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��� ÚVODNÍK    ��� 

 
Vážení spoluobčané, 
 
po období zimního klidu začalo jaro, 
které je pro nás signálem k zahájení 
úprav našich zahrádek, políček, ale i 
veřejných prostranství. Je to po mírné, 
ale dlouhé zimě příjemný pocit pracovat 
na slunci a čerstvém vzduchu při 
úpravě svého okolí. I město Plasy a 
přidružené obce se pustily do této 
náročné práce, která vyžaduje při 
rozlehlosti veřejného prostoru i velké 
množství financí. Je však nutností tyto 
práce vykonat, protože jen málokterá 
sídla se mohou pochlubit tak unikátním 
prostorem parkové zeleně srostlé se 
zástavbou, jako je to v Plasích. Důležité 
však bude i následné udržení pořádku, 
které je nekonečným úkolem pro 
všechny občany. Určitě pro nás nebude 
problémem zamezit odhazování 
odpadků či neničit zeleň a vybavení 
obcí. Samozřejmostí také bude mít 
pořádek i na vlastním pozemku. Pokud 
se nám to podaří, bude to vklad do 
toho, co nám ostatní závidí a to je život 
v upraveném, kulturním a zeleném 
sídle. Těm, kteří se o to snaží, chci 
v tomto jarním úvodním slovu veřejně 
poděkovat. 

                                                                                                 Mgr. Miloslav Hurt, starosta 
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To nejdůležitější z jednání Rady města 
č. 18/08 ze dne 6.2.2008 – schvaluje 
- pronájem kina dne 9. 5. 2008 KSČM PS Plzeň, Purkyňova 29 dle schválených podmínek. 
- stavební úpravy v bytě č. 5 v čp. 115 v Plasích s tím, že veškeré práce budou odsouhlaseny a 
kontrolovány stavební techničkou. Částka za materiál nepřesáhne 15 000 Kč a práce bude provedena 
bezplatně. Po realizaci bude posouzena kategorie bytu. 
- výměnu dřezové baterie u linky a baterie u umyvadla v koupelně v bytě č. 103 čp. 546 v Plasích (DPS) 
s tím, že bude doplacen rozdíl do konce životnosti stávajících  baterií (1 měsíc). 
- ceník dřeva na lokalitě „P“ (na pni) pro I. pol. 2008, ceník sadebního materiálu a  ceník prací 
pěstebních činnosti pro rok 2008 předložený Lesní společností  Plasy a.s. 
- návrh smlouvy o dílo č. AIP 07 070 mezi Městem Plasy a A.I.P Plzeň s.r.o.,Plzeň, Brojova 16 na 
vypracování projektové dokumentace a zajištění inž. činnosti pro  stavbu „Výstavba RD – Plasy“. Celková 
cena činí 60 000 Kč bez DPH. RM dále schvaluje plnou moc pro firmu A.I.P Plzeň na práce spojené 
s vydáním územního  rozhodnutí včetně zastupování při územním řízení. 
- návrh smlouvy o dílo č. AIP 07 026 mezi Městem Plasy a A.I.P Plzeň s.r.o., Plzeň, Brojova 16 na 
vypracování projektové dokumentace a zajištění inž. činnosti pro stavbu  „Multifunkční kulturní a 
komunitní centrum Plasy“. Celková cena činí  815 600 Kč  bez DPH. 
- přílohu č. 1 KS č. 04/01 a 05/01 a přílohu č. 2 KS č. 04/01 a 05/01 ke smlouvě mezi Městem Plasy a 
firmou Termglobal s.r.o. Plzeň, Na Roudné 46 platnou od 1.1.2008 do 31.12.2008. Jedná se o cenu 
tepelné energie a dohodu o zálohách na dodávku tepla. 
- dohodu mezi Městem Plasy a ČR – Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů  Brandýs nad Labem, 
Nábřežní 1326 o poskytnutí ekonomických údajů za rok 2006 dle struktury projektu připravovaného 
ÚHÚL. 
- žádost LB Minerals a.s. H. Bříza 431 o provedení biologické rekultivace v sanované části dobývacího 
prostoru Lomnička I na výměře cca 5 ha, která  navazuje na provedenou biologickou rekultivaci z roku 
2002. Úhrada nákladů se  provádí z vytvořeného  fondu sanací a rekultivací. 
- předloženou žádost firmy RWE Plynoprojekt Praha na realizaci zakázky č. AJ700-21E133 „VTL plynovod 
DN 1400 - hranice SRN/ČR Hora Sv. Kateřiny – Rozvadov“ . Ke stanovisku budou přiloženy potřebná 
stanoviska (zákres podzemních a nadzemních vedení, přechod lesních pozemků, křížení vodních toků, 
silnic aj.). 
- přidělení bytu č. 201 v DPS Plasy paní M.Kaftanové, Černíkovice a byt č. 302 stávající nájemkyni paní 
Adamovské. Smlouvy budou uzavřeny s platností od 1.3.2008 na dobu neurčitou. 
- pojistnou smlouvu č. 8032170914 na havarijní pojištění vozidel města uzavřenou mezi. Městem Plasy a 
ČSOB Pojišťovna a.s. Pardubice, Masarykovo nám. 1458 s platností od 1.1.2008 na dobu neurčitou za 
celkovou cenu 18 716 Kč na rok. 
- svolat schůzku s projektantem ve věci přístavby obecního domu čp. 53 v Nebřezinech za účasti 
zástupců města a OV Nebřeziny, případně budoucího provozovatele. 
- řediteli ZŠ projednat do 30.6.2008  podmínky nájemní smlouvy na rok 2009 (možnost zařazení nákladů 
do rozpočtu gymnázia). 
- připravit podklady pro exekuční řízení u dlužníků města zejména za neuhrazené poplatky za likvidaci 
odpadů za roky 2002-2006. 
 
č. 19/08 ze dne 12.3.2008 – schvaluje 
- přijetí finančního příspěvku 50.000 Kč od SDH Žebnice s tím, že fin.  příspěvek bude použit na nákup a 
instalaci vybavení dětského hřiště v Žebnici (zakoupí  přímo SDH Žebnice) a zakoupené vybavení bude 
bezúplatně převedeno do majetku města. 
- povolení otevření speciální logopedické třídy pro děti s vadami řeči pro školní rok 2008-2009 podle 
vyhlášky 14/2005 Sb. a zákona č. 561/2004 Sb. a dále schvaluje  povolení výjimky z počtu dětí ve třídě 
MŠ Plasy a to ve 2 třídách z počtu dětí 24 ve třídě MŠ do počtu 28 dětí smyslově, tělesně a duševně 
zdravých, starších 3 let. 



 - pojistnou smlouvu č. 8032374011 mezi Městem Plasy a ČSOB Pojišťovnou  a.s. na  pojištění majetku 
města pro rok 2008. Celková pojistná částka činí 132 041 Kč. 
- návrh mandátní smlouvy mezi Městem Plasy a firmou Raven EU Advisory a.s. Brno, Jakubské nám. 2 
na zpracování veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním  řízení na akci „Rekonstrukce místních 
komunikací Plasy – ul. Lesní a Luční“ za cenu  35 000 Kč bez DPH v případě přiznání dotace. 
- návrh smlouvy o dílo č. 02/08 mezi Městem Plasy a firmou Občanské stavby spol. s r.o. Líté 1 na akci 
„Lomnička – úprava středu obce II. etapa“ za cenu 693 436 Kč včetně DPH s tím, že cena díla bude 
účtována dle rozpisu prací odsouhlasených zástupcem objednavatele. Termín dokončení je 30. 4. 2008. 
- smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Plasy a NPÚ Plzeň na bezplatné užívání obrazů malířů 
Jaromíra Stretti a Viktora Stretti. Smlouva se uzavírá na dobu  neurčitou s platností od 1. 1. 2008. 
- směnu bytu č. 8 v čp. 490 (1+1) nájemce L. Hágrová za byt č. 12 v čp. 490 (3+1) nájemce M. 
Zieglerová. Směna bude provedena k 1. 4. 2008 . 
- zakoupení kamen do bytu č. 5 v čp. 115, nájemce S. Šnaider. 
- prodloužení nájemní smlouvy na byt č. v čp. 115 panu M. Šaldovi do 30. 6. 2008. 
- zpracování projektů pro stavební povolení na rekonstrukci místních komunikací v ul. Lesní. – 126 780 
Kč bez DPH, ul. Luční – 55 478 Kč bez DPH. RM ukládá zpracovat  tabulku připravenosti projektové 
dokumentace na plánované investiční akce a  opravy včetně cen za zpracování projektů. 
- uzavření smlouvy o dílo č. 2/2008 a 3/2008 mezi Městem Plasy a firmou Jaroslav Krpejš – projekce 
ekologických staveb Blovice, Družstevní 849 na zpracování projektů  pro stavební povolení  - dešťová 
kanalizace v ul. Lesní (128 000 Kč bez DPH) a  Luční  (96 000 Kč bez DPH). 
- schvaluje instalaci digitálního ukazatele rychlosti od firmy Tewiko systems, Liberec, Dr. Milady 
Horákové 185/66 za cenu do 70 000 Kč včetně DPH. 
- uzavření smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní  majetek města na 
období let 2010-2019 mezi Městem Plasy a Ing. Stanislavem Jánským, Plzeň, Na Průhonu 12. Celková 
maximální cena za zpracování činí 246 000 Kč (410 Kč/ha). 
- svolat schůzku se zástupcem firmy Kochman a domluvit postup prací a přesnou cenovou kalkulaci ve 
věci výstavby vrtu jako zdroje pitné vody v Žebnici. 
- zaslat nabídku na přidělení bytu č. 6 v čp. 115 v Plasích paní A. Smolové, Plasy 447  
z důvodu neplacení nájemného. V případě souhlasu bude přidělení bytu provedeno k 1.4.2008. V případě 
nesouhlasu bude zahájeno exekučního řízení. 
 
č. 20/08 ze dne 2.4.2008 – schvaluje 
- zasklení 3 ks oken, a vyčištění okapů u budovy čp. 64 v Babiné – hostinec včetně odstranění skleněné 
tabule z čela budovy. Nátěr vnějších oken a utěsnění je navrženo uskutečnit svépomocí s tím, že 
odsouhlasené  náklady budou odečteny od  nájemného. 
- odstranění lampy VO před domem čp. 7 v Babiné. OV Babina souhlasí  s odstraněním. Bude 
projednáno se sousedy. 
- zplnomocnění Ing. Václava Grosse, Žebnice na zastupování města Plasy na valné hromadě HS Žebnice 
dne 12.4.2008 od 14.00 hod v Žebnici včetně zplnomocnění převzetí finančního podílu z nájmu 
honebních pozemků. 
- smlouvu mezi Městem Plasy a firmou Krpejš Jaroslav, projekt ekolog. staveb Plzeň na zpracování 
projektu ke stavebnímu povolení splaškové kanalizace Plasy, ul. Hutní. 
- dodatek č. 1/2008 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji  na zajištění 
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou mezi Městem Plasy 
a Plzeňským krajem, Plzeň, Škroupova 18.  Příspěvek činí 77 190 Kč a bude převeden do 31.10.2008 na 
účet kraje 
- výměnu plynového sporáku v čp. 413 v Plasích.  
RM schvaluje zpracování odhadu  na čp. 413 a 414 ul.Drahotínská. 
- vymalování schodiště a natření vstupního zábradlí v čp.490 Plasy, včetně osazení  nových klik, štítků a 
zámků do kočárkárny a sklepů. 
- komise IKRŠK zpracuje objednávku pro výběrové řízení na dodávku  reprezentačních symbolů města. 
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To nejdůležitější z jednání Zastupitelstva města 
č. 10/08 ze dne 20.2.2008 – schvaluje 
- ceny parcel pro výstavbu RD v zóně nad ŘD v Plasích umístěné na parcelách č. 310/5, 310/8, 312/1 a 
316/1 vše v k.ú. Plasy dle zpracované zastavovací studie takto:  
              parcela č. 1 1456 m2 1 164 800 Kč 
              parcela č. 2 1235 m2    988 000 Kč 
    parcela č. 3 1019 m2    812 800 Kč 
     parcela č. 4 840 m2     672 000 Kč 
    parcela č. 5 1005 m2    804 000 Kč 
    parcela č. 6 1738 m2    955 900 Kč 
Město vybuduje inženýrské sítě a komunikace k výše uvedeným parcelám v roce 2008 v případě prodeje 
minimálně dvou parcel. 
- finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Plasy do výše 80 000 Kč  jako nutnou finanční spoluúčast 
k žádosti o poskytnutí dotace Plzeňského kraje z dotačního programu „Zachování a obnova kulturních 
památek Plzeňského kraje“ vyhlášeného pro rok 2008 s tím, že přesná částka bude určena po  
případném přidělení dotace /20% z poskytnuté dotace/. 
- nákup digitálního ukazatele rychlosti s tím, že konkrétní typ a firmu vybere RM. Instalace bude 
provedena na sloup VO nad křižovatkou u Lesní společnosti a.s. v březnu 2008. 
- uzavření smlouvy o zpracování projektu za účelem obdržení dotace na  rekonstrukce MK v Plasích mezi 
Městem Plasy a firmou Raven EU Advisory, a.s.,  Brno, Jakubské náměstí 101/2 s tím, že základní cena 
činí 30 000 Kč a v případě obdržení dotace bude doplatek do 200 000 Kč. 
- zpracovat případné změny (změna koeficientu či neplacení daně z pozemků) daně z nemovitostí a vliv 
těchto změn na příjmovou stranu rozpočtu. 

 
Evropská unie podpořila sběrný dvůr v Plasích 
   Město Plasy obdrželo v těchto dnech rozhodnutí ministra životního prostředí o finanční podpoře na 
projekt výstavby nového sběrného dvora odpadů z prostředků Evropské unie, Operačního programu 
životní prostředí.  
   Celkové uznatelné náklady projektu výstavby nového sběrného dvora jsou 5,42 miliónů Kč a Evropská 
unie spolu se Státním fondem životního prostředí přispěla téměř 90% těchto prostředků, konkrétně 4,88 
milióny Kč.  
   Jedná se o projekt výstavby nového moderně vybaveného sběrného dvora odpadů na stávajícím místě 
pro dočasné shromažďování odpadů ve středu města (ul.Manětínská). Výrazným způsobem se tak 
zkvalitní služba občanům města a jeho spádového území, která na území města takto systémově 
doposud zavedena nebyla.  
   Projekt výstavby nového,  moderně vybaveného stávajícího sběrného dvora odpadů byl připravován 
od začátku loňského roku, žádost o finanční prostředky Evropské unie byla podána koncem října 
loňského roku. Po nezbytné přípravě samotné stavby sběrného dvora se předpokládá, že by sběrný dvůr 
odpadů byl otevřen pro veřejnost na konci letošního roku.  
   Sběrný dvůr bude vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují 
obyvatelé města (včetně nebezpečných odpadů), každý obyvatel bude moci do sběrného dvora ukládat 
jakýkoli odpad, který vyprodukoval v domácnosti (jako například objemný odpad-nábytek či koberce, 
vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností-lednice, televize, mikrovlnky apod.,  nebo 
biologický odpad). Sběrný dvůr bude vybaven zázemím pro obsluhu, místem pro umisťování 
biologického odpadu ze zahrad včetně štěpkovače. Celý areál sběrného dvora bude oplocen a vybaven 
elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer, které identifikují každou „nežádoucí“ návštěvu 
sběrného dvora odpadů.  
   Město Plasy předpokládá, že sběrný dvůr odpadů bude zcela zdarma pro všechny občany, kteří uhradili 
příslušný poplatek za odpady  v daném kalendářním roce. Město tak nabídne svým občanům nově velmi 
kvalitní službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu základních zásad ochrany 
životního prostředí.   
   Sběrné dvory odpadů jsou velmi důležitým zařízením pro nakládání s odpady ve městech a obcích. 
Jejich výhodou je, že díky obsluze jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina z nich 



je pak materiálově využívána. V loňském roce byla v Plzeňském kraji dokončena výstavba osmi sběrných 
dvorů odpadů v obcích a městech rovněž podpořená prostředky Evropské unie. V současné době funguje 
v Plzeňském kraji celkem 57 sběrných dvorů odpadů. Na okrese Plzeň-sever se tak jedná o třetí sběrný 
dvůr odpadů, který byl podpořen finančními prostředky Evropské unie, v loňském roce byly z prostředků 
unie postaveny sběrné dvory odpadů ve městech Horní Bříza a Třemošná. Rovněž budou podpořeny 
sběrné dvory odpadů v obcích Líně a Zbůch. Na okrese Plzeň-sever tak vzniknou tři nové sběrné dvory 
odpadů sloužící veřejnosti. 
 
Aktuality 
- Krajský úřad Plzeňského kraje a Zastupitelstvo Plzeňského kraje podpořilo projekt památkářů a 
Národního technického muzea Praha  „Centrum stavitelského dědictví“. Projekt by měl opravit část 
klášterního komplexu v hodnotě 300 mil. Kč a sloužil by jako studijní depozitář a škola historických 
stavebních řemesel. 
- Pro občany bude v průběhu roku i tzv. Malý zpravodaj, který se dostane do každé domácnosti a bude 
informovat o aktuálních věcech regionu. 
- V areálu TJ Sokol Plasy došlo k významné změně, protože zde bylo vybudováno nové zařízení pro 
pohyb dětí. Touto cestou chceme poděkovat p. Petru Fulínovi a firmě Vekra Okna s.r.o. Pro všechny 
příznivce sportu a příjemného posezení sportovci upravili svůj areál a významně pomohli při instalaci 
pletiva v areálu Velká louka. Za to jim vřelé díky. 
- V Praze dne 17. 4. 2008 byly předávány ceny za pomoc médií památkám. Tato soutěž je pro novináře 
a vyhlašuje ji každoročně občanské sdružení PRO BOHEMIA  a Syndikát novinářů ČR. Kromě jiného byla 
udělena cena za propagaci technických památek (týkalo se plaské huti i muzea těžby borové smoly) 
časopisu Vítaný host, jehož šéfredaktorkou je Hana Voděrová a tento časopis expeduje i MěÚ Plasy. Dále 
byla první cena udělena Evě Ociskové za prezentaci varhanní hudby z plaského kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v programu ČRo Vltava. 
- Sběr druhotných surovin (obzvláště kovů) je pro město významným přínosem, protože tento zisk 
snižuje výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Pokud se však druhotné suroviny ze sběrného 
dvora odevzdají jiným subjektům, jde finanční obnos do „krabicáků a cigaret“. V letošním roce bude 
vybudován nový moderní sběrný dvůr s kamerovým systémem a tak upozorňujeme občany, že bude 
výrazně omezen odběr odpadů v druhé polovině roku. Celková částka na vybudování nového sběrného 
dvora přesahuje 5 mil. Kč a 90% je z financí EU. 
- Upozorňujeme na to, že matky s dětmi mohou využít ke sportování areály TJ Sokol Plasy, dále pak 
prolézačky u kláštera anebo v dětském centru u restaurace Rudolf II. Touto cestou chceme poděkovat 
panu Petru Neumanovi, že připravil pro děti a rodiče důstojné prostředí pro oddych a občerstvení. 
- Pro zvýšení bezpečnosti dětí přicházejících do školy byl v Plasích ve směru od Kralovic  instalován 
kontrolní ukazatel rychlosti, oznámení radarové kontroly a instalována světelná značka „pozor děti“. 
Cena tohoto zařízení byla 70 tis. Kč a věříme, že zařízení přispěje ke zvýšení bezpečnosti občanů, 
zejména dětí. 
- Město Plasy aktivně pracuje v těchto organizacích: Mikroregion Dolní Střela – činnost zaměřená na 
podporu cestovního ruchu, ochrany přírody a zlepšení komunikace mezi 22 členskými obcemi, DSO I./27 
– sdružení starostů na trase silnice Plzeň- Žatec, prosazující obchvaty všech sídel na této komunikaci. 
Město Plasy je členem sdružení měst a obcí PK (SMOPK), zástupci města prosazují priority regionu a 
Plzeňského kraje (odpadové hospodářství, dotační politika apod.) Místní akční skupina Barokní perla – 
toto sdružení podporuje rozvoj venkova. 
- Město Plasy úspěšně obstálo v žádostech o dotace z Plzeňského kraje – 100% úspěšnost, přehled 
získaných dotací v zápisech z jednání RM a ZM. 
- Zastupitelstvo města Plasy schválilo pořádání pravidelných hudebních akcí v areálu Velká 
louka pro rok 2008: 4x Brutus (TJ Sokol Plasy) od 18,00 hod do 24,00 hod 
                          1x Czech Rock block (Sokol´s Power  Voice) od 10,00 hod do 01,00 hod 
                          1x pouť Na královnu od 19,00 hod do 03,00 hod 
                          1x Majáles (o. s. Akademický vršíček) do 24,00 hod 
Zastupitelstvo tak umožňuje organizacím využít finančního zisku k rozvoji jejich činnosti, 
ale zároveň trvá na povinnosti dodržovat zákonné normy ozvučení a pořádku. 
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S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A 
 
Srdečně blahopřejeme, pevné zdraví a dobrou životní pohodu přejeme všem, kteří oslavili 

ve dnech od 1. února 2008 do 30. dubna 2008 svá životní jubilea. 
 
60 let  Ludmila Drozdová, Jana Kozová, Božena Křížková, Václav Isevič, Václav Janovský, 

Jaroslav Lédl, Ladislav Šmídl, Josef Löffelmann a Otta Kulhánek z Plas a Stanislava Hrubá 
z Nebřezin 

65 let  Zdeňka Austová, Jarmila Filipová, Stanislava Šofferová, František Pašek, Ján Duplinský, 
Gerhard Höffer, Karel Karel, Vlastimil Němec a Miloslav Strupl z Plas, Miluše Hanzlíčková a 
Jaroslav Nový z Babiné a Vlasta Boudová z Horního Hradiště 

70 let  Milena Jíchová, Irena Pfeiferová, Zdenka Balačinová, Zděnka Janouškovcová, Jiří Novotný 
a Jaroslav Král z Plas a Václav Žižka z Nebřezin 

75 let  Věra Široká, Božena Manclová a Jiří Fořt z Plas, Jaroslav Soukup z Babiné a Vladimír 
Záhrobský z Horního Hradiště 

80 let  Vladimír Houška z Plas, Václav Antoš a Bedřich Sládek z Babiné a Jarmila Antošová ze
 Žebnice 

81 let  Vladimír Klouček z Plas a Josef Sinkule z Babiné 
82 let  Zdeňka Janečková, Libuše Jíchová, Jiří Šimandl z Plas a Ludmila Šmídlová z Babiné 
83 let   Václav Široký z Plas a Jaroslav Urban ze Žebnice 
84 let   Jiřina Janoušková, Božena Střihavková a Alexandr Sadílek z Plas, Božena Hubková z 

Lomničky a Jaroslav Zeman ze Žebnice 
85 let   Stanislav Pfau z Plas 
86 let   Anna Rovenská a Emilie Veselá z Plas, Blažena Benešová a Josef Sinkule z Babiné  
87 let   Marie Hřebcová a Jaroslav Kail z Plas 
88 let   Vlasta Bláhová z Plas 
90 let   Miloslava Knedlhansová z Plas 
92 let   Emilie Pokorná z Plas 
96 let   Alois Šoupal z Plas 
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Rozloučili jsme se 
S paní Miloslavou Bobysudovou, s paní Boženou Dlouhou, s paní Helenou Zemanovou, s paní Annou 
Svačinovou, s paní Emilií Šimlovou, s panem Karlem Šterclem, s panem Václavem Slachem, s panem 
Janem Matúškem a panem Josefem Šiškou z Plas, s paní Janou Žichovskou a panem Karlem Holasem 
z Babiny, s panem Josefem Červenkou z Lomničky a s paní Marií Molcarovou ze Žebnice. 
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Vítáme s velkou radostí narozené děti : 
Štěpánku Grossovou, Jakuba Antoše, Daniela Karafu, Emu Švehlovou, Adama Blechu, Nikolu 
Moryskovou, Amálii Novotnou, Janu Študentovou a Jakuba Kučeru. 
 
 
Ve společenské kronice neuvádíme tituly, neboť to nejsou údaje povinné pro registr evidence obyvatel. Pokud si nepřejete být 
uveřejněni ve společenské kronice, sdělte toto na MěÚ pí.Sadílkové. 
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Vlajka města 
 
Dne 25. ledna 2008 byla Městem Plasy podána žádost Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Podvýboru 
pro heraldiku a vexilologii, o schválení návrhu vlajky města. Návrh vybraný z celkem osmi variant vybralo 
a odsouhlasilo Zastupitelstvo města usnesením č. 128-07 dne 19. prosince 2007. Autorem návrhu vlaky 
města je Mgr. Pavel Duchoň, kastelán NKP Klášter Plasy, který již vytvářel návrhy vlajek a znaků jiným 
obcím a městům (z prozatím realizovaných návrhů: Rožmitál pod Třemšínem (PB) – vlajka města, Točník 
(BE) – znak a vlajka obce, Radvanec (CL) – znak a vlajka, Kunratice u Cvikova (CL) – znak a vlajka, …).  
Vybraný „nejtradičnější“ návrh vlajky vychází z podoby historického znaku města Plasy, který v roce 
1978 navrhl historik Jan Pelant a upravil Josef Palma, předseda MěstNV Plasy. Pelant vytvořil čtvrcený 
znak, který v prvním poli nesl zlatou hvězdu v modrém poli, ve druhém a třetím poli šikmo, resp. kosmo 
zelený lipový list řapíkem dolů a ve čtvrtém červeném poli stříbrnou lilii. MěstNV si vyžádal změnu pro 
třetí pole, kdy byl druhý list nahrazen květem červené pětilisté růže se zlatým semeníkem a zelenými 
okvětními lístky. Znak v této podobě užívá Město Plasy dodnes. Vlajka, kterou město získá po 30 -ti 
letech od udělení znaku (a která musí být ještě schválena předsedou PS PČR), tak bude moci zdobit 
budovu Městského úřadu při důležitých událostech, zasedací či obřadní síň, může být využívána při 
reprezentativních akcích města atd. 
Symbolika městského znaku vychází z podoby vrcholně barokních erbů cisterciáckých opatů místního 
kláštera, když růže ve druhém poli byla v městském znaku nahrazena právě lipovým listem 
symbolizujícím rolnické povstání z roku 1680, popř. Lípu plaskou (Tilia plassensis) a byl vypuštěn 
středový (srdeční) štítek příslušného opata (Tyttl, Stoy, Hetzer, Hartmann, Werner). Ostatní znakové 
figury (šestihrotá hvězda, růže či stříbrná lilie) mají jasně mariánskou symboliku. 
Vlajka města spolu s jeho znakem jsou osobitými symboly, které reprezentují město. Udělením práva 
tyto užívat nevyplynou Městu Plasy žádná hmotná dobra, jde tu „jen“ o kus tradice a sebevědomí. 
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Kulturní akce m ěsto Plasy 2008 
Datum Název akce Pořadatel Místo konání Doba konání 

3. – 4.5. Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proton 
AK Plasy, Město 
Plasy, rádio Kiss 

Proton 
letiště 9,00 hod 

4.5. Sportovně ekologické hrátky DDM Radovánek letiště  
3.5. Hradišťský dvojboj SDH Horní Hradiště sportovní areál 9,00 hod 
6.5. Krajina a my - přednáška IC Envic archiv 17,30 hod 

9.5. 
Pietní akt k výročí osvobození + promítání 
filmu 

KSČM  
Velká louka 
kino Střela 

14,30 hod  

17.5. Taneční zábava - Májová SDH Horní Hradiště 
hostinec U 
Floriána 

20,00 hod 

23.5. Přednáška Doc. Bohumíra Janského Město Plasy archiv 18,00 hod 
24.5. Osobnost roku 2008 Město Plasy zámecký sál 16,00 hod 

28.5. Den dětí se stonožkou DDM Radovánek 
před DDM 
Radovánek 

15,00 hod 

28.5. Klubíčko a kopretina 
DDM Radovánek 

Kaznějov 
Velká louka  

31.5. Brutus – koncert pravé bigbítové kapely 
TJ Sokol Plasy, 

Město Plasy 
Velká louka 19,00 hod 

31.5. Dětský den + hudební terasa SDH Žebnice 
hostinec U 

Hasiče 
 

Červen Beseda s bylinkářkou SDH Babina hostinec  
Červen Dětský den SDH Babina Spálená hůra  

1.6. 
Koncert duchovní hudby pro sólový zpěv a 
varhany 

Římskokatolická 
farnost 

kostel  

5.6. Den životního prostředí pro MŠ DDM Radovánek   

14.6. Varhanní  koncert s mezinárodní účastí 
Město Plasy, 

Římskokatolickáfarn
ost 

kostel  

21.6. - 13.7. 
Výstava fotografií – Plasy  
a okolí 

Fotoklub Plasy zámecký sál  

28.6. Brutus – koncert pravé bigbítové kapely 
TJ Sokol Plasy, 

Město Plasy 
Velká louka 19,00 hod 

červenec-srpen Výstava fotografií – Markéta Luskačová 
Fotoklub Plasy, 

klášter 
jižní rondel  

5.7. 
Tradiční pouť v Lomničce – 6. ročník + 
jízda přes rybník, s večerní zábavou – hraje  
p. Láďa Koukolík 

SDH Lomnička Lomnička 
13,00 hod 
19,00 hod 

12.7. Národní přehlídka koní 
JK Aris Pláně, 
Město Plasy 

Velká louka 14,00 hod 

12.7. Klášterní tajemství    

5.(12.)7. Taneční zábava - Pouťová SDH Horní Hradiště 
hostinec U 
Floriána 

20,00 hod 

19.7. Traktoriáda 2008 SDH Žebnice 
prostor před 
hostincem U 

Hasiče 
10,00 hod 

26.7. Brutus – koncert pravé bigbítové kapely 
TJ Sokol Plasy, 

Město Plasy 
Velká louka 19,00 hod 

2.8. Czech Rock block 
Sokol´s Power Voice 

Plzeň 
Velká louka 14,00 hod 

2.8. Turnaj v nohejbalu SDH Žebnice hřiště  

16.-17.8. Tradiční pouť Na královnu 
Město Plasy, klášter 

Plasy, OS Plaská 
lilie 

Velká louka, 
prostor před 
klášterem 

 

16.-17.8. Prohlídky podzemí plaského kláštera Klášter Plasy klášter 9,05 – 17,35 hod 
23.8. – 24.8. Výstava pony a welshpony SCHPW Štichovice Velká louka 10,00 hod 
23.8. Turnaj v nohejbalu SDH Horní Hradiště sportovní areál 9,00 hod 

23.8. - 14.9. 
Výstava fotografií – Plasy  
a klášter 

Fotoklub Plasy zámecký sál  



30.8. Brutus – koncert pravé bigbítové kapely 
TJ Sokol Plasy, 

Město Plasy 
Velká louka 19,00 hod 

30.8. Západočeská hasičská liga  SDH Horní Hradiště sportovní areál 11,00 hod 

 

Kulturní akce v mikroregionu Dolní St řela 2008 
Datum Název akce Pořadatel Místo konání Doba konání 

3.5. 
Staročeské máje a průvod obcí s večerní 
taneční zábavou 

OÚ Kozojedy KD Kozojedy 
14,00 hod průvod 

20,00 hod  
več. zábava 

3.5. Rybářské závody Rybníkáři Hromnice 
rybník  

v Hromnici 
 

11.5. Oslava dne matek – V. Žákovec OÚ Dobříč 
hostinec  
U Mizerů 

14,00 hod 

17.5. Pouťová zábava  OÚ Dobříč 
hostinec  
U Mizerů 

20,00 hod 

17.5. Noční jízda SDH SDH Žichlice KD Žichlice  

18.5. Pouťové odpoledne TJ Sokol Dobříč 
areál TJ Sokol 

Dobříč 
14,00 hod 

24.5. Jízda motorek p. Valeš KD Chotiná  
31.5. Dětský den ČSŽ Hromnice Hromnice - hřiště  

7.6. 
Okrskové cvičení hasičů s doprovodným 
programem 

SDH Dobříč   

20.6. Taneční zábava - Medium OÚ Dobříč 
hostinec  
U Mizerů 

21,00 hod 

22.6. Dětský den – pohádková stezka lesem SDH Mrtník koupaliště 14,00 hod 
28., 29.6. Pláňská pouť OÚ Pláně letiště  
červenec Oslava 70 let SDH Čivice SDH Čivice Čivice 14,00 hod 

4.7. Taneční zábava – Zvlášňý škola TJ Sokol Dobříč 
areál TJ Sokol 

Dobříč 
21,00 hod 

5.7. 
Soutěž v malé kopané  
o pohár starostky obce 

Spolek přátel malé 
kopané Mrtník 

hřiště 9,00 hod 

5.7. Memoriál v národní házené TJ Hromnice Hromnice - hřiště  
5.7. Pouťová zábava TJ Hromnice Hromnice - hřiště  
5.7. Dětský den SDH Chotiná KD Chotiná  
5.7. Pouťová zábava SDH Chotiná KD Chotiná  
6.7. Sportovní odpoledne TJ Hromnice Hromnice - hřiště  

18.7. Taneční zábava - Expres TJ Sokol Dobříč 
areál TJ Sokol 

Dobříč 
21,00 hod 

26.7. Turnaj v malé kopané SDH Planá Planá – u řeky  
2.8. Selský den v Čivicích OÚ Dobříč pole u Čivic 10,00 hod 
8.8. Taneční zábava - Aušus TJ Sokol Dobříč TJ Sokol Dobříč 21,00 hod 

9.8. 
Podkrašovský vodník – bohaté občerstvení 
zajištěno 

Kulturní spolek a 
OÚ Kozojedy 

Podkrašovský mlýn  

22.8. Taneční zábava - Sifon TJ Sokol Dobříč 
areál TJ Sokol 

Dobříč 
21,00 hod 

23.8. Ocelový Chotiňák SDH Chotiná KD Chotiná  
30.8. Hasičská soutěž o erb SDH Mrtník cvičiště 13,00 hod 
30.8. Rybářské závody Rybníkáři Hromnice Hromnice - rybník  
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Z farnosti       Zamyšlení po velikonocích 
 
Milí čtenáři z Plas a okolí, 
v posledních dvou úvahách jsme se věnovali liturgickému roku a skončili jsme krátkou zmínkou o 
masopustu, době postní a velikonocích. Velikonoční tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání představují 
pro věřící základ jejich víry a naděje. Bůh, jehož příchod na svět v lidském těle si připomínáme o adventu 
a vánocích, ukončil o velikonocích svoji pozemskou existenci a při svém vzkříšení se vrací, odkud přišel. 
Nevrací se však sám, ale jde s lidmi, za které položil svůj život a kterým svým vzkříšením ukázal cestu 



k nebi. Přijal to, co patří lidem, a z lásky nabízí život, který patří Bohu. To je podstatou toho, nač se 
křesťané při čtyřicetidenním postu připravují, co o velikonočních svátcích a po padesát dní po nich slaví. 
Velikonoce se uzavírají 50. den Božím hodem svatodušním, který letos připadá na 11. května (Boží hod 
velikonoční byl 23. března a slavnost Nanebevstoupení Páně bude 1. května). 
Po době velikonoc nastává mezidobí, v němž si křesťané připomínají jednotlivé okamžiky z Kristova 
života i ze života jeho učedníků v průběhu staletí. Asi nejpopulárnější z nich je slavnost Těla a Krve Páně 
(lidově Boží Tělo, letos 22. května), a pak místní pouti. Např.u nás je to v Žebnici na svátek sv. Jakuba 
Většího (25. červenec), v Plasích o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) nebo v Oboře o 
svatém archandělu Michaelovi (29. září); tato slavení se často překládají na nejbližší neděli nebo sobotu. 
Pouť je od slova „putovat“ a podobně jako roční cyklus liturgie připomíná lidem, že jejich život je krátkou 
cestou k pravému domovu.  
A co čeká plaskou farnost v roce 2008 kromě již naznačených oslav? Budeme pokračovat v opravách 
kostelů v Plasích a v Žebnici, a to i přes stále se tenčící finanční prostředky. V prvním z nich se pokračuje 
v téměř restaurátorské obnově části vnitřních omítek, plánuje se práce na obou portálech (románském i 
barokním, první z nich byl velkým objevem!, oba však trpí statickými poruchami), restaurování 
zpovědnice ze severní lodi a časem snad i obrazů z téže části kostela. V kostele v Žebnici, jehož 
obnovená fasáda je ozdobou panoramatu celé obce a krajiny, je nutné dokončit vnější opravu obnovou 
oken v olovu a odsolení zdiva kostela. Obě opravy jsou velmi finančně náročné a je na místě i zde 
poděkovat městu Plasy za podporu při obnově kostela v Žebnici, což tímto rád činím. Dále plánujeme 
řadu koncertů, některé organizujeme sami, při jiných dáváme prostor dalším organizátorům, snažíme se 
vždy dbát o kvalitu a přiměřenost. Děkujeme všem, kdo nám jakýmkoliv způsobem pomáhají vrátit 
Plasům jejich slávu místa setkávání a kultury. Přijďte si také Vy alespoň někdy poslechnout, až se Vám 
to bude hodit, některé z našich či zahraničních interpretů pro radost uší i srdce!  
 
                                                                                             P. R. Pavel Větrovec, Th.D. 
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Projekt ENVIC – Environmentální informační centra – IC Plasy   doplním  
 

Environmentální informační centrum Plasy, sídlící v Klášteře Plasy, Oficielní provozní 
doba centra pro veřejnost je Út – 12-16, St – 13-17, Čt – 12-16 hod. Po telefonické 
domluvě lze schůzku objednat i mimo úřední hodiny. Kontakt na centrum je na čísle 
774 454 557 a 774 454 558 nebo e-mailem ic.plasy@envic.cz.   
ENVIC je síť informačních center v oblasti životního prostředí. Informační centrum 
(IC) sítě ENVIC najdete v každém okrese Plzeňského kraje.  
 

PŘIPRAVUJEME : 
 
22.5.2008  - přednáška s besedou: Energetika budoucnosti – uhlí, jádro nebo obnovitelné zdroje? Zbavíme se 
závislosti na fosilních palivech? Pomůže nám slunce, voda a vítr nebo jaderná energie? Jaké jsou možnosti úspor 
energie? Do roku 2030 vzroste světová spotřeba energie o 60%. Kde budeme potřebnou energii brát? 
 
29.5.2008  - přednáška s besedou: Za oponou ZOO – historie, současnost a budoucnost zoo v Plzni, zajímavá 
zvířata, stavby a hosté v zahradě. 
 
5.6.2008 - přednáška s besedou:  Plíce Plzeňského kraje – jaký je stav lesů v Plzeňském kraji?  
Les je pro mnoho lidí magickým místem, pro další má význam především hospodářský a někdo do lesa zavítá jen 
výjimečně. Jaký význam mají lesy z hlediska životního prostředí a jak mohou ovlivnit kvalitu lidského života? 
V jakém stavu jsou lesy v Plzeňském kraji? Co můžeme očekávat do budoucna? Ovlivňuje kvalitu lesa i stav zvěře, 
která se v nich nachází?  
 
19.6.2008 - přednáška s besedou: Odpady – víme co s nimi. Biologicky rozložitelné plasty. Kompostování 
odpadů. Co s nebezpečným odpadem a elektroodpadem. Proč třídíme odpad. Kdo je za odpad zodpovědný. 
 
Akce se, již tradičně, konají ve Státním oblastním archívu v Plasích. 

                  Ivo Kornatovský 
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Noc s Andersenem 2008  
   Letošní již šestá celostátní akce pro děti se konala  z 28. na 29. 3. 2008. Probíhala současně v téměř 
sedmi stech knihovnách v celé republice i v zahraničí /Slovensko, Polsko/. 
   Přihlášené děti se sešly v městské knihovně v 17 hodin. Několik prvních minut využily k tomu, aby se 
v knihovně zabydlely a seznámily se s programem celé akce. Pak již s pracovníky knihovny vyčkaly první 
návštěvy, kterou byl starosta Plas pan Hurt. Velice poutavě dětem vyprávěl o znaku našeho města a 
heraldice obecně. 
  Před šestou hodinou nás pan Hurt opustil a děti se s knihovnicemi přesunuly k sýpce, pod jejíž věží je 
již očekával pan Drozda, který se stará o zdejší věžní hodiny. Pozval děti do věže a předvedl a vysvětlil 
jim funkce hodinového stroje, který je v Evropě unikátem. 
   Po prohlídce hodin se děti přesunuly k ohni, který pro ně zatím v zámecké zahradě připravil ředitel 
knihovny. Opečené špekáčky chutnaly bez rozdílu všem. 
   Mezi večeří a setměním zbyl čas i na hraní. Pak jsme po sobě uklidili a přešli jsme do knihovny. Tam 
už byly pro děti připraveny pomůcky a materiál, ze kterého si děti vyrobily ,,stonožku“, tj. praktický 
stojánek na tužky do svého domácího pracovního koutku. 
   Když si děti vyzkoušely svou zručnost, přišla na řadu zkouška vědomostí formou  zábavné soutěže. 
Chvílemi při ní bylo dost rušno a jen málokdo si všiml, jak čas letí. Najednou tu byla desátá hodina 
večerní a byl také čas na druhou večeři. Na ni knihovnice dětem připravily obložené chlebíčky. Byly 
výborné. 
   Po večeři přišla chvíle pro cestu za dobrodružstvím a pokladem. Díky pochopení správce objektu jsme 
mohli pro děti připravit noční trasu, na kterou se vydávaly v časových intervalech. Po trase byla sice tu a 
tam rozsvícená svíčka, jinak se ale zámek topil ve tmě. Když si k tomu přidáte ještě strašidelné zvuky a 
skutečné strašidlo v podobě zakletého mnicha, je třeba uznat, že absolvování této trasy vyžadovalo 
hodně odvahy. Prošli všichni! 
   Z indicií, posbíraných cestou, nakonec děti zjistily, kde je ukrytý poklad v podobě nanukových dortů a 
společně si na nich pochutnaly. 
   Před půlnocí děti vyklidily půjčovnu a proměnily ji v noclehárnu. Připravily si spacáky a věci na spaní, 

aby si každý mohl zalézt do pelíšku, 
až na něj padne únava. Zatím jsme 
ale podobný případ nezaznamenali, 
naopak na rozdíl od knihovníků jsou 
děti až neslušně svěží. 
   Přichází čas na společné čtení. Ve 
stejné době se začíná číst i 
v ostatních knihovnách. Všude se 
čte z díla Karla Čapka. Ve čtení se 
děti střídají. 
   Po četbě přichází ke slovu další 
soutěž, tj. soutěž  o nejlepší 
dramatizaci známé pohádky. Další 
obrázky Vám ukážou, že se děti 
nenudily. 
   Konečně se zábava trochu 
zklidňuje a děti začínají být i 

přístupnější názoru, že by se mohlo jít do Hajan. Postupně se tedy vytrácejí do svých spacích koutečků. 
Je půl třetí a knihovna konečně utichá. 
BUDÍČÉÉK!!! Rázně a nekompromisně – je 7 hodin, čas vstávat. Děti se myjí, převlékají, balí spacáky 
atd. a chystají se k poslednímu společnému jídlu, ke snídani. 
   Po snídani děti pomohly s úklidem knihovny a přišel čas celou akci uzavřít. Všichni její účastníci si 
domů odnášeli nejen svoji vyrobenou stonožku, ale též pěkný diplom a další drobné dárečky. A hlavně 
spoustu zážitků a o ty tu jde především. 
 
Mgr. Ladislav Šmídl, ředitel městské knihovny 
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Základní škola Plasy 
„Škola naruby“ 
   Můžeme si pod tím představit cokoliv, ale na naší škole to znamenalo, že žáci z 9.třídy si vyzkoušeli, 

jaké to je, učit v 1. třídě. A to nejlépe 28. března na Den 
učitelů, tedy výročí J.A.Komenského, který propagoval 
„školu hrou“. A tak se také stalo. Prvňáčci se těšili – 
nevěděli na co a deváťáci se též těšili, věděli na co, ale 
nevěděli, jak to všechno dopadne.                                                                
   Nastal den „D“. Deváťáci jsou rozděleni do malých 
skupinek a přichází první.  
   Máme  český jazyk a učí Klárka Macháčková, Lucka 
Kocourková a Jan Sekera. Jedna hra, soutěž, skládačka 
…Je to bezva. Druhá hodina je tělesná výchova. „Taky 
nás budou mít deváťáci?“ ptají se malí. „Ano“, 
odpovídám, „nebo snad nechcete?“ „Jó, chceme!“ 
Odcházíme do tělocvičny, a tam už na nás čekají : Honza 
Sekera, Honza Brettl, Jirka Vitouš, Petr Hartl a Dáňa 

Čech. Rozcvička, soutěž a vysněný fotbal. „Vyhrálo druhé družstvo!“ „Hurááá….“  A jde se na svačinu.  
   Začíná třetí hodina – matematika. Přichází Martina Šafaříková, Jana Topinková, Lenka Hynková a 
Monika Pazderová. A už zase soutěžíme a soutěžíme… a nakonec dostáváme matematické malování, 
abychom se trochu uklidnili. Fajn. „A co bude poslední hodinu?“ „Tak to je překvapení!“ Odcházíme do 
multimediální učebny, kde jsme ještě nebyli. Je zde interaktivní tabule a na té pracujeme prvně. Moc 
pěknou prezentaci si pro nás připravili Petr Hartl a Dáňa Čech za asistence Lenky Jílkové a Dáši Čapkové. 
„Kdo půjde doplnit písmenko? Kdo uhodne, co je to za pohádkovou postavu? Kdo najde ……“ „Já, já, já 
…….“   Zvoní. Odcházíme na oběd. 
   To byl krásný den, jenom fotím, točím na kameru ….  a najednou slyším: „Ale paní učitelko, ještě jsme 
dneska nečetli ze Slabikáře!?“ 
                                                                             Mgr. Jitka Pořádková, třídní učitelka I.A 
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Turistický pochod Gympl na cestách 
 
   Letošní pětadvacátý ročník turistického pochodu okolím Plas Gympl na cestách 
přilákal v sobotu 5. dubna k účasti 648 vyznavačů aktivního pohybu. Vybrat si 
mohli ze tří pěších a jedné cyklotrasy. Všechny pěší  trasy (10, 20 a 30 km ) i 
cyklotrasa (35 km) vedly tentokrát výhradně kolem Plas. Turisté si pochvalovali 
jak výběr tras, tak dobré značení i celkovou organizaci, což velmi potěšilo 
všechny organizátory akce. Nejnavštěvovanější byla tradičně desetikilometrová 
trasa, kterou mnozí berou i jako společenskou událost. Potkávají se na ní 
pravidelní účastníci pochodu, současní i bývalí studenti Gymnázia. Počasí po 
několika deštivých dnech ukázalo svou příjemnější tvář a podpořilo dobrou 
náladu všech účastníků.  
   Celková účast byla druhou nejvyšší v historii akce. Rekord padl před rokem, 
kdy pochodovalo o sedmdesát turistů víc než letos.   
   Pořadatelé Gymplu na cestách děkují touto cestou za podporu při organizaci 
letošního ročníku  městským a obecním úřadům (Plasy, Kralovice, Manětín, 
Kaznějov), jakož i dalším firmám a podnikům z našeho regionu. Za finanční a 
materiální pomoc pak zvláště děkujeme Lesům České republiky.  
   Těšíme se na další ročník pochodu 4.4.2009 s další novinkou - kočárkovou 
trasou. 
        Mgr . J. Domabylová  
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Celostátní přehlídka mateřských škol – Mateřinka 2008  
Mateřská škola Plasy dosáhla velkého úspěchu na oblastním kole Mateřinky 2008 v Kralovicích, kde byla 
odbornou komisí vybrána k reprezentaci města Plasy na celostátní přehlídku souborů mateřských škol 
z celé ČR. Přehlídka se koná dne 10. května 2008 ve městě Nymburk. Děti z tanečního kroužku celý rok 

usilovně a poctivě pracovaly pod vedením 
učitelek Jany Půtové a Věry Dubinové. 
Jejich vystoupení s klobouky zaujalo 
všechny přítomné a hlavně porotu 
v Kralovicích. 
V současné době se všichni připravujeme na 
společný výlet do Nymburka, kde budou 
naše mateřinkové děti potřebovat veškerou 
podporu od nás rodičů a dospělých. Kdo 
máte chuť a zájem porovnat činnost našich 
dětí a ostatních, pojeďte s námi do 
Nymburka! 
Bližší informace podá MŠ Plasy – tel. č.: 
373 322 133 nebo e-mail: skolka@plasy.cz 

Monika Laláková, ředitelka MŠ 
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Cyklus varhanních koncertů s mezinárodní účastí II. ročník - 2008 
 
Dokončení restaurování varhan Abrahama Starcka z roku 1688 v Plasích znamená v oblasti záchrany historických 
památek pro ČR jeden z nejvýznamnějších počinů uskutečněný v posledních letech. Lze to srovnat pouze 
s restaurováním varhan v Týnském chrámu v Praze. Tato oprava dala příležitost k prezentaci tohoto unikátního 
nástroje veřejnosti a to i s umělci ze zahraničí. Cílem je tedy uvést varhany ve známost, ocenit tím i přínos 
sponzorů a dát tomuto nástroji pravidelný život, který je nutný k tomu, aby varhany zůstaly v dobrém technickém 
stavu. Garanci nad celým projektem má docent AMU v Praze, pan Jaroslav Tůma, který je špičkovým světoznámým 
varhaníkem. Ve spolupráci s Doc. Jaroslavem Tůmou a Římskokatolickou farností Plasy, město Plasy uspořádá 
v roce 2008 již II. ročník cyklu tří varhanních koncertů s mezinárodní účastí. I. ročník se setkal s vynikajícím 
ohlasem nejen široké, ale také odborné veřejnosti. Věříme, že se podaří pokračovat ve stejném trendu  
i v dalších letech. Příznivci varhan se tak mohou těšit na varhanní koncerty, které se uskuteční v průběhu letní 
sezony. 
Součástí II. ročníku bude Mezinárodní varhanní týden – Orgelwoche, který spolu s městem Plasy a 
Římskokatolickou farností Plasy uspořádá Sächsiche Orgelakademie Lichtenstein. Varhanní týden zahrnuje 
celodenní varhanní kurzy se zahraničními lektory a s Doc. Jaroslavem Tůmou pro zahraniční studenty.  
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DDM  RADOVÁNEK 
 
Velikonoce 2008 
v Radovánku 
Tento rok vyšly Velikonoce 
v tom nejbližším možném 
termínu, tak i my jsme začali 
velice brzo. Již o jarních 
prázdninách jsme začali 
vyrábět s dětmi výzdobu do 
jejich domovů. 



 V úterý 11.3. jsme připravili 
výjezdní velikonoční seminář 
do Ondřejova, kde jsme 
s ženami z okolních vesnic 
vyrobili velkou velikonoční 
mísu, zdobenou petrklíči a 
přírodními materiály. 
Podobnou akci do Ondřejova 
jsme absolvovali i před 
vánočními svátky a vždy je to 
příjemná změna prostředí 
v předsvátečním shonu. 
Ve středu 12.3. následovaly 
další velikonoční akce pro děti 
a dospělé a 13.3. jsme 
společně s našimi seniory 
vyrobili velikonoční věneček 
k zavěšení na dveře. 

 
V současné době se zabýváme metodickými ekologickými programy, navštěvují nás MŠ především 
z Plzně a okolí Plas. Plánujeme letní tábory a připravujeme příležitostné akce. 
V letošním roce pořádáme již podruhé tábor pro maminky s malými dětmi v Ondřejově a pátým rokem 
tábor pro děti v Nových Hamrech v Krušných Horách. Velice rychle se nám během dubna naplnila 
kapacita obou táborů, tak už nezbývá, než pracovat na programu, zařizovat vše potřebné a těšit se na 
nové letní příhody a zážitky s účastníky. 
 
Co ještě plánujeme: 
12. – 15.5. Jarní výstava, v klubovně Radovánku, denně od 9 do 18 hodin. Zveme všechny příznivce 
Radovánku, především rodiče a prarodiče dětí, které u nás pracují ve výtvarných kroužcích.  
14.5. Odpoledne s Radovánkem, od 17 hodin v tělocvičně SOŠ. Proběhnou zde ukázky sportovních 
kroužků, děti předvedou, co se během roku v kroužcích naučily, nebo jak se zdokonalily. Opět zveme 
především rodiče a další rodinné příslušníky. 
28.5. Den dětí se stonožkou s názvem Obyvatelé lesa Řáholce. Den dětí bude na asfaltovém hřišti u 
Radovánku od 15 hodin. 
5.6. Den životního prostředí pro MŠ  v Plasích 
15. – 20.6. Tábor pro rodiče s dětmi v Ondřejově 
19.- -26.7. Letní tábor pro děti v Nových Hamrech v Krušných Horách 
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KLÁŠTERNÍ TAJEMSTVÍ 
aneb rodiny, děti, radost a hry 
 
   Za zdmi plaského kláštera se může ukrývat ledacos, v sobotu 12. 7. 2008 se o tom můžete přesvědčit 
sami. Na den plný hraní a deskových her si dovoluje občanské sdružení GOADA pozvat všechny zvídavé i 
zvědavé, ale zejména hravé a fajn rodiny, děti i dospělé s hravou duší. Ve spolupráci s Klášterem Plasy, 
Městským úřadem Plasy, kluby deskových her Bedna a Tirga a půjčovnou deskových her Kavenu v Plzni 
se můžeme sejít v prostorách konventu.  
   Pokud si chcete prohlédnout či vyzkoušet nějaké z obrovského množství her, které pro Vás máme 
připravené, zúčastnit se turnaje, nebo se i jen na něco o hrách zeptat, nenechte si toto setkání ujít. Po 
celý den budou návštěvníkům herního dne k dispozici lidé, kteří je provedou (nejen) světem deskových 
her. 
   Ještě týž den večer zazní pro vnímavé duše a uši folkový koncert dua Dvanapůl. Vlastní tvorba 
v podání písničkáře Ládi Lamanaie Sedláka a Míry Juhy Juhose, písně k zamyšlení i pro pobavení. Pokud 



počasí a technické možnosti dovolí, setkáme se s ním na rajském dvoře konventu. Rajské léto budiž 
pochváleno! 
 
   Občanské sdružení GOADA uspořádala již za necelý rok svého působení pro veřejnost mnoho akcí, 
jejichž náplní jsou deskové hry a téma trávení společného času jejich prostřednictvím. Za zmínku stojí 
herní sekce v rámci Dnů vědy v Plzni, herní dny na 1. ZŠ v Plzni, ve Stanici mladých techniků Plzeň, ve 
Středisku rané péče Plzeň, v MŠ Rokycany, v Městské knihovně Plzeň, či probíhající pravidelná herní 
setkání pro veřejnost v Kačabě v Plzni. A zapomenout nelze na projekt hlavní – mezi lidmi velmi úspěšný 
festival deskových her Goliáš a David, jehož dva uplynulé ročníky hostil Nepomuk.  
   O akcích, zejména těch v brzké době chystaných, můžete najít alespoň stručné informace na 
aktivity.goada.eu, ostatní informace pak na stránkách sdružení www.goada.eu. 
   Kdo by chtěl vidět, co může všechno od herního dne očekávat, nalezne odpověď a fotogalerii na 
stránkách www.goada.rajce.idnes.cz. 
   Těšíme se na Vás a společně strávené chvíle při hraní her, povídání, zábavě i hudbě. 
                                                                                                                 Zdeněk Lomička 
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FOTOKLUB  PLASY 
Vás zve na výstavu fotografií z tématikou Plasy a okolí. Zahájení výstavy bude 21.6.2008 v 15.00hod. 
Výstava bude otevřena do 13.7.2008, v pátek 13-17h., so-ne 9-12 a 13-17h.  
Více na http:// fotoklub-plasy.wz.cz 
Do prostor jižního rondelu připravujeme ve spolupráci s Klášterem Plasy, též několik fotograficky 
atraktivních výstav, sledujte další informace. 
Za fotoklub    Ivo Kornatovský, místopředseda 
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Letecko modelářský klub Plasy   
(výsledky soutěží) : 
     
- uspořádal dne 24.3.2008 soutěž Českého poháru „Memoriál Luboše Širokého“ volných leteckých modelů 

mezinárodní kategorie F1H, F1G a národní kategorie P30, A3, H. Hlavní putovní cenu soutěže v kategorii F1G 
získal Pavel Bejček ze Stoda. 

- uspořádal ve dnech 12.4.2008 na ploše u obce Kožlany soutěž volných modelů mezinárodní kategorie F1A, 
F1B a F1C, která je součástí Českého poháru 2007. Soutěž se létala v nejvíce obsazené kategorii F1A o „Pohár 
LMK Plasy“. Držitelem putovního Poháru LMK Plasy se stal pro rok 2008 Bohuslav Rýz z Chocně před Dušanem 
Ibehejem z Holýšova a Jiřím Schieferdeckerem z Loun, v kategorii F1B zvítězil Pavel Fejt z Kunovic před Janem 
Čihákem ze Sezimova Ústí a Vladislavem Urbanem z Chlumce n.Cidlinou, v kategorii F1C zvítězil Jaroslav Blatný 
z Kunovic před Václavem Paťkem ze Strakonic a  Pavlem Kročou z Kunovic. 

- uspořádal dne 26.4.2008 na ploše u Kožlan soutěž radiem řízených modelů kategorie RCEJ. Vítězem se stal 
Tomáš Hrubý z Prahy 5 před Jaroslavem Bartůňkem z Prahy 4 a před Ivanem Hořejším z Plzně.   

                                                   Ivo Kornatovský 
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Rybářské výročí v Plasích 1928 – 2008  
   Rok 2008 je pro plaské rybáře opět rokem jubilejním. Možná si vzpomenete, že před deseti léty jsem 
v Plaském zpravodaji dosti podrobně popsal tehdejší 70. výročí založení sportovního rybářství v Plasích. 
Proto budu stručný a soustředím  se pouze na některé doplňující údaje. 
   Letošní 80. výročí bylo naší členskou základnou vzpomenuto na slavnostní výroční členské schůzi, 
konané dne 22. března 2008 v sále kina Plasy. Jako hosté byli přítomni – za ÚS Plzeň ing. Václav Jiřinec, 
za město Plasy starosta Mgr. Miloslav Hurt. Ve slavnostním projevu bylo vzpomenuto dosavadní cesty 
plaské rybářské organizace od tehdejšího založení „Rybářského spolku pro Plasy a okolí v Plasech“ v roce 
1928, až po současnost. Znovu byly připomenuty přítomným velmi těžké začátky našich rybářských 
předchůdců a vyslovena jména zakládajících členů. Pro zajímavost – byli mezi nimi holiči (Bohumil Palát 
a Karel Mervart), trafikant (Václav Moule), obchodníci (Pavel a Bedřich Deimlovi), sedlář (František 



Tejček), kovář (František Bernášek), zubní lékař (Stanislav Zeman) a další. Těžce byly tehdy získávány 
nájmy na rybníky a řeku Střelu. Obrat k lepšímu přineslo až naše osvobození v roce 1945. To již pro 
sportovní rybaření byly pronajaty části Střely a od roku 1948 byl uskutečněn první pronájem plaského 
rybníka. V průběhu let se změnily názvy organizace, až se v r. 1969 ustálily na současném názvu „Český 
rybářský svaz MO Plasy“. Členská základna se pohybuje v rozmezí 250 – 270 členů. Největšího počtu 
bylo dosaženo v roce 1995 (340 členů). V projevu bylo také připomenuto, že naše rybářská organizace 
je jednou z největších zájmových organizací v Plasích. Velmi  široká je i její současná hospodářská 
základna, což obnáší: 3 pstruhové a 4 mimopstruhové sportovní revíry, 7 odchovných pstruhových 
potoků, 5 odchovných rybníků a také vlastní rybochovné zařízení se pstruhovou líhní. V té se od r. 1998 
po prvních úspěšných pokusech a sbírání zkušeností, produkuje z vlastního výtěru a odchovu jiker, 
plůdek pstruha obecného v množství až 60.000 kusů do délky 2,5 cm. Jde o velmi                      
náročnou a trpělivou práci, kterou se několik členů hospodářského odboru snaží z vlastních zdrojů 
posilovat zarybňování řeky Střely pstruhovou obsádkou. Úspěšně byla zhodnocena činnost  „Mladých 
rybářů“ (8 – 15 let), o které se starají zkušení vedoucí. Stále pracují kroužky v Plasích a Žihli, pro 
nedostatek dětí stagnují kroužky v Kaznějově a Hadačce. V kulturní činnosti byly obnoveny tradiční 
rybářské plesy, které se však již třetím rokem konají v KD na Hadačce. Plaská veřejnost se s našimi 
rybáři setkává pravidelně každým rokem při výlovu plaského rybníka, spojeného s prodejem živých ryb a 
stánkovým občerstvením.  
   V průběhu slavnostní výroční členské schůze, byla m. j.  předána některým našim členům různá 
svazová a další vyznamenání. Jinak měla velmi dobrý průběh a úroveň, což ve svém vystoupení ocenil i 
zástupce ÚS Plzeň, ing. Václav Jiřinec. Také zástupce města Plasy, Mgr. M. Hurt, kladně hodnotil práci 
plaských rybářů a vyzdvihl jejich přínos i v rámci ekologických aktivit v plaském regionu. Závěrem schůze 

bylo povstáním vzdáno poděkování, vděčnost a úcta 
všem našim rybářům, kteří se tohoto letošního 
jubilea nedožili … 
   Celkové ohlédnutí se za činností plaských rybářů 
od r. 1928 dalo důkaz o tom, že jejich rybářské 
generace přebíraly od tehdejších zakládajících členů 
zodpovědně jejich zkušenosti a snahu nést dále 
dobré jméno MO ČRS Plasy. 
   Popřejme společně plaským rybářům do dalších let 
úspěšné činnosti hodně sil, méně ekologických 
havárií, náletů kormoránů a jiných rybích predátorů. 
Všem členům pak pevné zdraví a mnoho krásných 
chvil a zážitků u sportovních revírů. 
Kronikář MO ČRS Plasy, Josef Palma 

Naše pstruhová líheň, celkový pohled.  
Na sítech je 60.000 ks plůdku pstruha. 
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JÁRA CIMRMAN  - CESTA NA SEVEROZÁPAD  
 
   Jára Cimrman při své dentistické praxi zavítal také  do plzeňského kraje. Svým upraveným bicyklem, 
na kterém měl své nástroje včetně proslulé vrtačky M-6, vyrážel z Plzně po kolejích na všechny strany. 
Přímo na trati tak mohl zasáhnout proti paradentóze a zubnímu kazu. Poté, co na vlastní nohy poznal 
každý pražec v okolí Plzně, zakotvil Cimrman v Plzni, v restauraci U Salzmannů. V té době  pracoval jako 
brigádník v plzeňském pivovaru. Proč se ale Cimrman  v Plzni zdržel, nebylo ze záznamů jasné, ale jak 
jsme poté zjistili, byla tato přestávka v jeho dentistické praxi přímo vynucená. Při svém pobytu U 
Salzmannů totiž Cimrman doslova bombardoval úředníky CK ředitelství železnic dopisy, v nichž žádal  
o zřízení nové trati z Plzně na Manětín. Při pohledu do mapy  tehdejšího plánu železnice však byly jeho 
požadavky jasné. Podívejte se na plán železnic z roku 1905. Z Plzně vedou koleje na západ do Stříbra, 
na jihozápad do Domažlic, na jih do Klatov, na jihovýchod do Nepomuka, na východ do Rokycan, na 
severovýchod do Radnic a na sever do Plas. Jen na severozápad žádná železniční cesta neexistuje. Je 
tedy skoro jisté, že poté, co Cimrman ošetřil pacienty okolo všech jmenovaných železničních svršků, 



čekal by ho  po zřízení nové trati na severozápad zlatý důl. Jediná odpověď úředníků, která se v archívu 
zachovala, zněla zhruba takto:  
„ Nevíme, proč zaváděti nových tratí do míst, kde není žádného nerostného bohatství, ani žádného 
průmyslu“. Což byla tehdy pravda. To by ale nebyl Jára Cimrman, aby se nechal jen tak odradit. Vyměnil 
na svém bicyklu  kolesa za kola, a vydal se pěšky na severozápad, aby se zasloužil o rozvoj místního 
průmyslu.  
   Jeho první zastávka byla v Horní Bříze, tehdy ještě nazývané Hořejší Březí. Při ošetřování chrupu  
továrníka Johanna Fritze, který vlastnil v obci kaolinový důl, a při pohledu na tvrdé keramické dlaždičky, 
které vycházely z Fritzových manufaktur, přišel Cimrman na převratnou myšlenku. Rozhodl se nahradit 
továrníkovy chybějící zuby za protézy z tvrdé keramické hmoty. To byl proti jeho neúspěšným pokusům 
se sádrou obrovský skok dopředu. Po několika pokusech, kdy Cimrman zkoušel vypálit náhradní zuby 
přímo na dlaždičkách, vytvořil téměř dokonalý umělý chrup. Současně s tím přihlásil k patentování  také 
věšák na ručníky a držák na mýdlo v typizované obkládačce, které se mu v rámci jeho pokusů podařilo 
nechtěně vytvořit.  
   Na tomto místě se musíme zmínit také o historii znaku Keramických závodů, o symbolickém „OHB“. 
Ten, kdo si myslí, že tato písmena znamenají slova Obkladačky Horní Bříza, žije dodnes ve velkém 
omylu. Ani původní, českoněmecký nápis Ober Břiser Fliesen, který se na dlaždičkách objevil až po 
odchodu Járy Cimrmana, není jeho originálním zněním. Vysvětlení je přitom velice prosté. Když Cimrman 
vypaloval v peci své zubní protézy, pokládal je na nevypálené dlaždičky. Aby poznal, která protéza kam 
patří, rozdělil dlaždičku v polovině vyrytou čarou. Nad jednu polovinu dlaždičky položil horní protézu, a 
nad čáru vyryl písmeno „O“, jako Ober Gaumen, což v překladu z němčiny znamená horní patro. Pod 
čáru pak vyryl písmeno „B“, v překladu jako spodek, nebo dno. Kruh, okolo písmen byl jen otisk 
položené polokruhové protézy.  
   Kaolin, který Cimrman použil na továrníkův chrup byl ale příliš hrubý, a továrník Fitz často nadával, 
když si o zuby odřel jazyk. Cimrman chtěl svoji chybu napravit. Předělal proto svoji zubařskou soupravu 
na vrtnou, a vyrazil do okolí obce hledat jemnější surovinu. Po Cimrmanových průzkumných vrtech pak  
byly v roce 1906 postupně otevřeny kaolinové doly v Ledcích, v Kaznějově, v Lítém a v Mrtníku. Od té 
doby se stala malá zemědělská víska Hořejší Březí významným průmyslovým centrem Plzeňska. 
   Jen tak na okraj. Amatérské lingvisty našeho souboru při pátrání velice zaujalo, jak a z čeho vznikl 
název obce Mrtník. Z historických pramenů zjistili, že v předminulém století za panování Gryspeků se 
v prostoru mezi Horní Břízou a Dolní Bělou těžilo uhlí a vitriolové břidlice. Se zvyšováním těžby uhlí  
nastávala zároveň kumulace pracovníků kolem dolů. Aby neupadala pracovní morálka, a horníci nebyli 
zbytečně nervózní, bylo v polovině cesty mezi Horní Břízou a Dolní Bělou zřízeno několik veřejných 
domů, kde si horníci ulevovali od svých chtíčů. Až teprve puritán hrabě Metternich, když vykazoval 
Plaskému klášteru zakoupený majetek, pokrytecky vyměnil v zápisech uprostřed názvu obce písmeno 
„D“ za „T“, které tam od té doby zůstalo dodnes. 
 

      CIMRMAN NA DOLNOB ĚLSKU 
 
   Když se Cimrman vrtal v zemi kolem Dolní Bělé, začali se ho místní starousedlíci vyptávat, zda zde 
hledá zlato, a zda bude obnovena jeho těžba, Kdysi se zde zlato opravdu těžilo. Cimrman zavětřil další 
příležitost k odůvodnění stavby železnice. Vypravil se za svým přítelem Očenáškem na samotu 
v Malenicích u Dolní Bělé, který měl rozsáhlou vědeckou knihovnu, aby zjistil, jakým způsobem by mohl 
zlato nejlépe těžit. Zcela ho uchvátila nová metoda amerického kolegy Londona, který  v té době tajně 
vymýval zlato z hlušiny  pomocí kyseliny sírové. Nechal si proto přivést z Lučebních závodů v Kaznějově 
plný vůz této žíraviny, kterou hodlal zaplatit až po nálezu zlata. Vozka, který kyselinu v padesátilitrových 
demižónech přivezl, však nezastihl Cimrmana na domluveném místě, náklad složil  v Berku u bývalého 
lomu za Dolní Bělou, a odejel zpět do Kaznějova. Bohužel, když vozka projížděl vesnicí, všiml si jeho 
nákladu na voze místní opilec a pokoutní výrobce alkoholu Schaffer. Povoz s demižóny sledoval, a když 
povoz odejel zpět, počal ihned konat. Otevřel demižóny, a začal ochutnávat jejich obsah. Když zjistil, že 
ani v jedné nádobě není alkohol, rozhodl se, že si vezme alespoň demižóny prázdné, aby měl kam stáčet 
svoje přepálené patoky. Kyselinu z demižónů vylil do jezírka, které vzniklo zatopením břidlicového lomu, 
a s prázdnými demižóny odešel domů, jako by se nechumelilo. Když se Cimrman vrátil zpátky z vrtu, po 
kyselině již nebylo ani památky. Jen ryby v jezírku si místo toho, aby si slunily hřbety, opalovaly svá 



bledá bříška. Po tomto zjištění Cimrman z dolnobělska urychleně odejel, aniž by se s Ludvíkem 
Očenáškem rozloučil.  
 
   Vážení přátelé, to, co jsem vám tímto nastínil, je ekologická havárie, srovnatelná v místních 
podmínkách snad jen s havárií tankeru Exxon na Aljašce. Zatímco dnes by byly u jezírka norné stěny, a 
hasiči by v okolí sypali vapex až do Trnové, tehdy se nestalo vůbec nic. O aktivitě bývalého národního 
výboru nemluvě. Místo toho, aby se po letech pokusili o komplexní nápravu, nebo alespoň o rekultivaci 
kyselinou zničeného jezírka, prohlásili alibisticky tuto lokalitu za přírodní výtvor, v okolí lomu byly 
umístněny zelené tabule s bílým lvem a na Zelené jezírko v Berku u Dolní Bělé se dodnes chodí dívat 
turisté jako na atrakci. 
 
 Za Trnovskou uměleckou společnost TRUS 
 
 Jan Lídl, Dolní Bělá 
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Legionáři z Plas a okolí 
K letošnímu 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky připravuje město Plasy v edici Tilia 
Plassensis  brožurku na téma legionáři. 
Prosíme všechny, kteří nám chtějí pomoci a jsou v příbuzenském poměru s bývalými legionáři , nebo je 
znali, o poskytnutí informací, popřípadě o umožnění  okopírování  různých dokumentů fotografií. Zajímají 
nás jejich vzpomínky na válečná léta, na zpáteční cestu do vlasti, na kamarády apod. 
Kontaktujte nás na tel. č.: 373 322 493 – Eva Sebránková, e-mail: Eva.Sebrankova@mestoplasy.cz nebo 
písemně: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy. 
Předem děkujeme všem, kdo nám ve sběru informací pomohou. 
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PAMĚŤ KRAJINY  
Kniha je třetím pokračováním edice o drobných památkách v barokní krajině a regionální historii (1. díl 
Manětínsko - Nečtinsko 2006, 2. díl Kralovicko 2007). Popisuje odborně všechny drobné památky na 
území Plaska. Katalog registruje kapličky, křížky, sochy apod. na území 28 obcí. Publikaci realizuje 
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Národní památkový ústav v Plzni, Státní 
oblastní archiv Plasy, Památkový ateliér Plzeň, město Plasy a část mikroregionu Dolní Střela. Tento tým 
je zárukou vysoké kvality zpracování, což dokazují předchozí dva díly této edice.  
Publikace je určena k badatelské činnosti a podpoře cestovního ruchu. Je určena i školám  
a občanům  celého regionu k podrobnějšímu poznání hodnoty krajiny a historie Plaska. Počet výtisků 
400ks. 
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Ostrov splněných přání 
 
V březnu přijalo naše pozvání Loutkové divadlo 
Třemošná a malým i velkým divákům zahrálo v kině 
Střela výpravnou pohádku o tajemném ostrově a 
modré perle, která splní každé přání. Pro perlu se 
vydává hned několik zájemců o ni - zlá a vychytralá 
ježibaba, bojovní piráti a také chytrý Kašpárek s 
kamarádem Pedrem. Společně ji najdou a s její 
pomocí napraví mnoho věcí k lepšímu. 
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Město Plasy vyhlašuje soutěž: 
 

Téma:   logo krajinné památkové zóny Plasko 
Námět:   jednoduchý přírodní motiv, který je charakteristický pro krajinnou zónu Plasko 
s nápisem krajinná zóna Plasko 
Uzávěrka soutěže:  31. 5. 2008 
 
Soutěžní návrhy posílejte na e-mail posta@mestoplasy.cz, předmět: soutěž 
nebo poštou na adresu MěÚ Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy, obálku označte heslem „soutěž“.  
Nezapomeňte uvést svoji zpáteční adresu. 
 
Vybraný návrh bude odměněný odbornou literaturou Plzeňského kraje  
a propagačním materiálem Plas a mikroregionu Dolní Střela. 
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INZERCE 

 
Prodejna voda, topení, plyn, elektro 

 
Provozovna Plasy, Babinská ul. 15 (směr na Babinou proti prodejně potravin) 
Velkoobchodní a maloobchodní prodej materiálu sortimentu: voda, topení, plyn  
 
Voda: montážní materiál – trubky, fitinky, kohouty, umyvadla, vany, sprchové vaničky, klozety,  
                                   vodovodní baterie, sprchové hlavice, splachovadla, WC sedátka, sifony 
           materiál na odpady – roury, kolena, odbočky, ohřívače vody zásobníkové, průtokové, 
ponorná čerpadla, domácí vodárny 
 
Topení: montážní materiál – plast, měď, radiátory, termostatické kohouty, prostorové 
termostaty, expanzomaty, na objednávku kotle všech druhů paliv a výkonů 
 
Plyn: montážní materiál, kohouty, příslušenství, kotle 
 
Doplňkový materiál: hadice, zahradní hadice, spojky, svorky, lepidla, akrylátové tmely, 
montážní pěny, hmoždinky, šrouby, CD, DVD 
 
Elektromateriál: žárovky, prodlužovací šňůry, kabely a příslušenství, montážní nářadí a 
příslušenství 
Výhodné maloobchodní ceny 
Pro firmy a podnikatele nabízíme různé druhy slev 
Kontakt:  prodejna: tel./fax 373 315 460 
                    Jaroslav Opat: tel.: 606 839 196, e-mail: j.opat.prodejna@seznam.cz 
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    Příklad půjčky u nás na 12 měsíců: 
 

Vaše půjčka Celkem splatíte 
10 000Kč 11 628Kč 
20 000Kč 23 256Kč 
30 000Kč 34 884Kč 
40 000Kč 46 512Kč 
50 000Kč 58 140Kč 

  

POZOR !!! Přijmeme nové spolehlivé 
zprostředkovatele půjček a úvěrů pro 
Plzeňský kraj. Nabízíme: podporu, 
časovou nezávislost, zajímavé finanční 
ohodnocení, kariérní růst, práci na ŽL. 


