, zn. Nd 90/2019 nabytím právní
moci usnesení dnem 15.06.2022 s informací, že dědictví po zemřelé Elišce Hellerové
bylo potvrzeno jediné dědičce XXXXX,
nar. XXXXX, trvalý pobyt XXXXX na níž
přecházejí všechna práva a povinnosti vyplývající z ustanovení uzavřené Smlouvy
o budoucí kupní smlouvě s Eliškou Hellerovou ze dne 15.02.2017, tzn. uzavření
vlastní Kupní smlouvy na koupi pozemků
parc. č. 1729/3 a parc. č. 1732/3 v k. ú. Starý
Plzenec, doporučila z důvodu dědického
řízení probíhajícího v letech 2019–2022
a legislativou, schválit uzavření vlastní
Kupní smlouvy se soudem určenou nabyvatelkou XXXXX, nar. XXXXX, trvalý pobyt XXXXX v souladu se sjednanými podmínkami citované budoucí kupní smlouvy
na koupi pozemků parc. č. 1729/3 a parc. č.
1732/3 v k. ú. Starý Plzenec, za ujednanou
kupní cenu ve výši 60 Kč za m2 a uložila
vyzvat soudem určenou nabyvatelku k převodu nemovitostí, dojednat návrh kupní
smlouvy a předložit na nejbližší jednání
ZM ke schválení;
■ vzala na vědomí splnění podmínek pro
získání motivační odměny za sběr vyřazených elektrozařízení ve sběrném dvoře
a schválila podání žádosti o vyplacení od-

měny z Motivačního programu poskytované společností ELEKTROWIN a.s.., IČ:
27257843, se sídle, Michelská 300/60, Praha;
■ schválila, na návrh vedoucí K-Centra,
tisk nástěnného kalendáře s názvem „Starý
Plzenec – město pod Radyní 2023“ na základě předložené nejvýhodnější cenové
nabídky za tisk s tiskárnou Dragon Print
s.r.o., IČ: 26389126, Klatovská třída 121/24,
Plzeň, v nákladu 300 ks formátu A3 za cenu
24.000 Kč bez DPH a souhlasila s prezentací místních soukromých firem a společností
v uvedeném kalendáři včetně bonusu 20
výtisků kalendáře zdarma za jednorázový
poplatek 5.000 Kč bez DPH a s prodejní cenou kalendáře ve výši 180 Kč / ks vč. DPH;
■ schválila uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Vodafone OneNet č. 1-282438039108_0
se společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, IČ:
25788001, v předloženém znění, jehož
předmětem je aktualizace zaměstnaneckých benefitů;
■ vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování akce Keltský den
na Radyni konané dne 23.07.2022;
■ schválila uzavření Dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone OneNet
– Hlasové služby (Technická specifikace) k Rámcové smlouvě o prodeji zboží
a poskytování služeb Vodafone OneNet
č. 1-282438039108_0 se společností Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ:
25788001 v předloženém znění;
■ schválila uzavření a podepsání smlouvy se společností Plzeňské služby s.r.o.,
IČ:27980502 č. 064/PS/R/20 o provádění
pravidelných odečtů, rozúčtování ročního
vyúčtování s dohodou o dodávce a montáži
vodoměrů v předloženém znění;
■ vzala na vědomí informaci místostarosty Bc. Václava Vajshajtla o postupu prací
na realizaci projektu „Hrad Radyně – stavební úpravy vnějšího obvodového pláště“;
Radek Hroch, tajemník

Městský úřad ve Starém Plzenci
pořádá materiální sbírku
školních pomůcek
pro ukrajinské školáky.
Pomůcky můžete přinést
v otevírací době
do knihovny MěÚ.
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
Starostka města Starý Plzenec podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 24. září 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Popř. II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 1. října 2022 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 1 - „Městečko“
je volební místnost v budově MěÚ ve Smetanově ulici čp. 932 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Akátová
Andrejšky (část)
Baslova
Bezručova (část)
Brožíkova
Do Vrchu
Haškanova
Husova

Jabloňová
Javorová
Jiráskova
Kaštanová
K Lesu
Ke Studánce
Kozinova
Krátká

Lipová
Luční
Mánesova
Masarykovo nám.
Nádražní
Na Klínu
Nerudova
Palackého

Pod Dálnicí
Průběžná
Rašínova
Smetanova (část)
Sv. Čecha
Štěnovická
Švestková
Topolová

Úzká
Vrchlického
Za Statkem
Zadní
Žižkova

ve volebním okrsku č. 2 - „Vilová Čtvrť - levá část“ je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
B. Němcové
Dobrovského
Dr. Beneše
El. Krásnohorské

Gorkého
Hálkova
Havlenova
Karolíny Světlé

Kollárova
Mikoláše Alše (část)
Na Smetaníku
Náprstkova

Nepomucká
Sládkova
Tomáškova
U Přírodního divadla

U Šimiců
Výrovna
28. října

ve volebním okrsku č. 3 - „Vilová Čtvrť - pravá část“ je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Andrejšky (část)
Bezručova (část)
Čachna
Čelakovského
Dvořákova
Erbenova

Fričova
Habrmanova
Heydukova
Jedlová
Jetelová
Jungmannova

K Lomu
Ke Hřišti
Kpt. Jaroše
Máchova
Májová
Modřínová

Na Hřišti
Ostrá Hůrka
Pionýrů
Radyňská
Riegrova
Samota

Sladkovského
Smrková
Sportovní
Šípková

ve volebním okrsku č. 4 - „Malá Strana“ je volební místnost v budově SOU obchodu a řemesel v Raisově ulici čp. 96
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Havlíčkova
Herejkova
Hollmanova

Hrad. Plzeňského
Komenského
K Vykopávkám

Malostranské nám.
Podhradní
Pod Hůrkou

Raisova
Sudova
Třebízského nám.

U Mlýna
V. Kratochvíla

a ve volebním okrsku č. 5 - „Sedlec“ je volební místnost v budově Základní školy (vchod do tělocvičny) v Sedlci, Školní
ulici čp. 81 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Cihlářská
Hliněná
K Jezu
K Loděnici
Ke Skalce
Lesní
Mikoláš Alše (část)
Mechová

Mezi Ploty
Na Bělidle
Na Potocích
Na Starém dvoře
Na Štice
Na Vršku
Na Výsluní
Nad Roklí

Nádražní
Ovocná
Pastýřská
Pod Duby
Podskalí
Pod Strání
Pod Tratí
Polní

Příční
Smetanova (část)
Strmá
Střední
Sutická
Školní
Turistická
Tymákovská

U Sedlce
Úslavská
Úvozová
V Kolonii
V Mlází
Spojovací
Za Dvorem
Zahradní

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá městský úřad na jeho žádost voličský průkaz
(týká se pouze voleb do Senátu PČR, pro volby do zastupitelstev ovcí se voličský průkaz nevydává).
O vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR může volič požádat osobně u městského úřadu (Smetanova 932, kancelář v 1. patře, dveře č. 6) do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. 21.09.2022 do 16.00 h) nebo poštou v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče nebo datovou schránkou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16.09.2022).
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OTÁZKY A ODPOVĚDI
Přístavba základní školy a novostavba
sportovní haly
V minulém čísle jsem Vám slíbila další
informace o postupu tohoto projektu. Matou
Vás protichůdné informace? Bude přístavba
školy a sportovní hala? Věřím, že ano. Pokusím se shrnout dosavadní kroky. Město získalo v dubnu 2020 stavební povolení a v září
2020 přislib dotace z Operačního programu
životní prostředí (OPŽP) ve výši 30 % z celkových uznatelných výdajů. 30 % dotace není
moc u takto náročného projektu. Proto jsme
postupně podávali žádosti o dotace i do jiných programů ve snaze zajistit pro město
co nejlepší finanční krytí této investice, např.
na Ministerstvo školství nebo do Národní sportovní agentury. Tam máme žádost
o dotaci cca rok, ale dosud není vyhodnocená. Podmínkou MŠMT bylo schválení
zadávací dokumentace na výběr zhotovitele
před vyhlášením výběrového řízení. Proto
jsme nesoutěžili, abychom si nezavřeli cestu
k 70% dotaci. MŠMT ale avizovaný dotační
program nevyhlásilo. Tuto skutečnost jsme
nemohli nijak ovlivnit. Rozhodli jsme tedy
o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
i s „jen“ 30% dotací OPŽP a úvěrem od Komerční banky. Předpokládaná hodnota zakázky (dle rozpočtu projektanta) byla 118
mil. Kč bez DPH (vč. DPH 143 mil. Kč).
Ve výběrovém řízení na zhotovitele jsme
stanovili maximální částku pro nabídky
uchazečů ve výši 123 mil. Kč bez DPH (147
mil. Kč s DPH) z důvodu, aby mělo město
výdaje pod kontrolou. Bylo výběrové řízení
vypsáno špatně? Rozhodně ne! Stanovení limitní částky pro nabídky je celkem běžná věc
a postupují tak i jiná města. Např. Holýšov,
který má aktuálně vyhlášené výběrové řízení
na obdobnou zakázku – přístavbu základní
školy v obdobné výši, také stanovil limitní
částku pro nabídky uchazečů – https://www.
vhodne-uverejneni.cz/zakazka/pristavba-novy-pavilon-zakladni-skoly.v-holysove-2

TÉMA SUPERMARKET
Velmi diskutované a palčivé téma, a to
již řadu let. Téma stále otevřené. Proto bych
si prostřednictvím tohoto článku přál Vás
stručně informovat o aktuálním stavu, shrnout nedávnou historii a zároveň na vysvětlenou přidal několik úvah, které jsem postupně
diskutoval jak na zastupitelstvu, tak v rámci
naší pracovní skupiny. Dopředu uvádím, že
v tomto článku nebudu diskutovat téma, zda
naše město supermarket potřebuje nebo ne,
místo toho se budu věnovat předloženým
návrhům ve všech souvislostech a ke konci
článku popíši zatím nejreálnější možnost pro
umístění.
Nejprve si shrňme několik okolností
a úvah. Předně si uveďme, že územní plán
vymezuje jen tři plochy, ve kterých může
obdobné zařízení stát, a jakékoliv jiné umístění by vyžadovalo pořízení změny plánu.
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V případě, že nabídky uchazečů přesáhnou
tento limit, výběrové řízení se zruší. Stejná
situace nastala i v našem městě. Limitní částku, kterou jsme stanovili ve výběrovém řízení
uchazeči překročili, proto bylo výběrové řízení zrušeno z důvodu, že uchazeči nedodrželi
zadávací podmínky. Také nic neobvyklého.
Druhé výběrové řízení bylo vypsáno bez
stanovení limitní částky a na doporučení finančního výboru doplněno inflační doložkou. Byla stanovena aktuální předpokládaná
hodnota zakázky (dle aktualizovaného rozpočtu projektanta) ve výši 141 mil. Kč bez
DPH (171 mil. Kč s DPH), zadávací dokumentaci jsme nechali zkontrolovat na Státním fondu životní prostředí před vyhlášením
výběrového řízení. Zastupitelstvo schválilo
upravený rozpočet města a střednědobý výhled, kde na tuto zakázku je připravena částka 190 mil. Kč vč. DPH.
Ve stanovené lhůtě město obdrželo 5 nabídek a nejnižší nabídková cena činila 177 mil.
Kč bez DPH (214 mil. Kč s DPH). Nejnižší
nabídka je tedy o cca 24 mil. Kč vyšší, než
má město připraveno v rozpočtu a střednědobém výhledu na tuto zakázku. Co s tím?
Navýšit úvěr? V době stále vysokých úrokových sazeb by to znamenalo pro město budoucí zátěž vysokých splátek úroků z úvěru.
Seškrtat výdaje? To také není řešení zastavit
další investice města. Enormní zadlužování
a škrtání ostatních investic považuji za nezodpovědné. Proto je třeba hledat další finanční zdroje na realizaci tohoto projektu.
Udělali jsme všechno špatně? Měli jsme
soutěžit dřív? Vyhnuli bychom se této turbulentní době? Ano, klademe si tyto otázky.
Jakékoliv dlouhodobější plánování v této
době je jako věštění z křišťálové koule. Již
na přelomu roku 2020/2021 rostly ceny stavebních materiálů a prací, jako důsledek
pandemie a závislosti na obnovení výroby
vstupních materiálů, dodavatelsko-odběratelských vztahů a logistických tras. V plném
rozsahu se to projevilo v souvislosti s válkou na Ukrajině a enormním nárůstem cen
energií. Sami stavební firmy neví, jak podat

cenovou nabídku na zakázku a nedokážou
garantovat cenu na 3 měsíce, natož na rok
a více, proto nabídkové ceny u víceletých
zakázek výrazně „nafukují“, nebo nakonec
odejdou z rozdělané stavby. Uvedu konkrétní
příklad. Město Sušice hodlá postavit sportovní halu ze stejného dotačního programu
jako naše město. V červnu 2020 vyhlásilo
město Sušice výběrové řízení na zhotovitele,
které v lednu 2021 zrušilo - https://zakazky.
mestosusice.cz/document_download_57.
html Druhé výběrové řízení na tutéž zakázku vyhlásilo v březnu 2021, v listopadu
2021 podepsalo smlouvu o dílo s vybraným
zhotovitelem - https://zakazky.mestosusice.
cz/contract_display_13.html a na jaře 2022
stavbu zastavilo z důvodu, že zhotovitel nedokáže dodržet zasmluvněnou cenu stavby!
Výsledkem 2letého snažení je rozestavěná,
opuštěná stavba – https://klatovsky.denik.cz/
zpravy_region/vystavba-sportovni-haly-v-susici-musela-byt-pozastavena-po-par-mesicich-20220423.html Také udělali v Sušice
všechno špatně? Myslím, že ne. Ale realizace
jakýchkoliv stavebních zakázek je v této době
obzvlášť složitá.
Stejně tak, jako jsem musela já společně
s radou a zastupitelstvem města rozhodnout
v r. 2011 o tom, jak naložit s 300 milionovým
projektem „Kanalizace Malá Strana, Sedlec
a rozšíření ČOV a rozšíření vodovodní sítě
v Sedlci“, tak i nové vedení města bude muset
rozhodnout o projektu přístavby školy a novostavby sportovní haly. Všechna povolení
jsou stále platná a tento krásný projekt si zaslouží být realizován. Ale ne na úkor omezení rozvoje města nebo enormního zadlužení
města a je třeba hledat další - lepší zdroje
financování. Otevírají se nové dotační programy, např. výzva OPŽP, kde je oproti 30%
dotaci, nyní 60% (s bonifikací na zelené střechy), kam může město podat novou žádost
o dotaci. Pevně věřím, že se podaří přistavět
školu i novou sportovní halu v nadcházejícím
období za lepších podmínek, než byly nyní.

Jakékoliv zařízení tohoto typu mírně zvýší
dopravní zátěž, a to jak pohybem zákazníků,
tak zásobováním. Obchodní zařízení obdobného rozsahu má svou spádovou oblast, jež
je větší, než území našeho města. Využívat jej
jistě budou i zákazníci z okolních vesnic. Supermarket obdobného rozsahu a typu je převážně monofunkční, tedy stavba neobsahuje
jinou vybavenost než samotný obchod. Může
se stát, že provozovatel z jakéhokoliv důvodu za pár let odejde, stavba zde však zůstane
desítky let a nemusí se najít jiné využití. Taková stavba pak chátrá a vznikne tak brownfield. Jsme město s kulturně-historickým
dědictvím. Každá stavba v blízkosti centra
je vstupem do historického jádra města a má
na jeho podobu vliv (i v dálkových pohledech
např. z rotundy). Stavbu je tedy žádoucí, spíše
nutné, navrhnout citlivě.
Zejména s ohledem na urbanisticko architektonickou provázanost s historickým

centrem jsme ve stavební komisi formulovali
několik specifických bodů, zásad, chcete-li,
pro výstavbu. Tyto se pak staly součástí výzvy, kterou město oslovovalo zájemce.
Výše uvedené prosím držte v paměti, neboť se na předchozí odstavec budu odkazovat u popisu konkrétních návrhů, které Vám
nyní představím.
V listopadu 2020 byl na zastupitelstvu
představen návrh společnosti Billa, jež uvažoval s výstavbou v prostoru bývalého sběrného dvora. Ve stručnosti se bohužel jednalo o typovou plechovou halu. S odkazem
na výše popsané se přesně jedná o ten necitlivý vstup do historického jádra, který většinu
bodů z výzvy nesplňuje (porovnejte s návrhem z roku 2009). Naopak představuje potenciál pro vznik brownfieldu, a to v přímém
sousedství historického jádra. Pro bližší rozbor si Vás dovolím odkázat na audiozáznam
Pokračování na str. 5

Vlasta Doláková, starostka
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ze zastupitelstva, kde se k návrhu rozsáhle
vyjadřuji. Přesto tento nevhodný návrh vedl
k něčemu pozitivnímu, a to vzniku pracovní
skupiny pověřené jednáním se zájemci a posuzováním předložených možností.
Billa v jednáních nepokračovala, zájem
však projevila společnost LIDL. Prostor bývalého sběrného dvora pro jejich supermarket
neposkytuje dostatečně velký pozemek, proto sami přišli s nabídkou výstavby v lokalitě
koupaliště s tím, že finančně přispějí na jeho
přesun na jiné vhodné místo. Vstřícná nabídka a z jednání pracovní skupiny musím
doplnit, že ze strany zástupců LIDLu probíhala jednání velmi vstřícně. Stavba je v tomto
návrhu více odsazena od uliční čáry a vizuálně méně exponovaná, navíc je LIDL ochotný
jednat o architektonickém pojetí a respektovat kontext místa a návaznost na historické
jádro.
Faktem zůstává, že územní plán zde výstavbu supermarketu neumožňuje a tato varianta vyžaduje pořízení změny, což může
trvat i ve zkráceném řízení klidně 1-2 roky
– nejedná se nutně o překážku, jen o časový
průtah.
Osobně však vnímám v této lokalitě jiné
problémy. Nejprve dopravní napojení. Silnice
zde vede v mírném oblouku s horší viditelností. Téměř jistě by zde bylo nutné s ohledem na bezpečnost a plynulost dopravy zřídit
odbočovací pruh, silnici však kvůli okolní zástavbě nelze příliš rozšířit. Zároveň umístění na tomto místě znamená, že většina lidí,
co sem pojede, musí projet skrze centrum.
Což je v rozporu s dlouhodobými cíli města
na omezování dopravní zátěže centra. I zde
existuje riziko vzniku brownfieldu v přímém
okolí historického centra. Dovolte mi však
ještě jednu úvahu. Pozemky koupaliště jsou
z mého pohledu do budoucna cenné, neboť
se jedná o krásnou lokalitu pro bydlení. Považuji za vhodné (a nejsem sám) dotvořit

lokalitu měřítkově odpovídající zástavbou
s příjemným rodinným bydlením a komerčním parterem drobných obchodů a služeb
a s přírodním biotopem nahrazujícím koupaliště. Myslím, že bychom k tomu časem měli
v rámci rozvoje města směřovat.
Právě z výše uvedených důvodů věřím, že
vhodnější umístění supermarketu je někde
od centra směrem na Šťáhlavy. Dopravní

napojení zde bude jednodušší. Lze najít i objízdné trasy a doprava tak potenciálně nemusí
jezdit přes centrum. Pokud by se někdy v budoucnu povedlo realizovat obchvat na Šťáhlavy, bylo by možné i zásobování řešit z druhé
strany a neprojíždět přes centrum. Stavba by
byla umístěna dále od (a tím méně ovlivněna spádovou oblastí) OC Olympia. Lokalita
není v takové přímé návaznosti na historické
centrum a nároky na architektonické pojetí
zde v tomto ohledu mohou být případně nižší. A pokud by náhodou došlo na scénář, kdy
provozovatel budovu opustí, je jistě lepší, aby
potenciální brownfield vznikl zde než v centru. Pro doplnění, dříve zpracovaná Vize
rozvoje rovněž doporučuje umístit obchodní
zařízení spíše tímto směrem. A územní plán

případně možné přesunout (a ideálně nahradit formou přírodního biotopu). Popsání prověřovaných možností a jejich úskalí by vydalo
na samostatný článek, proto je zde podrobněji
rozebírat nebudu. Po prověření možností se
jako jediná vhodná možnost jeví soukromé
pozemky za stávajícím areálem koupaliště.
Společnost LIDL tedy zahájila jednání se soukromým vlastníkem a nedošlo k dohodě. Tím
LIDL variantu umístění supermarketu na pozemcích současného koupaliště opustil. Momentálně prověřuje variantu umístění za KaVem a nám v tuto chvíli nezbývá než počkat,
až si LIDL lokalitu důkladně prověří a jak proběhnou jednání s vlastníkem pozemku.
Martin Stark
zastupitel za volební stranu PRO Plzenec

DALŠÍCH PÁR SLOV
KE „SMETANCE“

v území vedle radnice s propojením do Smetanovy ulice, dostavbu radnice, stavbu
knihovny, výstavbu nového úřadu, rozsáhlou
parkovou úpravu, jejíž součástí bude dům
pro seniory a v neposlední řadě několikero
bytových staveb. Řešené území a vítězný ná-

v příštích letech ufinancuje, ptáte se? Podstatné je, že my – město, to vše financovat
nemusíme. Principem je, z rozpočtu města
zafinancovat základní infrastrukturu (např.
inženýrské sítě, prostor náměstí a další cesty,
veřejné parkové úpravy, …) a vybrané občan-

Tématu „Smetanky“ se zde věnuji již několik navazujících článků. V tom dnešním mi
dovolte pár slov stran aktuálního stavu a úvahu nad financováním.
Již na počátku, když jsme v pracovní skupině, jíž jsem měl tu čest být členem, sestavovali zadání pro urbanisticko-architektonickou soutěž na dostavbu centra města, bylo
jasné, že se jedná o běh na dlouhou trať, a že
soutěž a následná územní studie je pouhým
prvním krokem z mnoha, ačkoliv klíčovým.
Se schválením nového územního plánu
konečně mohl Odbor územního plánování
v Plzni posvětit zadání územní studie a vydat
oficiální pokyny. Tím vítězný architektonický
tým konečně mohl započít práce na rozpracování vítězného návrhu do podoby územní
studie, jež je pro město zásadním podkladem
pro další kroky na cestě k důstojnému centru.
Pro připomenutí, v zadání jsme stanovili
a vítězný návrh počítá s vytvořením náměstí

tímto směrem dokonce i vymezuje plochu,
kde je možné obchodní zařízení umístit. Jedná se o pozemek za KaVem. Nebylo by tedy
nutné pořizovat změnu. Jedinou komplikací
je, že se jedná o soukromé pozemky.
Jaký je tedy aktuální stav? Ještě donedávna
byla ve hře jak lokalita koupaliště, tak varianta
za KaVem, přičemž LIDL preferoval koupaliště. Proběhla tedy analýza, kam je koupaliště

Obrázek 1 - Návrh od Ateliér Soukup, 2009 (vlevo) a návrh společnosti Billa, 2020 (vpravo)

Obrázek 1 - řešené území (vlevo), vítězný návrh arch. Štáfka a kol. (vpravo)
vrh přikládám na Obr. 1. Pro podrobnosti si
opět dovolím připojit odkaz na záznam mé
prezentace zadání zastupitelstvu
https://youtu.be/EVqpAVosW0Q
Zdá se Vám toho mnoho? Jak to vše město

ské stavby (dostavba radnice, úřad, knihovna, …), a tím vytvořit základ. Základ, který
najednou nabízí potenciál a začíná být atraktivní pro soukromé investory. Ti v tu chvíli
Pokračování na str. 6
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mají důvod sem přijít a investovat, čímž zafinancují to zbylé, a to v souladu se zmíněnou
územní studií.
Jedná se o princip, který můžeme znát
ze zahraničí. Rád v tomto kontextu uvádím příklad galerie v Bilbao. V 80. letech se
jednalo o brownfield – chátrající čtvrť oceláren a sléváren. V 90. letech si město spolu s Baskickou vládou řeklo, že s tím musí
něco udělat a celý brownfield revitalizovat
a vdechnout mu nový život. Zafinancovali proto projekt a stavbu dnes slavné galerie
(Guggenheim Museum Bilbao) s nejbližším
okolím od Franka Gehryho (pozn.: Gehry navrhl i Tančící dům v Praze). Ta tvoří v místě
významnou dominantu a pozvedá hodnotu
místa, čímž zakládá velký potenciál k tomu,
aby se lokalita stala atraktivní. K tomu skutečně došlo. Takový potenciál nalákal v dalších letech soukromé investory (ale i inicioval
další kroky města) a dnes je z bývalého chátrajícího brownfieldu krásná a atraktivní čtvrť
moderního umění. A to vše odstartovala
a umožnila zásadní veřejná investice do vybudování galerie uprostřed brownfieldu. Pro
ilustraci uvádím stav před a po na Obr. 2
Obdobný přístup můžeme uplatnit i v případě „Smetanky“, pouze místo galerie by se
jednalo o základní vybavenost, viz výše. Zmíněný výčet však berte jen jako příklad. Rozhodnout o tom, které stavby a části půjdou

ze zdrojů města a které budou realizovány
za účasti soukromých investorů, vyžaduje
ekonomické analýzy, důkladné strategické
plánování a diskuzi. Jakkoliv jsem rád, že se
nám povedlo soutěž uspořádat a získat kvalitní návrh na centrum, mrzí mě, že tyto rozvahy nad podílem veřejných/soukromých in-

PRO DOBROTU
NA ŽEBROTU?
(REAKCE NA TVRZENÍ
PANÍ STAROSTKY
Z MINULÝCH RL)

tuálně ubytováno několik ukrajinských rodin
a dochází volné prostory pro další ubytování.
Některé města ubytovávají v tělocvičnách,
ale zde máme jen malou tělocvičnu a sokolovnu. Budova bývalé SÚS má jednotlivé
kanceláře, takže by zde rodiny s dětmi měly
soukromí. Jednání s paní ředitelkou Muzea
už dle informací paní starostky a pana místostarosty Vávry probíhala, ale bezvýsledně.
Je tedy potřeba vyvinout další tlak na Muzeum, případně Plzeňský kraj, protože část
budovy je zbytečně nevyužívaná.
Pokud by se podařilo Muzeum k součinnosti přesvědčit, tak by město zajistilo vybavení prostor, případně další úpravy, které by
byly zapotřebí. V případě, že by rada města
či starostka města uvítaly v rámci návrhu
usnesení ještě další mandát, uvítáme rozšíření usnesení dle těchto potřeb. Na stávajícím
znění navrhovatel trvá a samozřejmě se nebrání vylepšení v rámci diskuze, nikoliv však
za cenu změny podstaty a významu.
Předmětem materiálu není konkrétní řešení stavebních úprav či analýza hygienického zázemí ve vztahu k možnému počtu
ubytovaných, jak již bylo výše řečeno, situace
je vážná a ubytování v jiných městech je poskytováno i v o řád méně vyhovujících podmínkách.
Budovu bývalé SÚS v Riegrově ulici město
Starý Plzenec v roce 2020 zakoupilo od PK,
smlouva o výpůjčce, kupní smlouva a korespondence ohledně koupě jsou součástí příloh. Již tehdy město žádalo o možnost využívání volné části budovy, ale také bez odezvy.

Po pročtení posledních Radyňských listů
jsem se ta nějak nestíhal divit, co všechno se
o mně píše… Dle paní starostky jsem navrhl vybudovat v Riegrově ulici ubytovnu pro
uprchlíky… Evidentně paní starostka vidí,
že s ubíhající dobou od napadení Ukrajiny
možnost získat politické body podporou
osob vyhnaných válkou klesá, a je potřeba
shánět politické body očerňováním opozice
kde se dá. Stejné politikaření jako ve vysoké
politice...
Protože jak se píše v důvodové zprávě
k usnesení, toto usnesení jsem navrhl proto, aby paní starostka a pan místostarosta
Vávra měli lepší vyjednávací pozici s Plzeňským krajem a Muzeem jižního Plzeňska,
kteréžto instituce se s nimi o možnosti dočasného využití pro ubytování uprchlíků
odmítaly bavit...
Uvádím tedy pro úplnost celé znění důvodové zprávy k usnesení zastupitelstva, ze
kterého je jasné, že se jednalo o podporu
stávající vyjednávací pozice:
Na minulém ZM jsme schvalovali peněžitou pomoc pro Ukrajinu a pro humanitární
pomoc na Ukrajině. Ve Starém Plzenci je ak-

toho, že jsme zatím na počátku a mnoho se
toho neděje a na zmíněné analýzy a diskuze a plánování máme čas. Již v tuto chvíli je
možné „rozstříhat“ celý návrh na dílčí menší
akce, logicky uspořádané bloky staveb podle
významu, funkce apod., a započít velmi hrubým odhadem nákladů. V návaznosti na to
je možné dále rozmýšlet nad tím, co město
musí financovat, co
může financovat (a byl
by to vhodné) a co
určit pro soukromý
sektor. I při takovémto rozdělení se bude
pro města jistě jednat
o značné investice,
proto je zrovna tak
potřebná
důkladná
analýza investičních
akcí – určit, které investice jsou pro chod
a údržbu města nutné,
a které investice sneObrázek 2 - Bilbao downtown v roce 1996 s rozestavěným muzeem (vle- sou odklad.
I přes tento zádrhel
vo) a 2012 (vpravo), zdroj: http://www.balmori.com
věřím, že jsme dobře
vestic zatím neprobíhají. Mohlo by se zdát, že nakročeni vstříc důstojnému centru města
jsou zatím předčasné a že je na vše zatím dost a nové Smetance. A věřím tomu zejména kvůli
času. Ano, celá „Smetanka“ je akce na dese- tomu, že vysoutěžený návrh je velmi kvalitní.
Martin Stark
tiletí a napříč řadou volebních období, právě
zastupitel za volební stranu PRO Plzenec
proto bych ale považoval za rozumné využít

Znění usnesení zastupitelstva, pro které hlasovalo všech 14 přítomných zastupitelů včetně paní starostky
ZM v současné nelehké situaci žádá:
1. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
příspěvkovou organizace Plzeňského kraje,
2. Plzeňský kraj
o poskytnutí maximální součinnosti
ve věci ubytování uprchlíků postižených válkou na Ukrajině v prostorách stavby čp. 533
ve Starém Plzenci (objekt bývalé SÚSPK).
Část budovy bývalé SÚS se nepoužívá
a dočasné využití k ubytování uprchlíků by
sice možná bývalo bylo v rozporu s územním plánem, ale nejspíš úplně stejně, jako
případné využití tělocvičny nebo sokolovny… A v případě velkého přílivu ukrajinských uprchlíků by z mého pohledu bylo
mnohem vhodnější použít nepoužívanou
část budovy města než dětem sebrat tělocvičnu nebo sokolovnu… Nemluvě o tom,
že po opadnutí krize by město pak třeba
mohlo konečně začít používat dotyčnou
část budovy pro jiné své účely (Muzeum má
budovu zdarma vypůjčenou a větší část vůbec nepoužívá). A jen pro zajímavost, Kraji
pak trvalo čtvrt roku, než posbíral dostatečné množství důvodů, proč část budovy
města nemůže městu poskytnout – záporná reakce dorazila zastupitelům až začátkem července, zatímco žádost byla řešena
na konci března.
Jiří Šimána
zastupitel za volební stranu PRO Plzenec
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OPRAVDU
V RADYŇSKÝCH LISTECH
NAJDEME VŠECHNY
DŮLEŽITÉ INFORMACE?
Také Vás při čtení Radyňských listů občas
napadá, že Vám chybí pohled na problematiku i z jiného pohledu, než má paní starostka? A že se o důležitých (a nepříjemných)
informacích většinou nepíše vůbec, případně je o nich jen někde zastrčená malá zmínka? A víte, že se dokonce jedná o porušování
tiskového zákona, kde je přímo stanovena
povinnost poskytovat objektivní a vyvážené
informace o územně samosprávném celku?
Principy, která by měla dodržovat radniční periodika jsou popsána například v manuálu, jehož spoluautorem je jeden z „otců“
informačního zákona, pan Oldřich Kužílek
(Manuál pro dobré radniční periodikum –
https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/08/hlasna-trouba_manual_web.
pdf). Jednoduše by se principy daly shrnout
následovně:
V první řadě je potřeba předcházet střetu
zájmů při tvorbě periodik. (Opravdu starosta města nemůže mít rezervované první
tři strany periodika…) Je vhodné zapojení
opozice do redakčních rad. (V Plzenci zatím
utopie.) Je nutné stanovení jasných pravidel
pro tvorbu obsahu periodika, je potřebný
samostatný, odpovědný a aktivní přístup
redakce k tvorbě obsahu periodika. A dále
by měl být rovný přístup k prezentaci svých
názorů podle tiskového zákona pro všechny
zastupitele místní samosprávy. Když bychom
vzali poslední bod, tak jen na něm bude jasně znát výrazný nepoměr prezentace názorů
jednotlivých zastupitelů, nemluvě o tom, že
výsadní právo komentovat cizí články hned
v daném čísle má pouze paní starostka - dle
pana Kužílka je toto popisováno jako typické zneužití (pravo)moci. A koho z občanů
tento přístup pak neodradí od zaslání kritického článku?
A o jaké informace v Radyňských listech
například přicházíte?

NÁZORY
DO RADYŇSKÝCH LISTŮ
PATŘÍ.
JSOU TAM A URČITĚ
TAM I BUDOU
Reakce na výše uvedený článek
zastupitele Jiřího Šimány
Nedávno jsem četl, že když je někdo rozčílený a chcete ho ještě víc „rozpálit“, řekněte
mu, ať se uklidní. Stejným „červeným hadrem“ je obvinění, že jste porušili nějaký zákon, o jehož přesném znění toho ten druhý
ví hodně málo…
Ale dost psychologie! A také obviňování,
protože to by určitě mohlo být porušením
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Hojně diskutovaná závěra na nové vodovodní přípojky – dle článku paní starostky by
to vypadalo, že za vše může zlý Bohemia Sekt
– ale je to opravdu tak? V článku se píše, že BS
odebírá 70% pitné vody v Plzenci – ale z podkladů, které mají k dispozici zastupitelé, je
zřejmé, že Bohemia Sekt odebírá jen přibližně
18% pitné vody. Přitom o problému s vodovodní sítí se ví už minimálně od začátku tvorby nového územního plánu, který se vytvářel
10 let, a zpráva o nutnosti řešit tento problém
se táhne strategickými dokumenty města
minimálně v posledních dvou volebních obdobích. Ale problém se v podstatě začal řešit
teprve po vyhlášení uzávěry na nové přípojky.
A proč si redakční rada tedy alespoň elementárně neověřuje zveřejňované informace? Je
toto opravdu objektivní zpravodajství?
Kolikátým rokem se již řeší přístavba školy a stavba haly? A o kolik už vzrostla cena?
(V roce 2017 plánováno 75 milionů, dle neúspěšného výběrového řízení to vypadá, že
nyní budeme muset být rádi, pokud stavba
bude stát jen dvojnásobek původně plánované částky) Proč se opozice přes dva roky marně dožadovala informací, kdy už se konečně
začnou připravovat výběrová řízení? A proč
pak byla výběrová řízení vypisována ve spěchu, obě napoprvé dopadla špatně a jaké
v nich byly všechny chyby (a že jsme dodali
i přes šibeniční termín hromadu připomínek
s tím, že je potřeba podklady přepracovat).
A i schválená dotace na stavbu je dost nejistá,
jelikož se zatím všichni odborníci vzácně shodují na jednom, že se stavba v termínech pro
dotaci prostě stihnout nedá...
Jak vypadala tvorba Komunikační strategie města, kdy najatá firma při prezentaci
stihla porušit snad všechny základní zásady
prezentace. Nemluvě o tom, že dotyčná firma
tak nějak zapomněla včas informovat občany,
že by byla vhodná i jejich účast na plánovaném workshopu ke komunikaci města s občany… Ale firma vyhrává výběrová řízení dále
a další dokument je snad už po tlaku opozice
reklamován k přepracování (některé dokumenty přejaté městem totiž asi nikdo kromě
opozice nečte... )
Otázce zvelebení centra města a Smetano-

vy ulice se dlouhodobě věnuje z pozice opozičního zastupitele kolega architekt Martin
Stark. Ale ze své pozice může ovlivňovat spíše
vizi, jak by místo mělo vypadat do budoucna.
Na radě města je ale řešení, kdy se konečně začne něco provádět s rozpadajícími se budovami na severní straně „Smetanky“. Stále zaznívají jen výmluvy, že něco nejde. Nejdřív nešlo
ani nouzově opravit střechy, pak to najednou
šlo, ale nešlo zase připravovat nic jiného… Výmluv je spousta, ale reálný postup skoro nulový. To, že se provedla demolice jednoho domu
se opravdu nedá prodávat jako úspěch.
Proč je spousta usnesení bez termínů a kde
je termín, tam je snaha ho posunout a ještě se
často nedodrží...
Přicházíte i o informace z kontrolního
výboru (KV), u kterého bývá zvykem, že ho
vede opozice, aby existoval nějaký dohled nad
radou města. Zde byl předseda výboru navržen místostarostou města a prosazen vedením
města i přes odpor opozice. Opoziční zástupci
byli ve výboru jen do chvíle, kdy se pro nesouhlas s fungováním výboru vzdali svého
mandátu a neúspěšně požadovali odvolat
i předsedu. Od té doby už je KV bez zástupců
opozice. Není se pak čemu divit, že dle předsedy KV kontrola usnesení rady a zastupitelstva
dle jeho slov probíhá tak, že se u jednotlivých
bodů zeptá někoho, kdo má řešení za úkol,
zda bylo usnesení splněno – pokud mu řekne,
že ano, tak je úkol splněn a kontrola hotova.
Informace o kontrolách jsou občas přísně
tajné a opozice je kritizována, pokud chce
alespoň vidět tabulku s kontrolovanými usneseními, protože schopnost práce s počítačem
není nutnou podmínkou pro funkci předsedy
kontrolního výboru…
Radniční periodika opravdu mohou být
tvořena vyváženě, s diskusemi nad tématy, s informacemi o problémech. A zážitky z fungování vedení města Starý Plzenec
a z jednání zastupitelstva by občas vydaly
na román, ale vzhledem ke způsobu vedení
Radyňských listů (hlavně aby se tam neobjevila kritika), se objektivní obrázek o fungování města dělá opravdu špatně…
Jiří Šimána
zastupitel za volební stranu PRO Plzenec

nějakého zákona. Pojďme se raději vrátit
k diskusi…
Za poslední čtyři roky, co jsem v redakční radě Radyňských listů (RR), se nestalo,
že bychom odmítli byť jediný kritický ohlas
nebo připomínku jak od zastupitelů, tak
i od občanů. Nevím tedy, z čeho jsme obviňováni. A že by v RR nebyli zastoupeni zástupci opozice – toho jsem si ještě nevšiml.
Já se tam s nimi totiž setkávám. Jen při covidu jsme, pravda, přímá osobní jednání před
každým vydáním neměli, ale pravidelně jsme
spolu komunikovali prostřednictvím e-mailu a mobilu.
Manuál pro dobré radniční periodikum
z pera „otce“ tiskového zákona Oldřicha Kužílka jsme zatím nepoužívali, a je správné, že
jsme na něj upozorněni. Pokud budu po komunálních volbách do RR znovu vyslán,

navrhnu radě a zastupitelstvu města úpravu
současných pravidel pro vydávání Radyňských listů včetně práva redakce a RR krátit
příliš rozsáhlá vyjádření a zařazovat je v přiměřeném rozsahu. Přesně tak, jak to ukládá
tiskový zákon.
Radyňské listy se za posledních pár let
výrazně změnily. Je v nich mnohem více
důležitých sdělení a nevšiml jsem si, že by
o nějakých „nepříjemných informacích“
byla jen někde zastrčená malá zmínka. Tím
nechci říct, že jsou dokonalé. To určitě ne!
Pojďme je v příštím období dělat ještě lépe,
zveřejňujme jejich prostřednictvím ještě víc
informací, názorů, diskusí a polemik. Ale
prosím, dělejme to v mezích slušnosti, pravidel a zákonů.
Alois Žižka, občan města
a člen redakční rady Radyňských listů
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ODKUD JDEM, KUDY
A KAM?
„Přirozenou nevýhodou
demokracie je, že těm, kdo to
s ní myslí poctivě, nesmírně
svazuje ruce, zatímco těm,
kteří ji neberou vážně,
umožňuje téměř vše.“
Václav Havel
Sleduji naše malé politické jeviště z pozice
zastupitele a předsedkyně Komise strategického rozvoje a prezentace památek osm let.
A sama na něm také vystupuji. Pocity mám
rozporuplné. Nikdy před tím by mne nenapadlo, že vstoupím do politiky, ani to, že v ní vydržím tak dlouho. Vstoupit do politiky pro mne
bylo stejné jako šlápnout do něčeho odpudivého. Proč jsem se nakonec rozhodla ten krok
udělat? Klíčovým momentem bylo setkání se
ženou, jejíž nevyčerpatelná energie, pokora,
laskavost a především neuvěřitelná pracovitost
ve mně probudila chuť ke spolupráci. Litovala
jsem někdy svého rozhodnutí? Ano, mnohokrát. Při nekonečně se vlekoucích hodinách
způsobených obstrukcemi při jednáních zastupitelstva, jejichž cílem nebylo nalezení společného řešení, ale populistická prohlášení a promyšlené manipulace. Litovala jsem ve chvílích,
kdy jsem v naprostém úžasu četla polopravdy,

INFORMACE
PRO DLUŽNÍKY V EXEKUCI
O MOŽNOSTI VYUŽÍT
OPAKOVÁNÍ
„MILOSTIVÉHO LÉTA“
Město Starý Plzenec informuje zadlužené občany o možnosti, shodně jako před rokem, že byl přijat
zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech
pro zastavení exekuce, účinný k 1.9.2022 zakotvující tzv. milostivé léto.
Pokud dlužníci v období od 1. září do 30.
listopadu 2022 zaplatí jistinu z veřejnopráv-

S RESPEKTEM
Dnešní doba je úplně jiná, než byla před
čtyřmi, osmi, nebo dvanácti lety. Prožíváme
větší pocit nejistoty, třeba zda budeme mít
v zimě dost tepla, zda jsme připraveni na další vlnu covidu nebo jestli se opět nezdraží.
Spousta věcí se děje nezávisle na nás, anebo
máme jen velmi omezené možnosti dění nějak ovlivnit. Pro mnohé z nás je to stresující.
Není ale vše jen zdrojem starostí. Z věcí, které
dokážeme ovlivňovat a čerpat z nich sílu je
třeba i naše město, jedno z nejhezčích míst,
co znám.
Změny dopadají i na nabídku volebních
stran, kandidátek do našeho zastupitelstva. Le-
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někdy i vyslovené lži a pod nimi projevy zášti
pramenící často pouze z neznalosti. Změnila jsem během osmi let spolupráce svůj názor
na Vlastu Dolákovou? Ne, nikdy. Měla jsem
ze své práce někdy radost? Samozřejmě! Stačí se projít městem a dívat se na všechno, co
se povedlo udělat. Jsou to hmatatelné stopy
mé soukromé radosti. Radostná a inspirativní
byla také setkání Komise strategického rozvoje
a prezentace památek. I když začátky byly těžké. Ani Pavel Gregorič, zvyklý být celý život vrcholovým manažerem, ani Hanka Karnoldová,
která měla naprosto jasné představy o fungující
firmě, městu i komisi, mi nedali zadarmo vůbec nic. Zprvu se zdálo, že nenajdeme společnou řeč. Dýchali mi na záda, nebrali si servítky. První rok jsem to chtěla vzdát. A pak jako
zázrakem přišlo vzájemné pochopení. Šlo nám
vždycky jen o nalezení nejlepšího řešení. Jakmile byl problém vyřešen, nikdy jsme k němu
nevraceli. Ne vždycky jsme měli stejný názor,
ale byli jsme ochotní ke kompromisu. Přístup Hanky i Pavla byl naprosto profesionální
a na jejich názor jsem se mohla spolehnout.
Nastavili vysokou laťku, kterou jsme se snažili
ze všech sil udržet. Jsem vděčná za ty roky spolupráce a vím, že oni to ví. Z obou se stali mí
přátelé. A oba mi stále chybí. Upřímně děkuji
i všem dalším členům, kteří komisí prošli, podíleli se na důležitých rozhodnutích a pomohli
mi to nevzdat – Pavlu Langovi, Jarmile Očenáškové, Karlu Krupičkovi, Miroslavu Hlaváčovi
i Radimu Dankovičovi.

V posledních dnech znovu často přemýšlím,
jestli je v politice místo pro slušnost, a jestli se
dá volební kampaň (aspoň ta naše komunální)
vést čestně. Jestli je k úspěchu potřeba někoho
zesměšnit nebo pošpinit jeho práci. Nebo jestli
stačí vyložit karty, představit svoje plány, vize,
záměry. Zda stačí připomenout to, co bylo uděláno. Myslím, že poctivé je přiznat také chyby.
Dělá je každý, a kdo tvrdí, že se jich nedopouští,
jednoduše lže. Stačí to? Uvidíme.
Mám dva velké politické vzory (jakkoliv
pateticky to může znít) – Masaryka a Havla.
Nemám je jako dokonalé modly, ani jako politiky, kteří nikdy nechybovali. Dopustili se řady
omylů. Ale nebyli populisté. Neslibovali, co nelze splnit. Byli poctiví ve svých motivech. Nehanobili svoje protivníky. Nestavěli svůj úspěch
na lži. Ano, žili v jiné době a v jiném světě. Ale
principy, které vyznávali, jsou platné v každé
době. A proto věřím, že i politiku lze dělat poctivě. „Nebát se a nekrást.“ Vést dialog, jehož
cílem není prosadit vlastní názor, ale najít nejlepší možné řešení. Věřím, že to jde.
Vidím věci, které se povedly, a jsem na ně
hrdá. Vidím i ty, které se nepovedly, a snažím se
z nich poučit. Cítím i vděčnost za všechno, co
mne moje „politická“ léta naučila, za to, co mi
vzala, i co mi naopak dala. A co moje svědomí?
Děkuji za optání. Zaplať pánbůh, pořád čisté.

ních dluhů a k tomu uhradí částku ve výši
1.500 Kč bez DPH (celkem 1.815 Kč vč.
DPH) jako paušální náhradu exekuce, exekutor bude povinen exekuci zastavit. Jedná se
o exekuce zahájené před 28.10.2021.
Tento zákon tak odpustí úroky či penále těm dlužníkům, kteří jsou v exekuci kvůli
dluhu vůči veřejnoprávní instituci, tedy kromě úřadů (dlužné nájemné, poplatky mimo
daňové exekuce apod.) například i vůči dopravnímu podniku, energetikům, vodárně,
knihovně, městské policii, zdravotním pojišťovnám a podobně. Odpouštění příslušenství
se týká pouze exekucí vymáhaných soudním
exekutorem. Na daňové a správní exekuce,
vedené jiným institutem, než je exekutorský
úřad (správce daně atp.), se Milostivé léto nevztahuje. Dlužník také nesmí být v insolvenci.

Dlužník nejpozději do 30.11.2022 písemně sdělí exekutorovi, že žádá o postup dle
zákona č. 214/2022 Sb. a chce využít institut
Milostivého léta. Dlužník též může písemně
požádat přímo exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena.
Na webové adrese www.milostiveleto.cz
či www.exekuceinfo.cz jsou podrobné podmínky pro využití této oddlužovací akce.
Spisovou značku své exekuce mohou dlužníci zjistit z výpisu z CEE (centrální evidence
dlužníků) prostřednictvím Czech pointu,
též je zřízena bezplatná helplinka na tel.
770 600 800 či email jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.

tos jich máme zhruba polovinu než jiné roky.
Určitě bude dobře, když ovlivníte chod a podobu našeho města a vyberete si jednu z nich.
Nechci tento článek věnovat sebeprezentaci. Mé názory a postoje jsou přiměřeně známé – dělat správu odborněji, rychleji a průhledněji, nikoliv jako „one man show“, ale
pěkně společně s odborníky na různé oblasti
a s pečlivou přípravou.
Přáním je svolávat pracovní zastupitelstva
bez ohledu na body k jednání, ale jako kulatý
stůl nápadů a vysvětlování. A klidně i veřejná. Jsem přesvědčený, že nejen naše sdružení
nabízí nadšení a chuť do práce a není přeci
důvod nevytěžit z toho pro město co nejvíc.
Paní starostka Doláková byla ve funkci

dvanáct let. Je to v mnoha směrech silný výkon a patří jí za to důstojné poděkování. Město lze řídit různými styly i způsoby a současná
doba vyžaduje důraznou změnu, větší ekonomickou opatrnost, promyšlenější investice
a také jiné styly vzájemné komunikace s oboustranným nasloucháním. Všem je lépe když se
k sobě chovají slušně a s respektem. Dobu nezměníme, ale ty základní důležité věci ovlivnit
doma, v Sedlci a Plzenci, můžeme.
Toto mé poněkud osobní zamyšlení patří všem, kteří přemýšlejí, koho volit. A patří
i těm, kteří budou zvoleni a sdílí také potřebu
změny.
Jan Eret
zastupitel za volební stranu PRO Plzenec

Denisa Brejchová
zastupitelka za volební stranu
SDRUŽENÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Radek Hroch, tajemník
Martina Brejníková, právnička
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EKOLOGIE
SOUTĚŽ PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ
O nejkrásnější pytel aneb třiďme
efektivně
Pokud doma soustřeďujete tříděný odpad
do pytlů, můžete se v září zúčastnit soutěže
„O nekrásnější pytel“.
Podmínky soutěže: Odpad je nutné dokonale vytřídit podle komodit (plast, papír,…)
minimalizovat jeho objem sešlápnutím nebo
zmáčknutím a soustředit do plastového průhledného pytle. Požádejte děti, aby na naplněný pytel s dokonale zmáčknutým odpadem nakreslily nějaký obrázek. Fotografii
ozdobeného pytle je třeba poslat na adresu:
info@naseodpadky.cz .

Každé pondělí v září, čili 5.9.2022;
12.9.2022; 19.9.2022 a 26.9.2022 budou fotografie nahrány na facebook (https://www.
facebook.com/naseodpadky) a bude možno
hlasovat, který pytel je nejkrásnější.
Každý týden vyhrává 7 autorů fotografií
s největším počtem „lajků“ 500,- Kč.
Celkem bude tedy v září oceněno 28 pytlů.
Cílem akce je zapojit do třídění odpadů
děti a upozornit na to, že nesešlápnuté plastové obaly či krabice zabírají místo v kontejnerech, snižují efektivitu třídění a místo
vytříděného odpadu se za drahé peníze sváží
vzduch….
Více informací o soutěži i efektivitě třídění
na stránkách https://www.naseodpadky.cz/
Helena Šašková, odbor ŽP

SERIÁL
cvičili divadelní hru s názvem „Dobrý duch
KYRASAM“. Když si to přečtete obráceně,
zjistíte, proč jsme si i s rodiči mysleli, si to
od Němců takzvaně odskáčeme. Hra pojednávala o zlém kouzelníku s knírkem a patkou
vlasů do čela (hrál jsem ho já), který začaroval
krásnou princeznu a ta čeká na prince, aby ji
osvobodil. Hrálo se to jen jednou, za přítomnosti našich rodičů. Vstupné bylo pět korun.
Utratili jsme to společně za nějaké bonbony
bez lístků.“
Jaroslav Hrubý, pamětník

NÁDRAŽNÍ SEDMA
A DOBRÝ DUCH
KYRASAM
„V roce 1939 zabrala sokolovnu německá
armáda. Sokol byl zakázán a naše parta kluků
a holek si našla místo k dětským hrám a dováděním v tzv. „Vohradě“, což byl pozemek pana
Tolara, vlastnícího pilu v jejím sousedství.
Dětské hry vystřídal později volejbal. Jádro
naší klukovské party se jmenovalo „ Nádražní
sedma“ a dívčí klub se jmenoval „Čtyřlístek“.
(My děti jsme tehdy nadšeně četly „Mladého
hlasatele“ a ten nás po vzoru Rychlých šípů
inspiroval k zakládání podobných spolků.)
Jednou - asi v roce 1942 nebo 43 - jsme na-

Zdroje.
• dopis Jaroslava Hrubého z ledna 2017 (strojopis) a rozhovor v červnu 2021
• - ilustrační foto: www.google.cz

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2022

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

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:
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659
www.staryplzenec.cz
Otevřeno:
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
Pá - zavřeno

13:00-14:00 h

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY
- Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h
Tel.: 725 500 060,
e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
Pokračování na str. 10
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14:00
0 h – 18:00
0h
předhradí hradu Radyně

Pokračování ze str. 9
HRAD RADYNĚ
Otevřeno SO, NE a 28.09.2022 od 10:00 do
18:00 h.
Komentované skupinové je možné objednat
na tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno 03.09.2022 od 13:00 do 16:00h.
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou první sobotu v měsíci od května do září 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.
www.rotunda-hurka.cz

14:00

zahájení

14:10

loutkové divadlo Špalíček

15:15

kapela RAAVA

16:15

divadlo Histrio

17:15

kapela RAAVA

18:00

závěr

Ukázky středověkých řemesel

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 100 Kč, snížené 50 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.

DINOSVĚT
Výstava žákovských prací výtvarného oboru
ZUŠ St. Plzenec
Staroplzenecká galerie
Výstava potrvá do 21. září 2022.
3. září 2022
Městské slavnosti
Místo: prostranství ve Smetanově ulici
Čas: 14:00 – 21:00 h
10. a 11. září 2022
Pouť
Pouťové atrakce a stánkový trh
Místo: hřiště SK Starý Plzenec, Na Hřišti 109,
Starý Plzenec
17. září 2022
Radoušovy hry – 17. ročník
Místo: hrad Radyně a podhradí
Čas: 14:00 – 18:00 h
25. září 2022
Karel IV. na viničce
Místo: Malostranské náměstí ve St. Plzenci
Čas: od 14:00 h.

V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům
města Starého Plzence.
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CYKLUS BENEFIČNÍCH KONCERTŮ
PLZENECKÉ INFOCENTRUM
USPĚLO V HODNOCENÍ KVALITY
SLUŽEB NA VÝBORNOU
V měsíci srpnu bylo provedeno ve spolupráci s agenturou
CzechTourism a Asociací turistických a informačních center
(A.T.I.C.) České republiky hodnocení kvality služeb turistického informačního centra (TIC) ve Starém Plzenci pomocí metody mystery shopping s výsledkem hodnocení 100% kvality. Při
hodnocení nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Infocentrum ve Starém Plzenci je členem A.T.I.C. ČR a k uvedenému hodnocení kvality, které probíhá každé dva roky, se přihlašuje pravidelně. Stejně tak jako před dvěma lety uspělo „plzenecké íčko“ bez ztráty bodu.
Eva Vlachová, K-Centrum

PRO STAROPLZENECKÉ VARHANY
Spolek Staroplzenecké varhany a Římskokatolická farnost ve Starém Plzenci
vás srdečně zvou na benefiční koncert. Výtěžek dobrovolného vstupného
bude věnován na další potřebnou péči o varhanní nástroje ve Starém Plzenci.

350 let

Heinricha
Schütze

Komorní pěvecký sbor AD LAETITIAM
řídí Miloslav Esterle

Kostel sv. Jana Křtitele
Starý Plzenec, Masarykovo náměstí
neděle 25. září 2022 v 18 hodin

NAŠE ŠKOLY
MŠ SEDLEC

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ SEDLEC
Letošní rok jsme se s dětmi sešli v naší MŠ od 10. 8. Přivítali jsme se tradičně ranním
rituálem a poté využívali krásné počasí k pobytu na školní zahradě. Vyráběli jsme obrázky
s letní tématikou, vyprávěli si zážitky z prázdnin, společnými silami zvelebovali záhonky
a nejvíc si děti užívají hru na pískovišti.
Barbora Michalová, učitelka

ZŠ STARÝ PLZENEC

FINÁLE PROJEKTU
„HÝBEME SE HEZKY
ČESKY“
Náš školní sportovní klub ZŠ Starý
Plzenec je opět ve finále projektu „Hýbeme se hezky česky“.
Prosíme o podporu našeho týmu
od 1.9. – 27.9. 2022 v prodejnách
PENNY MARKET: Plzeň Částkova,
Plzeň Zábělská a Rokycany. V těchto
3 prodejnách bude probíhat hlasování prostřednictvím útržku účtenky,
kterou obdržíte za nákup, jehož cena
bude rovna 100 Kč nebo vyšší.
Děkujeme!
Vedení školy
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
ROZHOVOR
S JEDENÁCTILETOU
ANYOU Z CHARKOVSKÉ
OBLASTI
Ahoj Anyo, na Adaptační kurz chodíš už
od konce dubna. Jak ses k nám vlastně dostala?
Nebylo to jednoduché. Dlouho jsme se
schovávali ve sklepě, kde nebylo co dělat,
hráli jsme kostky a čekali, až naše město přestanou bombardovat. Po třech týdnech jsme
usoudili, že už není na co čekat, a snažili se
opustit město.
Jenže ruští vojáci nás na západ nepustili,
a tak jsme uprchli do Moskvy. Potom přes
Lotyšsko a Litvu do Polska. Cesta byla strašná. V Litvě nás nechali celou noc čekat venku
v dešti. V Polsku nám sice poskytli místnost,
kde jsme měli přečkat do rána, ta byla ale tak
přeplněná, že jsme se do ní prostě nevešli.
Měla jsem pocit, že vůbec nikoho nezajímáme. Ničemu jsem nerozuměla.
Jak jste se dostali do Čech?
V Plzni jsme měli nějaké vzdálené příbuzné.
Líbí se ti tu?

Ano, moc. Je zde tolik hodných lidí. Je tu
bezpečno, nebojím se na ulicích, nekrade se
tu. Ze všeho nejlepší jsou výlety. S Adaptačním kurzem jsme už byli na tolika místech!
Příští týden se chystáme na Šumavu a znovu
do Prahy, moc se těším. Máte tu krásnou přírodu.

Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Jsem přijatá do šesté třídy místní školy.
Budu se učit. A doufat, že Rusové brzy odtáhnou. Nejprve zničili a pak zabrali celé naše
město. Doma zůstala babička. A můj pes. Je
mi z toho smutno.
Autor rozhovoru: Lenka Šimánová

Anya uprostřed v růžovém svetříku

Foto: Павленко Тeтяна, asistentka
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LÉTO S DĚTMI
Z UKRAJINY
Letošní léto naší rodiny bylo opravdu nevšední. Jelikož jsme už od dubna v každodenním kontaktu s dětmi z Ukrajiny v rámci
Adaptačních kurzů, dost nám přirostly k srdci. Známe jejich příběhy, jejich zájmy, silnější
i slabší stránky každého jednotlivce. Naším
cílem bylo s dětmi prožít krásné chvíle, vzít
je na místa, kde nám je dobře, při cestách poznávat českou vlastivědu, zdokonalovat jejich
úroveň češtiny i mnoho dalších dovedností.
Společně jsme vyrazili tábořit do týpí. Dětem jsme ukázaly, jak se dá vykřesat oheň,
podnikli dobrodružnou pouť potokem a jejich odvahu vyzkoušeli v rámci noční hry.
Také jsme se vydali na Otavu a dva dny
strávily sjezdem této řeky. Děti se učily
ovládat raft, stavět stany, připravovat dřevo
na oheň a jezdit na paddleboardu.
V polovině srpna jsme ještě zvládly dvoudenní koupací výlet do hradeckého lomu,

PRACOVNÍ SCHŮZKA
ŽEN V LOMU
V srpnu se sešly ženy z místní organizace
ČSŽ na dětském hřišti v lomu. Chtěly se přesvědčit o tom, jak vypadá hřiště, které před
dvěma lety při oslavě MDD otevíraly. Při té
příležitosti se daly do úklidu. Vysbíraly veškeré odpadky, opravily některé omšelé či poničené podzimníčky a skřítky. Na místo, kde
zmizela sova, umístily sovu novou. Je škoda,
že dvě pohádkové trasy stále čekají na namalování lepších obrázků a že návštěvníci ještě
nevědí, že odpadky je nutno odnést alespoň
do blízkých kontejnerů. Je přece stále nutné
vychovávat nejen děti, aby si vážily hezkého
prostoru pro hru, aby z něho nebylo bez dobrovolných sběračů smetiště.

kde se jeden z chlapců dokonce naučil plavat!
Byl tak odhodlaný, že to zvládl rychle k radosti nás všech.
Krom vícedenních výletů jsme navštívili
celou řadu hradů, muzeí a jiných památek,
z nichž si děti odnesly mnoho nových poznatků. Důležitější než vědomosti jsou ale
zážitky, na které bylo letošní léto velmi štědré. Je příjemné vidět i starší školní děti, jak si
bezstarostně hrají, místo aby seděly u mobilů
a sledovaly nejnovější zprávy z fronty. Starostí mají beztak dost.
Z dětí se během léta stala prima parta, i když někteří postupně odjížděli domů
na Ukrajinu. Jiní ale naopak teprve přijížděly,
takže nás bylo pořád dost.
A jaké jsou naše další plány? Léto zakončíme anglickým táborem, na němž budou
mít nové děti možnost seznámit se s českými
spolužáky. Většina z nich totiž v září nastoupí
do místních škol. Děti, které do školy nevzaly, budou dále pokračovat u nás v Adaptačním kurzu. Plánujeme také otevřít kroužek,
ve kterém se budeme scházet všichni dál, bu-

deme si hrát, objevovat, učit se a jezdit na výlety. Chceme prostě v začaté práci pokračovat, dokud to půjde.
Všem dětem z Ukrajiny přejeme úspěšný
začátek nového školního roku. Snad naleznou kamarádské spolužáky, chápavé učitelky
a mnoho příležitostí k vlastnímu rozvoji. Zaslouží si to.
Lenka Šimánová, YMCA Plzeň

Uvnitř týpí.
Foto Павленко Тeтяна, asistentka

Po práci všechny poseděly a poradily se
o tom, co je třeba ještě připravit pro dětskou
dílnu na Radoušovy hry.
Jitka Sutnarová, předsedkyně ČSŽ Starý Plzenec

Foto: Jitka Sutnarová

ČTENÁŘI PÍŠÍ
PODĚKOVÁNÍ
OD UKRAJINCŮ
Píšeme, protože nemůžeme nenapsat. Vše
co jste pro nás udělali, nejde popsat slovy. Jste
neuvěřitelný národ, nejlaskavější lidé na planetě. Chceme Vám všem upřímně moc poděkovat za tak skvělý přístup k nám Ukrajincům. Za to, že máme kde bydlet, za to, že jste
nám zajistili vše potřebné k životu. Hluboká
poklona Vám, že jste si na nás našli čas, že jste
nás zahřáli svou vřelostí, pozorností a laskavostí. Děkujeme, že jste se starali o nás a naše
děti a za tábor, který jste organizovali. To je
další důkaz, že jste vynikající národ, lidé s cit-

livým srdcem a velkou duší! (Lenka Šimánová, Eliška Vachová, Gabriela Soukupová a organizace YMCA). Děkujeme všem, kterým
záleží na našem osudu, na osudu Ukrajinců!
Osobně chceme poděkovat Městskému úřadu Starý Plzenec, koordinátorce Veronice
Vítové a dalším - Lence Komárové, paní Antonové, lékaři MUDr. Pavlu Plecháčovi, učitelům, kteří vedli naše kurzy, Báře Kovářové,
ředitelce školy Mgr. Alici Kellerové, vedoucí
prodejny. Děkujeme všem místním obyvatelům, kteří nám poskytli přístřeší. Díky Bohu,
že existují lidé, jako jste vy: laskaví, upřímní a otevření. Ať ve Vašich rodinách vládne
harmonie, ať je dům naplněn bohatstvím, ať
Vám Pán Bůh pomáhá ve všech vašich zále-

žitostech. Ať máme všichni klidné nebe, jasné
naděje, důvěru v zítřek.
S pozdravem a velkým vděkem
všichni Ukrajinci!
Пишу тому, що не можу не писати.
Та мабуть усе, що ви для нас зробили
неможливо висловити словами. Ви
неймовірна нація, ви найдобріші люди на
планеті. Ми хочемо вам усім сказати щире
і велике дякую за таке гарне відношення
до нас-українців. За те, що ми маємо де
жити, зате що ви забезпечили нас усім
необхідним для життя. Низький вам
уклін за те, що ви знаходите для нас час,
за те що ви зігріваєте нас своїм теплом,
увагою та добротою. Дякуємо за те, що
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ви піклується про нас і наших діток.
Дякуємо за лагер якій Ви організували. Це
ще один доказ того, що ви неперевершені
люди, люди з чуйним серцем та великою
душею! (Lenka Šimánová, Eliška Vachová,
Gabriela Soukupová,та організації ІНКИ).
Дякуємо усім хто небайдужий до нашої
долі, долі українців! Особисто хочу
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подякувати місцевому ряду MÚ Starý Plzenec, координатор Veronika Vítová і інші
- Lenka Komárová , пані Antonová , лікарям
MUDr. Pavel Plecháč , вчителям, які вели
у нас курси Bára Kovářová, директору
школи Mgr. Alice Kellerová, завідуючий
магазином (прізвище). Дякую усім
місцевим жителям, які нас приютили.

Дякую Богу, що такі люди як ви є: добрі,
щирі та відкриті. Нехай у ваших родинах
панує злагода, оселя повниться достатком,
нехай Господь Бог допомагає у всіх ваших
справах. Усім нам мирного неба, світлих
надій, упевненості у завтрашньому дні.
З повагою усі ми - українці!

STALO SE
STŘEDOVĚKÝ DEN
NA RADYNI
Do časů chrabrých rytířů se 21. srpna přenesl hrad Radyně. Výstřelem z děla odstartoval Středověký den na Radyni. Po celé odpoledne byl pro návštěvníky připraven zajímavý
program. Zahrála tu dobová kapela a nechyběla ani šermířská vystoupení. V doprovodném programu si návštěvníci mohli zblízka
prohlédnout středověké zbraně, vyzkoušet
středověkou zbroj a zasoutěžit si v hodu sekyrami, v boji na kladině či ve střelbě na rytíře.

Šermířské vystoupení

Foto: Eva Vlachová

Lákavou středověkou atrakcí bylo ponožkové dobývání hradu, kterého se mohly děti se
svými rodiči na živo zúčastnit. Nechyběla ani
ukázka středověkých řemesel, kde si mohli
návštěvníci vyzkoušet výrobu rytířského brnění, zahrát si středověké hry, zhlédnout práci středověkého ševce a také sestavit na stavebnici středověkou cihlovou dlažbu.

Středověký den na Radyni, který pořádalo
město Starý Plzenec ve spolupráci se spolkem Rytíři Koruny České, se zúčastnilo bezmála tisíc návštěvníků.
Více fotografií naleznete ve fotogalerii města Starého Plzence na www.staryplzenec.cz.
Eva Vlachová, K-Centrum

Ponožkové dobývání hradu

Foto: Eva Vlachová

SPORT
V MÍČOVÉM SEDMIBOJI
ZVÍTĚZIL OPĚT
LUDĚK EGERMAIER,
TENTOKRÁT S HONZOU
SUŠÁNKOU
XXII. ročník míčového sedmiboje dvojic
o pohár města Starého Plzence - Memoriálu
Tomáše Doležela se letos uskutečnil 16. července. V soutěži, kterou tradičně pořádá SK
SPORTteam DOLI Starý Plzenec, obhájil vítězství Luděk Egermaier, jenž si přivedl nového parťáka, Honzu Sušánku. Účast byla letos
slabší, sedmiboje se zúčastnilo pouze dvanáct
dvojic, ani to ovšem neubralo na sportovní
úrovni a na chuti si zasportovat. Účastníci
našeho sedmiboje sbírají úspěchy i na dalších turnajích. Luďkovi Egermaierovi se le-

tos podařilo zvítězit také v silně obsazeném
sedmiboji v Pustovětech u Rakovníka. Sedmiboj v Kornatících naopak ovládla dvojice
z pořádajícího klubu Marcel Havlíček – Petr
Pechman, jež se ve Starém Plzenci umístila
na druhém místě.
Hlavním sponzorem akce byla firma BOHEMIA SEKT a podporoval ji Český svaz
rekreačního sportu a město Starý Plzenec.
Celkové výsledky:
1. Luděk Egermaier – Jan Sušánka
23 b.
2. Marcel Havlíček – Petr Pechman
17 b.
3. Petr Havlíček – Matěj Polák
13 b.
4. Petr Chaluš – Jiří Svoboda
13 b.
5. Ondřej Havlíček – Martin Havlíček 11 b.
6. Pavel Rédl – Milan Doležel
11 b.
7. Přemek Danda – Vendula Szlauerová 11 b.
Vítězové disciplín:
Tenis:
Egermaier - Sušánka
Házená:
Havlíček - Havlíček

Stolní tenis:
Nohejbal:
Fotbal:
Košíková:
Volejbal:

Havlíček - Pechman
Egermaier - Sušánka
Havlíček - Polák
Havlíček - Pechman
Havlíček - Pechman
Milan Doležel
SPORTteam DOLI St. Plzenec

Míčový sedmiboj tradičně zahajujeme stolním
tenisem.
Foto: Milan Doležel
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RYCHLOSTNÍ
KANOISTIKA V SEDLCI
Sedlecká kanoistika zažívá další úspěšnou
sezónu. V letošním roce
jsme opět objížděli celou
republiku po závodech,
ale také po soustředěních. Sezóna začala
tak jako každým rokem plaveckým kurzem
v Rokycanech, tělocvičnou v Sedlecké ZŠ.
Zkušenější závodníci měli tréninky na loděnici ve formě běhů, posilovny a pádlovacích
trenažérů. Každý rok také pořádáme běžkařské soustředění. Letos jsme se přidali k oddílu
z Králova Dvora a první běžkování jsme uspořádali společně v Jizerkách. Druhé běžkařské
soustředění už bylo klasicky o jarních prázdninách v areálu Eduard v Krušných horách.
Takže fyzičku jsme nepodcenili a vyrazili
jsme na první kraťoučké pádlovací soustředění do Týna nad Vltavou. Druhé soustředění
na vodě bylo o velikonocích na Hracholuskách U Sumce. Tady už se makalo fest.
A pak začaly konečně závody. Prvním
z nich byly závody českého poháru na dlouhé
tratě v Kojetíně. Tam jsme ještě na medaile těsně nedosáhli. Ale pak už sběr medailí započal.
Nejdříve pár medailí z Hradce Králové a Nymburka od Honzy Švestky, Ondry Holuba, Štěpána a Kryštofa Kernerových a Elišky Knížkové.
Celý oddíl pak vyrazil na další závody do Ústí
nad Labem. Tam nás trochu překvapili vítr
a vlny, ale na výsledcích to nebylo znát. 17 medailí byl slušný výsledek. 14 medailí jsme přivezli z českého poháru mládeže z Chomutova.
Pak byly další medailové žně v Kadani v Sedlci
a v Plzni.
Závody na olympijském kanále v Račicích
u Roudnice jsme letos navštívili 4 krát. Jednou
jako fanoušci na světovém poháru a třikrát
jako závodníci. Jsou to nejvíce obsazované závody jen těmi nejlepšími závodníky. V Červnu
zde závodili pouze starší závodníci. Na medaile v červnových Račicích dosáhla pouze Eliška Knížková, která na trati 200m zvítězila jak
na singlu, tak na deblu s Nymburskou závodnicí Kristýnou Kupcovou. Na dalších Račicích
začátkem července překvapil v deblu Karel Kubínek, který na trati 500m spolu s Vojtěchem
Reslem z Jablonce získali bronz. Na stejné
trati na singlu potvrdila svoji výkonnost Nela
Teistlerová stříbrem a Štěpán Kerner na deblu
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s Petrem Šárou také brali stříbro. Eliška opět
vybojovala na 200m na deblu s Kristýnou zlato. Zajímavým výsledkem byl i čtyřkajak žaček
na 500m kdy naše Barbora Kůsová spolu s Eliškou Knížkovou, Anežkou Rejnovou a Barborou Janatovou ze Zbraslavi získali nečekané
stříbro. Další stříbro přidala Nela Teistlerová
na deblu s Jolanou Kučerovou z Kadaně. Výjimečný výkon předvedl Honza Švestka, který
na trati 1000m zvítězil s přehledem nad staršími závodníky. Eliška Knížková ukončila naše
působení v Račicích krásným třetím místem
na dvoustovce.
Mistrovství ČR opět v Račicích. Honzík
Švestka bojoval jako lev na kilometru proti starším závodníkům a nakonec z toho bylo
krásné druhé místo. Na pětistovce stříbrnou
pozicí potvrdil výkonnost Štěpán Kerner
na deblu s pražským Petrem Šárou. Nela Teistlerová dojela také stříbrná tentokrát na 500m
a Kryštof Kerner získal na čtyřkajaku s Hruškou, Helišem a Šindelem z USK Praha krásný
bronz. Medailí letos nebylo tolik, jako v minulých letech, ale nasazení všech závodníků nejen
ve finálových jízdách bylo mimořádné.
A jak si letos vedli naši bývalí závodníci?
Náš oddíl má skromné podmínky pro sportovní činnost, přesto se najdou jedinci, kteří
svými výkony obstojí v celorepublikové konkurenci a pro další vzestup výkonnosti je potřeba
přestoupit do oddílu s profesionálním zázemím. Před třemi lety odešel do Sparty Praha
Jakub Niebauer a Filip Jahoda. Předloni odešla
do Plzně Viky Kočandrlová. V loni do Sparty
přestoupili Nella a Johana Kočandrlovi a Matouš Jahoda a do Plzně Tereza Kodetová. Všem
se letos vedlo náramně. Kanoistka Viky Kočandrlová letos závodí za pražský univerzitní klub.
Medaile z hromadných posádek z mistrovství
ČR jsou pro ni samozřejmostí proto si z MČR
veze dvě stříbra z deblu a dva bronzy ze singla.
V jejích stopách kráčí Terezka Kodetová, která
na MČR v singlu dojela těsně za medailovými
pozicemi, ale z hromadných posádek veze tři
bronzy.
Dalšími nadějemi české rychlostní kanoistiky jsou Nella a Johana Kočandrlovy. Nelle se
na MČR obvzláště dařilo. Dva bronzy ze singla 500 i 200m a spolu se svou sestrou Johanou ještě přidala páté místo na deblu a stříbro
na čtyřkajaku s Karolínou Voříškovou s Plzně
a Helenou Sýkorovou ze Sparty. Na kilometru
dojela Johana pátá a Nella sedmá.
Matouš Jahoda prolomil smůlu z minulých

Soustředění členů kanoistického oddílu Spartak Sedlec

Foto: Marek Vávra

závodů a na mistrovství předvedl exkluzivní
výkon na 200m kde bral bronz a na čtyřkajaku
na 500m dokonce stříbro.
Gratulujeme našim bývalým závodníkům
a přejeme jim hodně zdaru v dalších závodech.
Na sedleckém rybníce se totiž rodí sportovní
hvězdy.
Marek Vávra
oddíl rychlostní kanoistiky TJ Spartak Sedlec

ODDÍL RYCHLOSTNÍ
KANOISTIKY
TJ SPARTAK SEDLEC, Z.S.
PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY
Celé září si můžete v úterý od 16.30
přijít vyzkoušet nebo jen okouknout
tento nádherný sport v přírodě a na čerstvém vzduchu. Ideální věk dítěte je alespoň 8 let. Podmínkou aktivní účasti je
zvládnutí základů plavání (i když v sedleckém rybníce děti dosáhnou na dno),
převlečení (jsme vodní sport, děti se namočí) a boty na běh (na každém tréninku se běhá). Pití s sebou, svačinu ne, je to
hukot, na svačinu nebude čas.
Bude se na Vás těšit celý realizační
tým, který se Vašim dětem bude celou
dobu věnovat. Cena? První sezóna je odjakživa zdarma.
Video z tréninků a další informace
naleznete na www.spartaksedlec.cz
Marek Vávra
oddíl rychlostní kanoistiky TJ Spartak Sedlec

HVĚZDY
ZE SEDLECKÉHO RYBNÍKA
Představovat Jakuba Niebauera a Filipa Jahodu zřejmě nemá smysl. Jsou to borci, kteří
dělají jméno rychlostní
kanoistice i na světových
soutěžích. Posuďte sami.
Sice už třetím rokem nezávodí za náš klub
a oba přešli za lepšími tréninkovými podmínkami do pražské Sparty, ale jsou tak nějak
pořád sedlečtí a my jim na závodech fandíme
s celým oddílem, jak jen to jde.
Letošní mezinárodní úspěchy odstartoval
Filip Jahoda na světovém poháru v maratónu,
který se konal v květnu v Praze. Filip nedal
svým juniorským soupeřům šanci a zvítězil jak
na krátké distanci, tak i na maratónu. Všechny tímto výsledkem velmi překvapil a získal
i motivaci do dalších maratónů. Dalším exkluzivním výsledkem bylo červnové vystoupení na Mistrovství Evropy juniorů Jakuba
Niebauera na deblu společně s oddílovým
Pokračování na str. 17
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Pokračování ze str. 16
kolegou Lukášek Hrábkem, kteří získali na kilometru třetí místo a čtvrté místo na pětistovce. Mistrovství ČR bylo tentokrát v kolizi
s Mistrovstvím Evropy v maratónu. Jakub
Niebauer na MČR zvítězil v siglu na kilometru, v deblu s Lukášem na kilometru i pětistovce a na čtyřkajaku na pětistovce s Lukášem,
Vojtěchem Macháčkem z Přerova a Danielem
Bartoškou z Ústí. Filip tou dobou reprezento-
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val ČR v Dánsku jako nejlepší junior na ME
v maratónu. Junioři neměli na ME v maratonu vypsanou krátkou trať (3,4 km), tak si Filip
zkusil zazávodit s muži. Probojoval se do finále a obsadil krásné 19. místo. Na klasické trati (22,6 km) byl výsledek opět perfektní. Filip
obsadil neuvěřitelné páté místo. To ale není
z výsledků tohoto víkendu vše. Filip přijel nad
ránem z Dánska autem do Račic na MČR, kde
se závodilo na trati 5 km a tento závod vyhrál.

Aby výsledků nebylo málo, tak v polovině
srpna se na Lipně jela maratonská nominace
na Mistrovství světa. Naši junioři si to zajeli
oba. Filip první a Kuba druhý. Oba borci mají
tedy vyjetou nominaci na MS. Kuba na krátké
tratě a Filip na maratón. Držme jim palce, ať
na Mistrovství světa ukážou, jaký sportovci se
„líhnout“ na sedleckém rybníce.
Marek Vávra
oddíl rychlostní kanoistiky TJ Spartak Sedlec
PLACENÁ INZERCE

Filip Jahoda a Jakub Niebauer

Foto: Marek Vávra

RŮZNÉ
STARÝ PLZENEC
SE ZAPOJÍ
DO PRESTIŽNÍHO
MEZINÁRODNÍHO
VÝZKUMU DOSPĚLÝCH
PIAAC
Během září 2022 až července 2023 bude
ve Starém Plzenci probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který
pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika
se výzkumu účastní společně s více než 30
zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje
Národní pedagogický institut ČR z pověření
Ministerstva školství.

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/
MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem
bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast ve výzkumu finanční odměnu 800 Kč. Pro úspěch výzkumu je
zásadní, aby se co nejvíce oslovených domácností do výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrané právě ony a podle mezinárodní metodiky
nemohou být nahrazeny. Data budou uchována jako přísně důvěrná, budou zpracována
hromadně a použita výhradně pro účely výzkumu.
Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu
práce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i mimo ni. Výzkum se proto
zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělávání,

ale i o uplatňování různých dovedností v každodenním životě. Výsledky výzkumu dají
zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému, ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky
a kde je vhodné upravit vzdělávání tak, aby
lépe odpovídalo našim současným potřebám.
Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje
jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Pronajmu byt 2 + 1 v Plzni na Slovanech,
1. p., zatepl., nezařízený, jen kuch. linka
a sporák s troubou. Tel.: 731 207 073.
■ Daruji rotoped. Tel.: 702 889 514.
■ Hledám

šikovného řemeslníka, který
by provedl uzavření podhledů na RD. Tel.:
777 758 388.

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

Masarykovo náměstí 54, Starý Plzenec

nabízí výuku a výcvik všech skupin řidičských oprávnění.
• výcvik skupin A, B, C, D, E
• kondiční jízdy
• získání odborné způsobilosti
• školení řidičů
• profesní školení řidičů
kontakt:
Miroslav Görner
tel: 730 154 911, e-mail: autoskolahmg97@gmail.com

www.plzeneckaautoskola.cz

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

DORUČOVÁNÍ RADYŇSKÝCH LISTŮ OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou doručovány prostřednictvím České pošty do všech domácností a škol ve Starém Plzenci a Sedlci. Někdy se stane, 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
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Buďte také PRO

Sedlec a Plzenec
mají na víc!

• Zklidnění dopravy a bezpečnější ulice
s chodníky
• Opravdové centrum města s obchody a parkem
• Transparentní a otevřenou komunikaci
města s občany
• Promyšlené hospodaření, dotace místo úvěrů

www.proplzenec.cz

• Zamezení dalšího chátrání města
ČERVENÝ HR ÁDEK

PRODÁVÁ SLEPIČKY
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy
Green Shell - typ Araukana,
Dark Shell – typ Maranska.
116 - 20 týdnů; 220 - 269 Kč/ks.
Prodej: 6.9. a 11.10. 2022 – 15.35 h
Starý Plzenec naproti čerp. st. MOL
Info.: PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

JÓGA VE STARÉM
PLZENCI
STŘEDA: 16:30 – 17:45 Jóga pro všechny
v sálku Stavebniny Rašínova 1282 Starý Plzenec
ČTVRTEK: 11:00 – 12:15 Jóga pro všechny
ZUŠ Starý Plzenec, Raisova 2
www.joga-plzen-ujezd.cz/lekce/
Lucie Svobodová, tel.: 604 876 912

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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B U D E M E S VÁ M I O D S A M É H O Z A Č ÁT K U

C O M M UNI C AT I O N FI RS T

Radyňské
listy
Periodický tisk územního samosprávního celku
Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla10/2022
je 20. 9. 2022 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 9. 2022
ZDARMA v nákladu 2400 kusů
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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

