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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané a návštěvníci města,
v těchto letních dnech se Vám dostává do rukou další
vydání Plaského zpravodaje. Letní vydání je určeno
nejen občanům města, ale i rekreantům a návštěvníkům.
Vás všechny bych chtěl požádat o trpělivost a
shovívavost k probíhajícím významným investičním akcím
v našem městě. Stavební práce probíhají souběžně
v několika lokalitách a omezují občany i návštěvníky
v pohybu po městě.
Velmi prosím o vstřícné chování ke stavebním firmám
do dokončení akcí.
Jedná se zejména o dokončení rekonstrukce
v prostranství areálu kláštera, které bude zprovozněno
do konce srpna a ulice Plzeňská, kdy výměna všech sítí a
celková rekonstrukce chodníků a vlastní vozovky budou
probíhat po celý letošní rok.
Ještě jednou děkuji a dovolte, abych Vám všem popřál
hodně sluníčka, příjemný pobyt v plaské přírodě a okolí.
Jsem přesvědčen, že město Plasy a příroda okolo řeky
Střely mají co nabídnout všem návštěvníkům, ať na
straně památek, kultury či sportovního vyžití.
Přeji všem příjemné léto, krásné prožití tradiční plaské
poutě a pohodu.
Zdeněk Hanzlíček, starosta města Plasy
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Plasy
Cena: 5,- Kč

MK ČR E 12300

Zprávy z radnice

To nejdůležitější z jednání Rady města
č. 11/15 ze dne 29.4.2015 – schvaluje
- dokončení úpravy lesní cesty do chatové oblasti (po těžbě) v H. Hradišti za cenu do 15.000 Kč
z rozpočtu na hospodaření v lesích pro rok 2015.
- ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Plasy a Veronikou Hřebcovou na provozování hostince
Nebřezinech v čp. 53 k 30.4.2015. Podmínkou ukončení smlouvy je odstranění zjištěných závad a
vyrovnání fin. závazků.
- uzavření smlouvy o dílo na opravu MK k rekreačnímu středisku Máj Plasy mezi Městem Plasy a firmou
Eurovia Silba a.s. Plzeň za cenu 681.903,61 Kč včetně DPH. Termín realizace je do 10.6.2015.
- uzavření smlouvy o dílo na opravu MK ul. Pod Tratí mezi Městem Plasy a firmou Eurovia
Silba a.s. Plzeň za cenu 1.448.199,73 Kč včetně DPH. Termín realizace je do 10.6.2015
- zpracování architektonické studie (3D návrh včetně vizualizace) stavebních úprav klubovny v areálu
Velká louka Ing. Janem Trnkou, K Ráji 2961 Plzeň za cenu 18.000 Kč (není plátce DPH). RM pověřuje
starostu podpisem smlouvy
- na základě doporučení komise pro výběr zhotovitele uzavřít smlouvu na realizaci kanalizace v ul. Pod
Nádražím s firmou BP Stavby CZ s.r.o. Dýšina za cenu 974.782,80 Kč bez DPH. Termín realizace od
1.7.2015 do 31.10.2015

č. 12/15 ze dne 13.5.2015 – schvaluje
- provoz MŠ Plasy v době letních prázdnin 2015 po dobu 4 týdnů (07/2015). V srpnu budou probíhat
nutné rekonstrukce areálu
- návrh smlouvy o dílo č. SR/015/15 mezi Městem Plasy a SOVT-RADIO s.r.o. Budějovická 1320,
Vodňany na realizaci obecního rozhlasu RDRDigi3 v obci Babina za cenu 126.203 Kč včetně DPH a v obci
Žebnice za cenu 122.089 Kč + ostatní náklady ve výši 9.922 Kč, tj. celkem 258.214 Kč. Instalace bude
provedena nejpozději do 30. 6. 2015
- podání žádosti o dotaci (navýšení již schválené dotace) na opravu kostela sv. Václava s hrobkou
Metternicha na Ministerstvo kultury prostřednictvím NPÚ Plzeň
- realizaci opravy části ul. Drahotínská formou živičného krytu do tloušťky 10 cm. Firma Eurovia-Silba
předložila cenovou nabídku ve výši 145.372,26 Kč včetně DPH. Bude financováno ze schváleného
rozpočtu na rok 2015 – opravy komunikací
- zakoupení plaského kroje od pana Vachouška, Plasy za cenu 13 000,- Kč. Zároveň RM schvaluje úpravu
kroje a výrobu výstavní vitríny a figuríny. Bude financováno z rozpočtu MěK v Plasích

č. 13/15 ze dne 27.5.2015 – schvaluje
- uzavření smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv mezi Městem Plasy a Sdružením
vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Účelem smlouvy je prodej a nákup surového dříví za
výhodnějších cenových a platebních podmínek. Smlouva je uzavřena od 1.1.2015 do 31.12.2015
- zakoupení tabletu v ceně do 5.000 Kč pro vylosovaného výherce v rámci dotazníkového šetření při
zpracování „Programu rozvoje města“, který bude vylosován na veřejném jednání dne 11.6.2015

č. 14/15 ze dne 10.6.2015 – schvaluje
- povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ Plasy a to ve 4 třídách z počtu 24 dětí do počtu 26
(smyslově, tělesně a duševně zdravých) pro školní rok 2015 – 2016
-povolení otevření speciální logopedické třídy MŠ Plasy pro děti s vadami řeči pro školní rok 2015 – 2016
- podání žádosti o dotaci na MMR ČR – Program obnovy venkova - „Obnova drobných sakrálních staveb
v obcích Babina a Nebřeziny“. Jedná se o pomník, 2 křížky v Babiné a opravu střechy kapličky
v Nebřezinech. Maximální podíl dotace činí 70% a celkové náklady na opravy 182.000 Kč
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- podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje – Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje
2015 na Obnovu památníku padlým 2. světové války v parku u kláštera. Maximální podíl dotace činí až
100% a celkové náklady na opravu 200.000 Kč
- rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Městem Plasy a firmou Diadema Internet s.r.o., Morseova 1126/5
Plzeň, která řeší úpravu vzájemných práv a povinností při rozšiřování a zkvalitňování stávající nebo nově
budované pasivní telekomunikační infrastruktury tak, aby byla využitelná zároveň oběma smluvními
stranami
- uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Plasy a paní Monikou Pazderovou, Potvorov 13, IČ: 01616030
na provozování hostince v Nebřezinech. Smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2015 na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 4.000 Kč za rok + 1.000 Kč měsíčně jako záloha na
energie. Pohledávka pronajimatele z titulu nájemného za období od 1.7.2015 do 31.12.2015 (2 000 Kč)
se po dohodě smluvních stran započítává vůči pohledávce nájemce z titulu vynaložených nákladů na
úpravu pronajímaných prostor (2 000 Kč)

č. 15/15 ze dne 1.7.2015 – schvaluje
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Plasy a Svazem tělesně postižených Plasy
Výše příspěvku činí 5.000 Kč, který bude vyplacen do jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Vyúčtování
neinvestiční dotace bude provedeno do 30.11.2015
- nákup přívěsného vozíku z profi řady MR PRK o ložné ploše 2450 x 1500 mm od firmy Maro Kralovice
za cenu do 35 000,- Kč včetně DPH. Bude uhrazeno z fin. prostředků pro SDH na rok 2015
- záměr firmy Neumann FOOD s.r.o. se sídlem Praha, Jindřišská 901/5 o vybudování zoologické zahrady
v Plasích v areálu Fantasy golf.
- smlouvu na výměnu okenních výplní v DPS Plasy čp. 546 od firmy Jan Bretl, Plasy Ke Kolu 301. Celková
cena činí 331.032 Kč bez DPH
- uzavření smlouvy na výměnu oken obecního domu v H. Hradišti mezi Městem Plasy a firmou LDS Stav
za cenu 47.121 Kč včetně DPH. Okna nesmí být vyrobena z recyklátu

č. 16/15 ze dne 22.7.2015 – schvaluje
- konání XVIII. národní výstavy poníků ve dnech 29. a 30.8.2015 v areálu Velká louka. Pořadatelem
hřebčín Trawel Štichovice
- aktualizaci Tržního řádu včetně přesunutí tržního místa z prostoru OD Severka na parkoviště u rybníka.
- směrnici č. 13 vydanou ředitelkou MŠ Plasy za předškolní vzdělávání v MŠ s platností od 1.9.2015 do
31.8.2016 ve výši 300 Kč při pravidelné docházce do MŠ
- uzavření smlouvy mezi Městem Plasy a firmou Bolid-M s.r.o.Voršilská 2085/3 Praha, OZ Plzeň,
Samaritská 165/1 na realizaci akce Plasy, kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů – I. etapa – sanace
obvodového zdiva včetně odvodnění – část B za cenu 910.485,28 Kč včetně DPH. Na tuto etapu byla
poskytnuta dotace z Min. kultury ve výši 250.000 Kč. Zároveň bude požádáno o navýšení dotace v rámci
této etapy
- předložený návrh složení odborných skupin pro další fázi zpracování strategie města: 1. prostředí
města, 2. život města, 3. cestovní ruch – viz. příloha zápisu

To nejdůležitější z jednání Zastupitelstva města
č. 4/15 ze dne 3.6.2015 schvaluje:
- celoroční hospodaření města Plasy za rok 2014 bez výhrad. ZM bere na vědomí zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Plasy za rok 2014 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- účetní závěrku města Plasy za rok 2014, bez připomínek. Spolu s účetní závěrkou schvaluje i výsledek
hospodaření za rok 2014 včetně jeho rozdělení – převedení na účet 432 – Výsledek hospodaření
minulých účetních období
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- fin. spoluúčast města pro rok 2015 pro Římskokatolickou farnost Plasy na pokrytí povinné finanční
spoluúčasti k dotaci ve výši 100 000.Kč, která je zahrnuta ve schváleném rozpočtu na rok 2015. Jedná
se o úhradu povinné finanční spoluúčasti k dotaci na obnovu interiéru kostela Plasy v rámci Programu
záchrany architektonického dědictví MK ČR a na restaurování barokních zpovědnic v rámci obnovy
movitých kulturních památek MK ČR, restaurování souboru 4 velkoplošných obrazů a zajištění střešního
pláště sakristie kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Fin. prostředky budou vyplaceny po doložení
rozhodnutí o přidělení dotace a realizaci oprav
- schvaluje přidělení finančních příspěvků na základně individuálních žádostí žadatelů na akce pořádané
v roce 2015 – viz. příloha zápisu. Celková částka rozdělená mezi žadatele činí 250.000 Kč.
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Plasy a TJ Sokol Plasy. Výše příspěvku činí
150.000 Kč, který bude vyplacen do jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Vyúčtování neinvestiční dotace
bude provedeno do 30.11.2015.
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Plasy a Českým rybářským svazem, MO Plasy.
Výše příspěvku činí 60.000 Kč, který bude vyplacen do jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Vyúčtování
neinvestiční dotace bude provedeno do 30.11.2015.
-veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Plasy a Sdružením dobrovolných hasičů
H.Hradiště. Výše příspěvku činí 20.000 Kč, který bude vyplacen do jednoho měsíce od podpisu smlouvy.
Vyúčtování neinvestiční dotace bude provedeno do 30.11.2015.
-veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Plasy a Gymnáziem a SOŠ Plasy. Výše
příspěvku činí 20.000 Kč, který bude vyplacen do jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Vyúčtování
neinvestiční dotace bude provedeno do 30.11.2015.
- předložený návrh upravených podmínek na připojení jednotlivých nemovitostí a provozování veřejného
vodovodu v obci Žebnice. Podmínky byly zpracovány právničkou města do formy závazné „Dohody o
připojení“. ZM zároveň ruší usn. č. 48-15 ze 4. 3. 2015

Strategie - Program rozvoje města Plas 2016 – 2022
Analytická etapa
24.6.2015 se uskutečnilo jednání odborných skupin a řídící skupiny, na kterém byly projednány výsledky
analytické fáze zpracování strategie – vlastních analytických schůzek, dotazníkového šetření (zpráva je
součástí tohoto čísla Plaského zpravodaje) a prvního veřejného projednání.
Veškeré vzniklé dokumenty jsou uloženy pro potřebu odborných skupin a řídící skupiny na projektové
knihovně. Pokud by kdokoli měl zájem, pošlete mi prosím mailem (jiri.prantner@itcs.cz) požadavek a
obratem zašlu přístup do této projektové knihovny.

Návrhová etapa
Nyní byly zahájeny práce v rámci návrhové etapy zpracování strategie. V této etapě budou již
konkretizovány záměry města Plasy do roku 2022 i na základě výsledků již skončené analytické etapy.
Postup bude podobný postupu v analytické etapě zpracování strategie – tedy analytické schůzky, jednání
odborných skupin (došlo k reorganizaci odborných skupin), jednání řídící skupiny a hlavně veřejné
projednání, na které budete všichni včas pozváni.
Celý projekt zpracování strategie vyvrcholí na jednání Zastupitelstva města Plasy v prosinci 2015, kdy by
mělo dojít ke schválení strategie a rozpočtu města na rok 2016. Záměry uvedené ve strategii k řešení
v roce 2016 budou již součástí schvalovaného rozpočtu města.
Je důležité pro město Plasy, aby strategie vznikla. Stejně důležité je ale i nastavení postupů, které zajistí
její pravidelnou - roční aktualizaci. I to bude součástí schvalovaného dokumentu strategie - Programu
rozvoje města Plas 2016 – 2022.
Těšíme se na setkání s Vámi na závěrečném veřejném projednání (listopad 2015).

Ing. Jiří Prantner
radní odpovědný za rozvojové projekty a dotace
předseda Finančního výboru
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Občané řekli svůj názor

Zpráva o dotazníkovém šetření a veřejném setkání v Plasích
Dotazníkové šetření, které probíhalo v Plasích a přidružených obcích v průběhu května 2015, odpovědělo
na to, co se obyvatelům líbí a co naopak považují za problém ve městě a okolí.
Dotazník vyplnilo 231 občanů, což je asi 9% obyvatel Plas. Čtvrtina z dotazovaných žije v přidružených
obcích, zbylí přímo ve městě Plasy.
Jaký je tedy názor těch, kteří dotazník vyplnili? Z místních lokalit se nejvíc líbí Areál Plaského kláštera,
lokalita kolem Staré cesty, kde sídlí školy a archiv a z přidružených obcí Žebnice a Horní Hradiště.
Naopak mezi nejhůře hodnocená místa patřila Plzeňská ulice, Babinská ulice, Lipová ulice a oblast kolem
Staré huti.
Technické služby jsou v Plasích premiantem, jako jediná služba byly nejčastěji oceňovány známkou
jedna. Spolu s nimi jsou obyvatelé nejvíc spokojeni s úpravou a péčí o zeleň, ocenili také oblast školství
a veřejnou dopravu. Nejhorší z oblastí, která nejčastěji obdržela známku čtyři, byl stav komunikací a
chodníků. Také nabídka obchodů ve městě není podle respondentů dostatečná. Čtvrtina dotazovaných
se ve městě necítí zcela bezpečně a stejný počet lidí má výhrady ke zdravotním službám, zejména
k jejich rozptýlenosti po celém městě a ne vždy vhodné ordinační době.

V Plasích podle šetření nejvíce chybí společenský sál (65% dotazovaných). Občané by uvítali dovybavení
veřejných prostranství, zejména jim chybí odpadkové koše, veřejné WC a v některých místech veřejné
osvětlení. Podporován by dle nich měl být vznik cyklotras a tras pro turistiku, ale i společenské a kulturní
akce, které by ocenili zejména mladší respondenti. Zapomenout by se nemělo ani na klubovny a další
prostory pro setkávání.
Je zřejmé, že z pohledu obyvatel města, je potřeba se věnovat dopravní infrastruktuře, opravám
komunikací včetně chodníků a prvků zajišťujícím bezpečný provoz, ale i tras pro turistiku a obnově
místních cest pro pěší. Většina z nich vyjádřila potřebu, aby město podporovalo vznik pracovních míst
a příležitostí, které zde chybí.
Velkým tématem je pro obyvatele i obnova zanedbaných areálů, zejména areálu Velká louka.
K možnostem jeho oživení měli respondenti mnoho podnětů a nápadů. Kromě vlastní rekonstrukce podia
a restaurace v areálu se týkaly například doplnění vybavení (odpadkové koše, osvětlení), zlepšení
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infrastruktury (restaurace, přístupové cesty, lávky) a umístění prvků pro volný čas (in-line dráhy, trasy
pro turistiku, posilovací prvky).
Respondenti se shodli i na potřebě podporovat cestovní ruch. Jako nutnost vidí doplnění chybějící
infrastruktury (ubytování, restaurací), pokračující obnovu památek či propojení centra s přidruženými
obcemi, ale i atraktivitami v okolí cestami pro pěší a cyklisty. Za důležité považují i zvýšení
informovanosti o Plasích, vhodnou propagaci města a okolí, která využije potenciál jeho i jeho
historických památek, přírody a osobností, které jsou s oblastí spjaty. S tím souvisí i zřízení kvalitního
infocentra. Lepší komunikaci uvnitř, s občany města, ale i navenek, v rámci kraje a republiky považují za
potřebnou.
Z pohledu ochrany životního prostředí je přímo ve městě Plasy problémem hlučnost a znečištění
ovzduší, lidi žijící ve městě trápí výrazněji než v přidružených obcích. Jejich obyvatelé zase více
zdůraznili problém kvality pitné vody a zanesení vodotečí a vodních ploch. Přesto, že péče o zeleň a
veřejná prostranství nepatřila ke špatně hodnoceným službám, v komentářích vyjadřovali respondenti
nespokojenost s nadbytečným kácením dřevin a jejich nedostatečnou obnovou. V přidružených obcích je
dle respondentů větší potřeba se zaměřit na rozvoj a obnovu technické infrastruktury, především
kanalizace a vodovodů. Více zde také postrádají dětská hřiště a oproti Plasům je zde méně sportovních a
kulturních akcí.
Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření je k nahlédnutí na Městském úřadě v Plasích.
Výsledky šetření, náměty a komentáře budou využity při zpracování Programu rozvoje
města Plasy. Děkujeme všem, kteří si našli čas a vyjádřili svůj názor na Plasy a život v nich.

Gabriela Šindlerová
Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Odpadové hospodářství města – upozornění
Město Plasy žádá občany, aby neodkládali ve městě ani v obcích objemný odpad u kontejnerů na tříděný
odpad. K tomuto účelu slouží sběrný dvůr v Plasích, kde je možné odpad bezplatně uložit. Sběrný dvůr je
otevřený v pondělí a ve středu od 15:00 – 18:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. Zároveň
žádáme občany, aby neodkládali odpad mimo vyhrazená místa a nedocházelo tak k zakládání černých
skládek. Likvidace černých skládek stojí pracovníky Technických služeb města mnoho zbytečného času a
město finanční prostředky, které by mohly být využity mnohem účelněji.
Děkujeme.

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
v úvodu svého článku bych rád navázal na svůj minulý příspěvek a doplnil některé informace o provozu
školní družiny a mateřské školy ve školním roce 2015/16, které ještě nebyly k uzávěrce minulého čísla schváleny.
Provozní doba obou zařízení by nyní měla být sladěna a to od 6:00 do 17:00 hod. Vzhledem k tomu, že podle
sdělení ředitelky školy, byl zájem rodičů o provoz školní družiny o prázdninách až od 6:15, byla otevírací doba
družiny v době prázdnin takto upravena. Při řešení úpravy provozní doby v mateřské škole si velmi vážím
profesionálního přístupu ředitelky mateřské školy p. Lalákové. V průběhu školního roku pak budou tyto změny
vyhodnocovány, aby byla zjištěna efektivnost využívání těchto zařízení. Samozřejmostí je i každoroční dotazníkové
šetření, které bude zjišťovat váš zájem o rozšířené služby i v dalších školních letech.
V návaznosti na souběh různých událostí okolo školství a sportu mládeže jsem dospěl k názoru, že by bylo
vhodné zřídit samostatnou komisi a to komisi pro školství sport a mládež, která by řešila zlepšení zajištění,
koordinaci, usměrnění a kontrolu školství, sportu a mládeže. Již minule jsem zde zmínil, že je tristní, když skupina
rodičů by chtěla změnit otevírací dobu přespolní třídy z 6:15 hod. na 6:00 hod. a trvá celý školní rok, než dojde
k realizaci. Toto je příklad jedné z možných věcí, které by komise měla řešit, dále se pak zabývat připomínkami
rodičů k provozu a činnosti škol a školských zařízení atd.
Často se na mně obracíte s podněty týkajícími se např. stravování, sportovního vyžití atd. A právě u
posledně jmenované věci, bych se rád zastavil, protože ačkoliv je to, vedle školství, jeden z velmi důležitých pilířů
kam město investuje peníze a mělo by dle mého názoru investovat i více, tak přesto sport jako takový v žádné
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komisi zastoupen není. Sportovní aktivity mládeže v Plasích a přidružených obcích je přitom třeba podporovat a
rozvíjet a to jak pod hlavičkou TJ, tak i v DDM Kopretina. V současné době se řeší návrh výše finančních prostředků
a díky novele zákona č.250/2000Sb. i forma dotace. Sportovní vyžití mládeže je nedílnou součástí mimoškolních
aktivit, které rozvíjejí schopnosti našich dětí. Je to investice, která se nám v dobrém vrátí.
Jak již jsem výše naznačil, v současné době se rozhoduje o dotační politice města a to, jakým způsobem
by měla fungovat. Jestli na bázi dotačních „programů“, „individuálních“ dotací anebo kombinací obou. Osobně jsem
nakloněn dotačním „programům“, jelikož jejich předností je účel určený poskytovatelem v programu.
V „individuální“ dotaci je účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. „Programová“ dotace je sice
v počátku náročnější na přípravu, ale město bude jasně deklarovat, které věci bude podporovat - čistě, přehledně a
průhledně. Dle připomínek mých kolegů by měly mít zastoupení i „individuální“ dotace, ale dle mého soudu jen
v omezené míře. Další podstatnou věcí je, že dojde k omezení rozhodovacího vlivu některých osob.
Přeji Vám i Vašim dětem krásné prožití prázdninových dní a těším se na další spolupráci s Vámi. Měníme
Plasko k lepšímu.
Váš zastupitel
Milan Dudek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme, pevné zdraví a dobrou životní pohodu přejeme všem, kteří oslavili
ve dnech od 1. května 2015 do 31. července 2015 svá životní jubilea.
Krásné jubileum – 90té narozeniny – oslavila paní Marie Šmídlová z Plas. Do dalších let jí

přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radosti v kruhu jejích blízkých.
60 let

Marta Košťálová, Zdeňka Mutinská, Ivana Hubková, Lubomír Buchtelík, Zdeněk Plachetka,
Václav Heidenreich, Martin Považan a Milan Kusík z Plas a Lubomír Antoš z Babiny

65 let

Jitka Sadílková, Jana Sklenářová, Jaroslav Stejskal, Emil Řežábek, Karel Mařík, Václav
Avuk, Václav Domecký a Miroslav Nechyba z Plas, Věra Šlajferčíková z Horního Hradiště,
Marta Schneiderová a Václav Bílek z Lomničky, Václav Zeman, Ladislav Urban a Vladimír
Václavík ze Žebnice

70 let

Evženie Todtová, Věra Chocholatá, Božena Marxová, Marie Hőferová, Věra Pašková a
Stanislav Patejdl z Plas, Ivan Slavík z Babiny a Anna Zemanová ze Žebnice

75 let

Irena Šimečková, Eva Šimerová, Jana Jakešová, Václav Sekera, Milan Rychtář a Juraj
Karafa z Plas

80 let

Irena Odvárková, Ludmila Belblová a Ivo Pfeifer z Plas, Anna Koudelová a Anna Záhrobská
z Horního Hradiště

81 let

Marta Khaurová z Plas

82 let

Josef Šiml a Zdeněk Janíček z Plas a Marie Chaloupková z Nebřezin

83 let

Marta Šterclová, Jaroslav Davídek a Zdeněk Staněk z Plas

84 let

Libuše Zdeňková, Milada Mourková a Vlastimil Mancl z Plas, Libuše Netrhová z Horního
Hradiště a Miluše Vopatová ze Žebnice

85 let

Miloslava Janečková z Plas, Ladislav Koudele z Horního Hradiště a František Jindra z
Lomničky

86 let

Miloslav Koča z Plas

87 let

Marie Kurcová z Plas

88 let

Vlasta Plachetková z Plas

90 let

Marie Šmídlová z Plas

91 let

Jiřina Procházková z Plas
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92 let

Milada Poděbradská z Plas

96 let

Vlasta Domabylová z Plas

Rozloučili jsme se
s paní Helenou Jarošovou, s paní Růženou Nocarovou, s paní Vlastou Petrlíkovou, s paní Marií Palmovou,
s paní Alžbětou Šmídlovou, s panem Pavlem Šoltýsem, s panem Miroslavem Šindelářem, s panem
Břetislavem Neklanem, s panem Petrem Pécem, s panem Dušanem Račkem z Plas a s panem Josefem
Sinkulem z Babiny.

Vítáme s velkou radostí narozené děti :
Janu Kroupovou, Nikolu Šleisovou, Anetu Beštovou, Daniela Hůrku, Davida Svárovského a Marka
Procházku z Plas, Jonáše Koubu z Horního Hradiště
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.

Vítání občánků
V sobotu 23. května 2015 se konalo v obřadní síni plaské radnice 102. vítání nově narozených občánků
našeho města. Pozvání obdrželi rodiče 13 dětí, z nichž 12 rodičů pozvání přijalo a přišli se svými dětmi
na radnici. Do života je symbolicky přivítal místostarosta p. Karel Mařík spolu s předsedkyní SPOZ paní
Blaženou Josífkovou.
Přivítáni byli: Lukáš Simon Anton, Tereza Kuklová, Kristýna Majerová, Anna Pakandlová, Patrik Patejdl,
Jan Pekař, Kristýna Slachová, Adriana Smutná, Antonín Šiml, Anna Špelinová, Marek Vaňha a Daniela
Vejšická.
Slavnostní chvíli zápisu dětí do kroniky města zpestřila svým vystoupením děvčátka z předškolní třídy
mateřské školy, která také předala maminkám kytičku a dětem dárky - ložní povlečení s krtečkem a
pohádkovou knížku o mašinkách "Pohádky pana přednosty" od místního autora p. Roberta Drozdy.
Jitka Čechová

Na základě naší účasti na akci "vítání občánků města Plasy", bychom rády vyjádřily poděkování za
krásnou, organizačně dobře připravenou akci a za pozitivní a příjemnou atmosféru, která ji provázela.
Poděkování patří všem organizátorům, dětem a vyučujícím z mateřské školy a především paní Josífkové.
Klára Vejšická Šourková, Ludmila Šourková
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Přehled kulturních akcí – PLASY 2015
Datum

Název akce

Pořadatel

Místo konání

Doba konání

5.7. – 27.9.

5. fotoplátno Plasy

IK, Plasy sobě

sýpka

31.7. – 23.8.

Z našich šuplíků 4

Plasy sobě

Nemocniční
křídlo kláštera

18:00

Monastýrování … aneb Nocí ke
hvězdám S. Aichela

Klášter Plasy

Klášter Plasy

19:00-24:00

10.8.

Devět týdnů baroka –Stará plaská
cesta

Stará cesta, Plzeň
2015

před
konventem

17:00-22:00

11.8.

Devět týdnů baroka – čtyři živly,
barokní koncert

Stará cesta, Plzeň
2015

Klášter Plasy

18:00-21:30

14.8.

Pouťové posezení hraje III. Míza

NOS

Nebřeziny

20:00

Tradiční pouť Na královnu

Město Plasy, Měk
Plasy, Plaská lilie

Velká louka,
před klášterem

15.8.

Speciální prohlídky vodního
systému

Klášter Plasy

Klášter Plasy

9:05-17:05

21.8.

Rajská filmová noc

Klášter Plasy,
MěK Plasy

Klášter Plasy

21:30

29.8.

Hurá do školy

NOS

29.8.

Volejbalový turnaj

SDH Babina

28. 8. – 13.9.

Z našich šuplíků 5

Plasy sobě

Brutus

TJ Sokol Plasy

Velká louka

Fotoklub Plasy

Zámecký sál

7. – 8. 8.

15. – 16.8.

29.8.

29. 8. – 20.9.

Výstava plaského fotoklubu

Nebřeziny staré
hřiště
Hřiště u
hospody
Nemocniční
křídlo kláštera

15:00
9:00
18:00
20:00

fotosoutěž Plaská Lípa 7
29. – 30.8.
1.9.
4. - 5.9.

Velká louka

Výstava koní
Vítání prvňáčků

ZŠ Plasy

ZŠ Plasy

7:40-7:55

Cisterciácké noci s Tyláky

Klášter Plasy

Klášter Plasy

19:00-24:00

14:00

10:00-16:00

5.9.

Barokomaraton

5.9.

Pozdní babí léto

OS Přeskopec

12.9.

Vlastivědný zájezd do Rabštejna

NOS

Velká louka +
okolí Plas
Hájovna
Lipovka
Lomany
Zastávka
ČSAD

19.9.

Monastýrování … aneb klášterní
život

Klášter Plasy

Klášter Plasy
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10:00

Zahradní slavnost

19.9.

OS Přeskopec

Hájovna
Lipovka
Lomany

14:00

NOS

Okolí +
pohostinství
Nebřeziny

15:00

koncert Alexandr Shonert
26.9.

Mykologická vycházka + beseda

26.9.

Od baroka k Metternichovi
s rádiem Blaník

27.9.

Plzeňská filharmonie

28.9.

Svatováclavská pouť

28.10.

Drakiáda s rádiem Kiss Proton

28.10.

Vzpomínka na místní legionáře +
lampionový průvod

Měk Plasy, Město
Prostranství
Plasy, Rádio
před pivovarem
Blaník, NTM
MěK Plasy,
Zámecký sál
Plzeňský kraj
Hájovna
OS přeskopec
Lipovka
Lomany
Aeroklub Plasy,
Letiště Plasy
DDM Kopretina
OS Přeskopec

14:00-22:00
15:00
14:00
13:00

OÚ Lomnička

Přehled kulturních akcí – Mikroregion Dolní Střela 2015
Datum

Název akce

Pořadatel

Místo konání

Doba konání

OS Radost
Hodovíz

8.8.

Přejezd rybníka v Hodovízi

21.8.

Pohoda

28.8.

Disco

29.8.

Mrazík – divadelní představení

Amfiteátr v
Hodovízi

12.9.

Robčice – loučení s létem

Obec Kozojedy

9.10.

Přednáška Mgr. J. Čihákové

Obec Kozojedy

KD Kozojedy

24.10.

Výstava výtvarného umění

Obec Kozojedy

KD Kozojedy

Areál TJ
Dobříč
Areál TJ
Dobříč
DS Lípa
Hodovíz
Hospůdka U
Horů Kozojedy

21,00
21,00

14,00
18,00

Z farnosti
Ohlédnutí za Nocí kostelů u nás v Plasích
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych touto cestou ještě jednou poděkovala paní učitelce Mgr. Haně
Škopové a dětem z výtvarného kroužku za krásné výkresy na téma Noc kostelů a opati v Plasích, která
byla umístěna u vchodu do našeho kostela a všem se moc líbila. Výkresy budou k vidění do konce
prázdnin v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za druhé bych chtěla poděkovat panu Mgr. Pavlu
Duchoňovi, který se sám ujal komentovaných prohlídek našeho kostela, jak pro děti, kde měl pro ně
připravený pracovní list a děti měly několik úkolů, tak samozřejmě za prohlídku pro dospělé, kde v
diskuzi perfektně odpovídal na dotazy poutníků. Dle ohlasů byli posluchači velmi spokojeni s varhanním
koncertem pana Boka, kde se střídal i s flétnou a hobojem v podání pana Klára a paní Klárové. Přes
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nepřízeň počasí se nakonec povedlo splnit i poslední bod Noci kostelů. V čele s Maxem Morysků jsme při
svíčkách položili kytičku na hrob plaskému opatovi Celestýnu Wernerovi.
Tolik k letošní Noci kostelů a nyní si Vás vážení spoluobčané dovoluji vyzvat, pokud byste měli nějaká
přání, myšlenky, co byste chtěli vidět, slyšet při příští Noci kostelů, prosím, zasílejte své náměty na
adresu Římskokatolické farnosti v Plasích, popř. můžete nás kontaktovat osobně – děkuji.
Na závěr, ptalo se mne několik lidí, zda i v letošním roce bude v Plasích Kühnův dětský sbor. Odpověď
zní nebude, ale krásné hlasy tohoto sboru můžete slyšet v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni v sobotu
22.8.2015 od 13.30, kde bude mít benefiční koncert. Vstupné bude dobrovolné a výtěžek půjde na
domácí Hospic Sv. Jiří v Chebu.
Ještě jednou Vám děkuji za účast na Noci kostelů, budu se těšit na Vaše náměty a
krásné léto Vám všem přeje MUDr. Tyrpeklová

MĚSÍC

červenec – srpen 2015
VE FARNÍCH OBVODECH MANĚTÍN A PLASY

PRAVIDELNÉ MŠE SV.
NEDĚLE: 8:00 Manětín; 9:30 Křečov; 11:00 Plasy; 14:00 Nečtiny.
VŠEDNÍ DNY: Manětín: Út 18:00; Čt 18:00; So 18:00.

Žebnice: Pá 16:00.
Nečtiny (Regionální muzeum): 1. a 3. Po 18:00
Štichovice (meditační místnost): 1. Pá 16:00.
Dolní Jamné: 2. So 14:00

Plasy: St 17:00; Čt 9:00.
Obora: 1. a 3. So 14:30.
Kaznějov: 3. Út 17:00.
Hvozd: 2. Po 18:00.

Pravidelné bohoslužby a případné změny na http://www.farnostplasy.cz/ nebo 731 621 241

Hlavní pouť v Plasích (Nanebevzetí P. Marie) v sobotu 15. srpna
– Mše sv. v 10:00, zpovídání od 9:00
hlavním celebrantem bude Josef Ludolf Kazda, OPraem. (první porevoluční rezidentní farář v Plasích) a
hlavním kazatelem bude P. Günther Ecklbauer, OMI
(obvyklá mše v Oboře NEBUDE)

Tradiční pouť k sv. Vavřinci v Krsech v neděli 9. 8.: Mše sv. v 10:00
Tradiční pouť v Březíně v sobotu 22. 8. (program bude upřesněn)
V týdnu od 16. – 22. 8. bude v oblasti Manětínska,
Nečtinska a Plaska probíhat další ročník
dobrovolnické brigády WORKSHIP.
Pokud potřebujete doma nebo na zahradě pomoct s drobnými pracemi nebo
víte o někom, kdo pomoc potřebuje, nebojte se ozvat!
Kontakt: ing. Josef Kodera tel.: 776 362 153 nebo o. Vlastimil, OMI tel.: 733 755 901
Pozor od 22. 9. bude probíhat každé úterý ( 8 týdnů) „Kurz víry“ od 18, 30 hod.
v kulturním domě v Manětíně.
Podrobnosti budou na plakátech a pozvánkách. Zveme opravdu všechny!!!
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O prázdninách vedle bohoslužeb zvláště zveme také na dění v našich kostelích:
16. 8. 18:00 – Plasy:
Pavel Svoboda – varhanní koncert (vstupné)
18. 8. 18:00 – Luková: Irena a Vojtěch Havlovi, komentovaná prohlídka od 16:00
19. 8. 20:00 – Rabštejn nad Střelou: Česká píseň (program 10:00 – 21:00)
20. 8. 10:00 – 18:00 – Nečtiny: celodenní otevření s hudební produkcí
21. 8. 19:00 – Manětín (kostel sv. Barbory): Händel – Mesiáš (vstupné)
23. 8. 16:00 – 20:00 – Manětín (kostel sv. Barbory): Den pro Barboru (výstava od 16. 8.)
KLÁŠTER PLASY
Letní kino, prohlídky podzemí a Monastýrování.
V klášteře nezahálíme, slavíme výročí a pořádáme speciální akce…
Hlavní návštěvnickou sezónu jsme otevřeli 4. července večerními prohlídkami ze série Monastýrování,
tentokrát zaměřené na smysly a živly. Pokusili jsme se v konventu navodit atmosféru odpovídající více
původní funkci některých místností. Vnímání okolí jsme povzbudili pomocí smyslů-čich, zrak, chuť, hmat
a sluch. Každý tak mohl například opět meditovat v kapli sv. Bernarda, na rajském dvoře nebo se
zaposlouchat do zpěvu mnichů. Plzeňská
Animánie navíc připravila tvůrčí dílny,
kde společně s návštěvníky pracovali
s filmovou a projekční technikou.
Po loňském úspěchu jsme i letos zařadili
do programu letní kino - Rajské filmové
noci. Diváci tak mohli pod širým nebem
shlédnout krátké animované filmy plné
napětí (26. června) a snímek Vražda ing.
Čerta (24. Července).
A zájemci o technické památky se mohli
opět po roce podívat na netradiční
prohlídky vodního a vzdušného systému
(18. a 19. července). Již tradičně jsme
zpřístupnili
klášterní
separace,
polopodzemní chodby a představili jsme
nejnovější
poznatky
k vodnímu
a
vzdušnému systému budovy konventu.
Pro široký zájem veřejnosti zopakujeme
letos tyto prohlídky ještě i 15. srpna.
Na druhou polovinu sezóny plánujeme
také Monastýrování, aneb Nocí ke
hvězdám Santiniho-Aichela (7. a 8.
srpna). Tato akce bude jistě bavit
zejména ty, kteří rádi luští tajenky,
hledají skryté kódy, nebo si jen chtějí
projít Santiniho stavbu bez průvodce,
vlastním tempem. O plaské pouti nás
rovněž čeká tradiční jarmark před
klášterem a v září další Monastýrování,
aneb klášterní život (19. září).
Těšíme se i na vaši návštěvu.
Monika Bundová
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ŠKOLY
MŠ Plasy
V mateřské škole se koncem školního roku konala řada akcí pro děti i jejich rodiče: např. vystoupení dětí
v kině, oslava MDD, koncert ZUŠ, návštěva knihovny nebo muzea litiny, divadlo v MŠ, filmové
představení v kině, výlety dětí do okolí Plas, projekt „Škola nanečisto“, slavnostní šerpování budoucích
školáků.
Besídka v kině
Stalo se již dlouholetou tradicí, že si děti z mateřinky připravují pro své maminky k jejich květnovému
svátku veselá vystoupení. Proto v neděli 17. května odpoledne čekal na diváky pestrobarevný program.
Všem přítomných se nejprve představil pěvecký kroužek, pak si nejmladší Zelánci zacvičili jako popeláři.
Děti se třídy Žluťásků tancovaly se srdíčky a Bělásci se na chvíli proměnili v pekaře. Nejstarší Červánci
předvedli countrytanec a Modrásci se přenesli do pohádky jako čarodějnice! Závěr celého programu
patřil tanečnímu kroužku.
Oslava MDD
Hry, různé úkoly, zábava i překvapení – to vše děti milují! Proto jsme pro naše předškoláčky připravili na
školní zahradě 2. června veselé soutěžní dopoledne! Na osmi stanovištích na ně čekaly různé úkolypřetahování lanem, hod na cíl, slalom mezi kuželkami s využitím malých míčků a hokejek, přenášení
míčků na lžíci, skoky v pytlích, jízda na koštěti, hod do dálky, prolézání provazovou pavučinou. Děti
sbíraly za splnění disciplín razítka na „své medaile“ a při závěrečném vyhodnocení dostaly jako odměnu
kouzelný bublifuk ☺ . Všichni byli spokojeni a radostný pokřik „hurá“ byl krásnou tečkou za zdařilou akcí
k dětskému svátku.
Výlety
Letos celá MŠ podnikla v červnu pěší výlety do přírody v okolí Plas. Žluťásci a Zelánci, naši nejmenší,
nešli na výlet daleko. Navštívili plaský klášter, zde si mimo jiné prohlédli obě kaple, barokní lékárnu i
klášterní knihovnu. Bělásci zase na Fantasygolfu viděli kromě zajímavých staveb i tygry a opice v „plaské
zoo“. A nejstarší Modrásci zvládli spolu s Červánky cestu nejdelší. Autobusem dojeli do Horního Hradiště
a kolem řeky Střely se pak vrátili zpět do školky.
Zora Kurcová

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLASY
Uteklo to jako voda a další školní rok v naší mateřské škole se chýlí ke konci. Tento školní rok byl plný
prožitkových činností, zájmových aktivit dětí, uskutečnili jsme společné akce pro rodiče a děti, snažili
jsme se nabízet také nové netradiční akce pro děti předškolního věku.
Někomu z nás již začnou prázdniny, ne však nám v mateřské škole. Provoz Mateřinky poběží po celý
měsíc červenec, a to od 6 hod. do 16 hodin.
Během července a srpna budou v naší škole probíhat stavební úpravy. Dojde k plynofikaci obou
pavilonů, budou dokončeny přístupové cesty v celém areálu MŠ, dojde k modernizaci dětských šaten v 1
pavilonu a zároveň se budeme snažit odstranit důsledky jarního vytopení budovy MŠ.
Čeká nás zase hodně práce, ale doufáme, že mateřská škola bude v září opět připravená očekávat děti a
jejich rodiče v plné síle.
Zároveň nový školní rok přinese změny, které nastanou od září letošního roku. První změna se bude
týkat zvýšení plateb za školské služby a to na částku 300.-Kč za jedno dítě. Tyto finanční prostředky
vždy směřujeme na zkvalitnění výběru didaktických pomůcek a k rozvoji polytechnického zázemí ve
všech třídách MŠ.
Další změna se bude týkat provozu MŠ. Od 1.9.2015 bude provoz mateřské školy stanoven na základě
dotazníkového šetření, které proběhlo v měsíci dubnu, na dobu od 6.00 hodin do 17 00 hodin.
Věřím, že všechny změny, které nás čekají, budou vždy sloužit ku prospěchu těch nejmenších, našich
dětí.
Přeji Vám za celý kolektiv mateřské školy příjemné prožití letních dnů, dostatek sluníčka a co nejvíce
prožitých příjemných chvil s Vašimi dětmi.
Laláková Monika – ředitelka MŠ Plasy
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Základní škola Plasy
Pasování prvňáčků na čtenáře
Čas utekl jako voda a z malých prvňáčků jsou
ostřílení školáci, kteří se už kamarádí
s písmenky. Už si dokáží sami přečíst, co je
zajímá, už jsou to čtenáři.
Dne 10. 6. 2015 se konalo v Městské
knihovně Plasy „Pasování prvňáčků na malé
čtenáře“. Všechny děti z 1. tříd pod vedením
třídní učitelky Mgr. Ivany Halamové a Mgr.
Marie Molcarové si pozvaly své maminky,
tatínky, ale i prarodiče a kamarády. V příjemné
atmosféře děti přednesly básničky a zatančily na
písničky z pohádek. Po ukončení krátkého
programu promluvila „Moudrá kniha“ a prozradila o každém žáčkovi, v čem je šikovný a co se již ve škole
naučil. Každý žák dostal průkazku čtenáře do knihovny a drobné dárečky.
Na tuto slavnostní akci se děti připravovaly po celý školní rok společně s p. Ivetou Hezkou, která
pravidelně docházela do základní školy a pohádkovou formou s dětmi „zachraňovala písmenka“.
Všichni se těšíme na další spolupráci a slibujeme, že budeme pilnými čtenáři.
Žáci 1.B a třídní učitelka Mgr. Ivana Halamová

MISTR JAN HUS
22. 6. 2015 se na ZŠ Plasy
uskutečnil projekt MISTR JAN
HUS. Jednalo se o připomínku
výročí upálení Jana Husa v roce
1415, od kterého letos uplyne
600 let. Jednotlivá stanoviště
připravili žáci a žákyně osmého a
devátého ročníku v rámci hodin
dějepisu. Žáci nižších ročníků
postupně procházeli životem Jana
Husa.
Celkem
bylo
sedm
zastavení, na kterých bylo
připraveno několik úkolů.
Za přípravu celé akce patří
poděkování a pochvala všem
organizátorům.
Mgr. Václava Korcová

Stěhování knihovny
Oznamujeme našim čtenářům a návštěvníkům, že od 17. 8. 2015 (po plaské pouti) pravděpodobně až
do 26. 9. 2015 bude Městská knihovna v Plasích z důvodu stěhování do nových prostor UZAVŘENA.
Využijte možnosti a přijďte si vypůjčit dostatek knih, abyste nezůstali delší dobu bez „duševní potravy“.
Případné pomocníky a dobrovolníky prosíme, aby se neostýchali a s nabídkou pomoci nás kontaktovali
přímo v knihovně nebo na čísle 602 725 977.
Děkujeme.

Za Měk v Plasích Věra Soutnerová
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DDM Kopretina Plasy
Dům dětí a mládeže, ZŠ Plasy, Stará cesta 363, Plasy, 331 01
Letní tábor Soseň u Jesenice, 17. 7. – 26. 7. 2015
Po dlouhých a náročných přípravách jsme 17. 7. opustili Plasy a vydali se s dětmi vstříc
prázdninovým dobrodružstvím na tábor do Sosně. Počasí bylo více než ideální, chvílemi jsme toužebně
očekávali alespoň pár kapek deště. Program byl pestrý a zásluhou oddílových vedoucích a instruktorek si
děti zpět do Plas přivezly spoustu historek, výrobků, nových přátelství a zážitků ze společných dnů. Pro
velký úspěch opět plánujeme tábor na příští rok ve stejném termínu, a to od 15. 7. do 24. 7. 2016.
Za všechny táborníky Mgr. Šárka Růžková

Informace k odevzdávání přihlášek – do konce září 2015
První týden v září obdrží děti v ZŠ a MŠ nabídkové listy zájmové činnosti a přihlášky do kroužků pro nový
školní rok. Po výběru určitého kroužku z nabídky je důležité vyplnit přihlášku a odevzdat v DDM,
popřípadě třídnímu učiteli nebo v kanceláři ZŠ paní Tříškové. Při výběru více kroužků je potřeba vypsat
jednotlivě přihlášky pro každý kroužek. U kroužků, které již byly v činnosti minulý školní rok, se
pokusíme dodržet stejné dny a hodiny konání. U nově nabízených kroužků lze udat den a hodinu
konání až po zjištění zájmu, který bude patrný z odevzdaných přihlášek koncem měsíce září. Naší snahou
bude vyhovět přihlášeným i vedoucímu kroužku. Činnost kroužků začíná 1. 10. 2015 – poslední týden
v září bude zveřejněn rozvrh kroužků a první setkání s vedoucím, kde lze ještě upřesnit termíny schůzek
tak, aby vyhovovaly většině účastníků. Platby budeme přijímat od 12. 10. do 13. 11. 2015.
Provozní doba DDM od 10. 9. 2015 – možnost informací a odevzdávání přihlášek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

9 – 12
9 – 12
9 – 12

13
13
13
13

–
–
–
–

16
16
17
16

Kontakt: DDM Kopretina, Školní 280, Plasy, 331 01, t. č. 605 247 135, 736 635 717,
373 322 255, www.zsplasy.cz, email: ddmplasy@seznam.cz
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Nabídka zájmové činnosti
na školní rok 2015 - 2016
č. Oblast tělovýchovy, sportu , ekologie a zdravého životního stylu:

Vedoucí kroužku

Poplatek v Kč
pololetí/ celý rok

1 Šachový kroužek pro děti (věkově neomezeno), pondělí nebo úterý
2 Cvičení rodiče a děti od 3 let, platba za pár – rodič + dítě, tělocvična ZŠ
3 Míčové a pohybové hry, 1.- 3. třída, tělocvična ZŠ
4 Míčové a pohybové hry, 4.- 6. třída, tělocvična ZŠ
5 Stolní tenis od 1. třídy, tělocvična ZŠ
6 Florball od 1. třídy - začátečníci, tělocvična ZŠ, středa
7 Florball 7 – 10 let, tělocvična ZŠ, středa
8 Florball 11 – 15 let, tělocvična ZŠ, středa
9 Florball žáci – 2. stupeň, tělocvična ZŠ, čtvrtek
10 Taekwon – do od 1. třídy, tělocvična ZŠ, pondělí
11 Břišní tance - děti pokročilé, pátek
12 Břišní tance – děti začátečníci, pátek
13 Břišní tance a orient flamenco – pokročilé ženy, pátek
14 Břišní tance a orient flamenco - ženy začátečnice, pátek
15 Zdravotní cvičení ženy – tělocvična DDM, pondělí
16 Cvičení na míčích, tělocvična DDM, úterý
17 Volejbal žáci 6. – 9. třída, tělocvična Gymnázia, středa
18 Volejbal mládež - od 15 let, pro stř. školy, tělocvična Gymnázia, středa
19 Latinsko americké tance a aerobic, 2. - 5. třída, úterý

Ladislava Hrabovská

300/600

Martina Malásková
Mgr. Lucie Brejníková

300/600
300/400

Mgr. Lucie Brejníková
Mgr. Aneta Hrabovská

300/400
300/400

Anna Josífková
Anna Josífková

400/800
400/800

Anna Josífková
Mgr. Lucie Brejníková

400/800
300/600

Pavel Kučera
Barbora Kůsová

300/600
450/900

Barbora Kůsová
Michaela Javůrková

450/900
700/1400

Michaela Javůrková
Marcela Drozda

700/1400
600/1200

Mgr. Jaroslava
Domabylová
Mgr. Václava Votíková

600/1200

Mgr. Václava Votíková
Mgr. Hana Tegiová

300/600
300/600

300/600

20 Latinsko americké tance a aerobic, 6. - 9. třída, úterý
Oblast esteticko-výchovných činností:
21 Keramika a další kreativní tvoření pro pokročilé děti, pondělí
22 Keramika a další kreativní tvoření pro mírně pokročilé děti, čtvrtek

Mgr. Hana Tegiová

300/600

Mgr. Šárka Růžková
Mgr. Šárka Růžková

500/1000
450/900

23 Keramika a další kreativní tvoření pro začátečníky od 1. třídy, čtvrtek
24 Kreativní podvečery pro dospělé - ženy, výrobky z keramiky apod.

Mgr. Šárka Růžková
Mgr. Šárka Růžková

jednorázově, min.

400/800
150 Kč

25 Fotoklub pro dospělé, klubovna DDM, cena dle počtu klientů, pátek
26 Kroužek Fotografie, děti od 10 do 15 let, dílna v ZŠ, pátek

Ing. Ivo Kornatovský
Ing. Ivo Kornatovský

300/600

Katarina Nikolová
Katarína Nikolová

400/800
400/800

Katarína Nikolová
Katarína Nikolová

400/800
600/1200

31 Mladý novinář, od 7. třídy, činnost v ZŠ
32 Batolecí cvičení a hry od 8 měsíců, klubovna a tělocvična DDM, středa
33 Klub maminek a dětí od 2 let, klubovna a tělocvična DDM, středa

Mgr. Lenka Belblová
Martina Malásková

100/200
300/600

Martina Malásková

400/800

34 Zdravověda - Ještěrky - pokročilí, klubovna DDM, pátek
35 Zdravověda - Ještěrky - začátečníci, od 1. třídy, klubovna DDM, pátek
36 Dramatický kroužek pro žáky ZŠ, prostory ZŠ, středa
37 Náprava SPU

Kateřina Lešková
Kateřina Lešková

400/800
400/800

Mgr. Veronika Beštová
Mgr. Jana Průšová

100/200

Oblast společenských věd:
27 Anglický jazyk předškoláci, výuka probíhá v MŠ, pondělí
28 Anglický jazyk pro 1. a 2. třídu, výuka probíhá v ZŠ, pondělí
29 Anglický jazyk - 3., 4. a 5. třída, klubovna DDM
30 Anglický jazyk - dospělí, klubovna DDM

Oblast pracovně - technická:
38 Letecké modelářství od 2. třídy, pro pečlivé a trpělivé děti, čtvrtek
39 Škola vaření od 1. třídy, kuchyně DDM, úterý
40 Škola vaření - pokročilí, kuchyně DDM, úterý
41 PC technologie pro děti od 1. třídy, pondělí
42 PC technologie pro dospělé, pondělí

16

400/800

Ing. Ivo Kornatovský

450/900

Mgr. Šárka Růžková
Mgr. Šárka Růžková

400/800
400/800

Mgr. Jan Janák
Mgr. Jan Janák

400/800
400/800

Hájovna Lipovka v Lomanech, o. s. Přeskopec
Ohlédnutí
V letošním roce si připomínáme 195. výročí narození a 145. výročí
úmrtí rodáka z Nebřezin, žijícího od dvou let v Kožlanech, sochaře
Václava Levého. Za 5 let v roce 2020 oslavíme mimořádné výročí, a
to 200 let od jeho narození a 150 let od úmrtí. Spolek Nefosin z Kozojed v čele se sochařem
Bartolomějem Štěrbou a spolek Přeskopec a jeho předsedkyně připravují pětileté turné výstav a besed.
Unikátní fotografie jeho sochařských děl zajistil pan Ivo Kornatovský. V roce 2010 byla v klášteře v
Plasích uspořádána o.s. Přeskopec výstava Nebřezinským rodákům: Václavu Levému - sochaři, Antonínu
Milerovi - staviteli a P. Benediktu Holotovi - Františkánovi. Mottem výstavy bylo: Jeden rodák kostely
stavěl a renovoval, sochař je zdobil a třetí do nich vnášel duchovní život. Výstava s přednáškou se
opakovala od té doby v Kožlanech a v Nebřezinech. Letos 7. června jsme uspořádali opět slavnost v
Kožlanech, jejímž iniciátorem byl sochař Bartoloměj Štěrba, který renovoval desku na bývalé škole - nyní
muzeu věnovanému žáku Václavu Levému.
Za spolek Přeskopec na této slavnosti uspořádala výstavu fotografií jeho děl a zároveň o jeho nelehkém
životě pohovořila Jana Čiháková, předsedkyně spolku. V loňském roce navštívila muzeum v Lomanech
kronikářka ze Želíz, paní Mgr. Radka Koláčná s pozváním na přednášku o sochaři. Letos 22.července
jsme se společně s občany Želíz sešli u sochy sv. Máří Magdalény od Václava Levého. V tomto
nejparnějším dni letošního léta navštívilo naší besedu, výstavu a promítání 50 posluchačů z místa i
širokého okolí. Na cestu nás vypravili dva nebřezinští starousedlíci. Odjížděli jsme s panem Štěrbou
vybaveni oskenovanými fotografiemi a odváželi jsme i darované pohlednice, které připomínají jejich
rodáka V. Levého. Účastníci s vděčností přijímali tyto dary a já touto cestou velmi děkuji. V tomto
krásném kraji jsme prožili dva dny. Cítili jsme se jako vyslanci kraje, kde V. Levý prožil své dětství a
mládí. Byla pro nás velká pocta, že jsme mohli takto reprezentovat náš kraj. Druhý den nás provázela
paní kronikářka i po okolních zámcích Liběchov, Zákupy a Ploskovice, kde jsme všude zhlédli díla sochaře
Levého.
Muzeum těžby borové smoly mělo mnoho zajímavých návštěvníků: Trabant klub Plzeň si udělal jarní
výlet a při této příležitosti došlo na pozvání do nového muzea dvoutaktů Lobzy a zároveň k pozvání
manželky majitele pana Křováka, vnučky pana Šampalíka z Babiné, který byl v minulém století
majitelem továrny v Lomničce. Na návštěvu přijel i syn majitele pan Šampalík ml. Společně jsme
navštívili zbytky továrny a zajímavě si povyprávěli se současnými majiteli, rodinou bývalého hajného ze
Senového dolíku, Šimandlovými.
Co připravujeme:
Česká televize připravuje pořad Zapomenutá řemesla, a tak nás oslovila,
abychom připomněli divákům, jak to vlastně bylo se smolařením. Tímto děkuji
Lesům ČR, zvláště revírníkovi panu Kundrátovi za pomoc v lese, panu Jiřímu
Šimandlovi za vzpomínky na dobu, kdy v minulém století smolu těžil. Pomáhali i
někteří návštěvníci. Uhodnete kdo? /viz foto/. Natáčí se již v srpnu a seriál se
plánuje odvysílat na podzim letošního roku.
- 5. září od 14 hod pozdní babí léto - vzhledem k loňskému úspěchu letos
kloboukové
- 19. září od 14 hod vystoupí na mimořádné zahradní slavnosti /v případě deště v
kině v Plasích/ světový houslový virtuóz Alexandr Shonert.
V září též budete svědky ukázky letecké akrobacie, kterou předvede medailista
ze světového mistrovství v Jihoafrické republice a vítěz letošní republikové
přehlídky v Kroměříži /termín závisí na počasí, bude včas oznámen/
- 9. října od 19 hod se bude opět konat přednáška o sochaři V. Levém v
Kozojedech spojená s kulturním programem
- 28. října proběhne v Lomničce tradiční vzpomínka na místní legionáře,
následovat bude lampionový průvod
- 29. listopadu zahájíme výstavu betlémů, již nyní máme nové exponáty
do konce roku chystáme ještě adventní koncert.

Mgr. Jana Čiháková
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Nejznámější dílo sochaře Václava Levého – skalní sochy u obce Želízy

Nebřezinské občanské sdružení
Děti nepřátel Říše, přednáška Ing. Aleny Staňkové
Jako součást vzpomínkových akcí v rámci 70. výročí od ukončení největšího válečného konfliktu proběhla
25. 4. 2015 v místním pohostinství přednáška paní Ing. Aleny Staňkové. Ve svém emotivním vystoupení
přiblížila hojným místním i přespolním účastníkům své autentické zážitky z útlého dětství, které prožila
spolu se 46 dětmi ve věku 2 - 16 let nejprve v internačním táboře v zámečku Jenerálka v šáreckém údolí
u Nebušic (dnes Praha 6) a později ve Svatobořicích u Brna. Jejími souputníky byly děti nepřátel Říše.
Tak byly označeni sirotci po rodičích, kteří se provinili spoluúčastí na atentátu na říšského protektora
Heydricha a byli za tuto svou činnost krutě ztrestáni smrtí.
Ing. Staňková doplnila svou
přednášku
množstvím
dokumentárního materiálu a také
publikací
autora
Jaroslava
Čvančary. Její výtisk věnovala též
místní veřejné knihovně, kde je
zájemcům k dispozici. Tato
dokumentární kniha s množstvím
fotografií souhrnně zpracovává
téma a její název? Jak jinak "Děti
nepřátel
Říše".
Vřele
doporučujeme, neboť neznalost
minulosti může vyústit v novou
tyranii.
Bohatá beseda po skončení
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přednášky pak ještě prohloubila poučení, kterého se zúčastněným dostalo. Celá akce byla ukončena
poděkováním přednášející, které byla jako dík předána malá kytička.
Ing. František Zídek
Den dětí 2015 v Nebřezinech
Oslava mezinárodního dne dětí se letos v Nebřezinech konala v sobotu 30.5. 2015. Bohatý program s
množstvím soutěží probíhal celé odpoledne. Za výkony v soutěžích se děti dočkaly nejen sladkých, ale i
masitých odměn (za jejich poskytnutí vřelý dík firmě Balín) a také drobných hraček a dárkových
předmětů. Po celé odpoledne byla pro všechny děti k mání i pravá malinovka (zde je na místě poděkovat
pí Ing. Aleně Staňkové).
Kromě soutěží bylo možno vyzkoušet i dětmi velmi oblíbené svezení na provazové lanovce. Návštěvou
poctili dětský mumraj na hřišti u řeky Střely i hasiči z Plas, kteří umožnili dětem detailně prozkoumat své
zásahové vozidlo. I jim patří za ochotu velký dík. Škoda jen, že se pro nepříznivě větrné počasí nemohl
uskutečnit avizovaný seskok parašutistů. I tak si odpoledne děti užily a již se nepochybně těší na Den
dětí 2016.
Vystoupení skupiny Single Band
Aby dospěláci dětem nezáviděli, byl večer 30. 5. 2015 připraven program i pro ně. Na hřišti u řeky Střely
se představila skupina Single Band. Její vystoupení bylo zaslouženou odměnou nejen pro organizátory
dětského dne, ale dobrá muzika přilákala k tanci a poslechu i mnoho dalších návštěvníků. Sousedská
setkání, povídání a různé hrátky v dobré pohodě při zajištění všeho potřebného se protáhly až do pozdní
noci. Vrcholem večera z pohledu místních obyvatel bylo společné vystoupení kapely a kytaristy Daníka
Kubíka, kterému aplaudovala nejen místní omladina, ale i starší generace. Velký dík za krásně užitý večer
Vám všem kdo se podíleli na této akci.
Ing. František Zídek
Účast rodáků na slavnostním odhalení pamětní desky sochaři Václavu Levému v Kožlanech
Dne 7. června 2015 proběhlo slavnostní odhalení obnovené pamětní desky známým sochařem
Bartolomějem Štěrbou z Kozojed na budově bývalé školy, v současné době městského muzea v
Kožlanech.
Tato vzpomínková akce byla věnována na počest Václava Levého za účasti občanů z okolí, včetně
nebřezinských. Velmi zajímavým projevem zaujala paní Mgr. Jana Čiháková, která současně doplnila
výstavu řadou zajímavých fotografií děl tohoto významného, neprávem opomíjeného sochaře. Autorem
souboru fotografií děl V. Levého je Ivo Kornatovský.
V rámci slavnosti vystoupili členové Pražského hradčanského orchestru pod vedením Josefa Kocurka.
….. ŽIVOT je jen otevření a zavření očí. Záleží na tom, co během této krátké chvíle uvidíte a učiníte proto
.... blížící se výročí 200 narození Václava Levého nabízí možnosti ohlédnout se a připomenout jeho
mistrovská díla nejen u nás, ale i v cizině /např. skalní plastiky u Liběchova, vytvořené sochy svatých v
pražském kostele Karla Boromejského nebo nejslavnějšího díla Adam a Eva a další/
Jsme přesvědčeni, že Václav Levý byl
a bude jedinečnou osobností 19 století.
Iveta Mannová
Program k oficiálnímu zahájení
provozu nového dětského hřiště
Krásný čas samotného začátku prázdnin
trávily nejmenší nebřezinské děti účastí
při oficiálním zahájení provozu nového
dětského hřiště. Hřiště je v Nebřezinech
postupně budováno Městem Plasy ve
spolupráci
s
Osadním
výborem.
Odpoledne 27. 6. 2015 se děti
shromáždily před vstupem na hřiště, aby
ho přestřižením pásky samy otevřely. A
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to se jim také krásně podařilo. Pak již následovalo volné užívání instalovaných atrakcí. Získat připravenou
odměnu tak bylo docela snadné, stačilo dobře absolvovat skákacího panáka, co připravili pohotoví
prarodiče. Také bylo možné zmalovat sebe i některé přítomné dospěláky. Pro hladová bříška byly
nachystány teplé párečky v rohlíku a pro zahnání žízně pitíčka. Na opékání nachystaných buřtíků nedošlo
vůbec. Celou akci totiž náhle ukončila prudká dešťová přeháňka. Doufejme, že to bude v dalším užívání
pěkného hřiště i do budoucna jediný zádrhel.
Ing. František Zídek
Pohlednice Nebřezin
Po několika desítkách let se Nebřeziny péčí NOS
dočkaly nových pohlednic. Dvě fotografické
pohlednice autorsky zaštítil pan Jiří Plaček
mladší, autorkou kresby na třetí z nich je
Martina Šarláková. Pohlednice je možno
zakoupit na poště v Plasích, v Městské knihovně
v Plasích a v prodejně Keramika (u pí
Beránkové) v konventu. Všem jmenovaným
místům patří poděkování NOS za spolupráci při
distribuci. Také je možno pohlednice zakoupit i
u předsedy NOS Ing. Zídka v Nebřezinech 17 v
bývalém zájezdním hostinci "U Plechatých".
Cena je 5,- Kč/ks.
Ing. František Zídek
Kresba na skále
V Nebřezinech kdysi žil a tvořil akademický malíř Vladimír Havlic. V létě přebýval v domku na potůčku,
který obcí protéká z Babiny do řeky Střely. Na jeho pobyty zůstala nedaleko jeho působiště zachována
památka. Na skálu, u které večer sedával se svými přáteli a jejich dětmi při ohýnku, namaloval fantaskní
pohádkové motivy. Mihotavé paprsky ohně pak pohádkové bytosti oživovaly, a to vše umocňovalo jeho
barvitá vyprávění. Pan Havlic již není mezi živými, ani z jeho kresby se příliš nedochovalo. Sezení s
ohništěm upravené kdysi pod skálou, zaniklo pod nánosy černé skládky a napadaného přírodního
materiálu. Ale tajemný duch místa zůstal zachován, proto se členové NOS rozhodli tuto zajímavost
obnovit. Víc jak rok trvalo, než se podařilo najít vhodného tvůrce. S hledáním pomohla akademická
sochařka Marie Kasalická, známá dlouholetou nákloností k našemu regionu. A podařilo se nalézt umělce
s osobním vztahem k původnímu autorovi, dokonce jeho spolužáka. Je jím pan akademický malíř
Miloslav Čech z Plzně. Před zahájením výtvarných prací byla v průběhu měsíce června odstraněna
skládka a následně zahájeny práce na nové malbě. Vskutku by mělo jít o nové dílo, ale pojaté v duchu
díla původního.
Protože skála leží na trase zelené turistické značky z Plas na Čečiny, byla dalším cílem NOS estetická
úprava části okolí u veřejné cesty pod skálou tak, aby místo sloužilo nejen místním, ale zvalo k zastavení
i turisty (lavička, zeleň, popis s příběhem...). Záměr ale nebude realizován.
Ing. František Zídek

Slovo autora:
Byl jsem osloven, abych renovoval malbu akademického malíře Vladimíra Havlice, jako jeho spolustudent
z VŠUP v Praze. Úkolem bylo dodržet téma původní malby. Po úvodní konzultaci a prohlídky místa bylo
patrné, že malba je zcela nečitelná. Po očištění drátěným kartáčem, vodou a vystoupání do úrovně
malby jsem shledal, že reliéf je velmi členitý, nerovný, místy zvětralý a není ideálně přístupný pro
zamýšlenou práci. Na skále je málo ploch, které by umožňovaly souvislé náročnější malování.
Skála sama je krásný přírodní útvar. Centrem jsou dva výrazné segmenty spjaté ve vrcholu. Bylo by
chybou, pokrýt ji pestře v plochách. Měl by být zachován povrch se svou přirozenou barevností a
plasticitou. Cítil jsem potřebu citlivě akcentovat charakter bloků a trhlin jemnou barevností a šetrným
malováním vytvářet iluze. Podněcovalo by to diváka k hledání a vlastní fantazii, která je zvláště dětem
vlastní.
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Snažil jsem se vyhnout polopatickému zpodobování a potlačování přirozených kvalit terénu. Po určitých
ohlasech a reakcích pamětníků jsem zesílil barevnost a konkretizoval některé detaily, s ohledem na to, že
lokalita má více jak třicetiletou historii, zvláště pamětníky emotivně prožívanou.
V úctě ke kolegovi Vladimíru Havlicovi doufám, že jsem nezklamal ve snaze zachovat jeho fluidum, které
v Nebřezinách trvá a žije.
ak. mal. Miloslav Čech
Plánujeme:
V pátek před plaskou poutí dne 14. 8. 2015 se ve 20:00 hod. bude v prostoru u pohostinství v
Nebřezinech opět konat Pouťové posezení. Tentokrát zahraje k tanci i poslechu skupina III. míza
(nikoli Třetí tráva, jak bylo mylně uvedeno v minulém Zpravodaji). Přijďte se příjemně pobavit a posedět
s přáteli.
Na závěr prázdnin již tradičně chystáme pro děti akci Hurá do školy. Letos se uskuteční 29. 8. 2015
v 15:00 hod. na starém hřišti u řeky Střely.
Pro mimořádný úspěch, který sklidil loňský vlastivědný zájezd do kostela v Lukové a na zámek Chyše,
jsme se rozhodli uspořádat zájezd opět i letos. Vlastivědný zájezd do Rabštejna se uskuteční 12. 9.
2015 s odjezdem autobusu v 10:00 hod. z autobusové zastávky v Nebřezinech. Pokud vyjde pěkné
počasí jako vloni, strávíme v Rabštejně, kde se v ten den koná tzv. "Rabštejnské pluhování", celý den. V
případě deště navštívíme odpoledne zámek v Manětíně. Případné zájemce upozorňujeme, že kapacita
autobusu je již prakticky obsazena. Volná místa budou k dispozici jen, když se někdo odhlásí. Pokud by
se někdo další chtěl zúčastnit organizované prohlídky Rabštejna při použití vlastní dopravy, je to zatím
možné. Předem je však nutno informovat organizátora zájezdu Ing. Zídka. I kapacitní možnosti této
prohlídky jsou omezené.
Dne 26. 9. 2015 v 15:00 hod. se uskuteční Mykologická vycházka do blízkého okolí Nebřezin spojená
s určováním jak donesených, tak nalezených hub. Vedoucím vycházky bude pan Martin Bartůšek z
Obory, který nás svými houbovými vědomostmi ohromoval již vloni. Milovníci hub přijďte, stojí to za to.
Ing. František Zídek

Zajímavá místa v okolí Horního Hradiště.
V okolí obce Horní Hradiště je celá řada zajímavých míst, z nichž některá nejsou příliš známá. Osadní
výbor v minulých letech organizoval pro naše občany několik pěších výletů po blízkém okolí. Účast na
těchto akcích byla vysoká včetně dětí a procházky po zajímavých místech se účastníkům líbily.
V údolí žebnického potoka v „Pekle“ je v korytě potoka zajímavý skalní útvar s vodopádem,
připomínající mlýnský náhon. Je to hezká procházka od silnice z Plas ho Horního Hradiště po odbočení
vpravo lesní cestou proti proudu potoka (modrá turistická stezka) a po 600 m dle ukazatele odbočit
k „Pekelskému vodopádu“. Je to vodopád, ale vody zde protéká v letních měsících jen malý pramínek.
Přístup je možný i po stezce ze
Žebnice. Toto místo je nazýváno
místními občany „Čertův mlýn“.
Při pokračování uvedenou silnicí na
vrchol kopce, nad poslední zatáčkou
odbočuje doleva zarostlá lesní cesta a
po několika metrech je znatelná
pěšina do stráně nad přehradou
končící pěknou vyhlídkou do údolí
řeky Střely. Je tam pohled na
přehradu a přilehlou chatovou oblast i
na protilehlou stanu řeky a stráně pod
Horním Hradištěm. Podobná skalní
vyhlídka je nedaleko nad začátkem
přehrady na „Kozím zámku“. Při
pokračování chůze lesní cestou a dále
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pěšinou asi 300m je možno najít šest ojedinělých posledních starých borovic s vyhloubenými drážkami
ve spodní části kmenu. Tato úprava a zásah do kmene borovic sloužila v době války k těžbě smoly do
upevněných keramických kelímků. I přes tento zásah staré borovice přežily na skalnatém hřebenu stráně
dalších 70 let a odolávají zde všem krutým povětrnostním podmínkám. Podrobnosti o této těžbě jsou v
muzeu smoly v Lomanech.
Další zajímavé místo je bývalý důl a úpravna vitriolové břidlice v „Berku“ v katastru obce Vrážné.
Nachází se na spodní části potoka, který protéká údolím od obce Korýtka do řeky Střely, vzdálené od
řeky asi jeden kilometr. Bohužel přístup kolem potoka je obtížný, proto je lepší zvolit delší cestu po
zelené turistické stezce z Plas proti proudu řeky Střely. Tato mezi železničními tunely stoupá do stráně
lesu „Bor“ a po výstupu opět klesá k uvedenému potoku, kde se nachází již málo znatelné základy budov
a za potokem v rokli u potůčku jsou dvě částečně zatopené štoly, ve kterých probíhala těžba. Nad nimi
na poli je černě zbarvená halda vyvezené břidlice či výpalků pyritu. Na soutoku potoků stávala na levém
břehu Cechovna. Nejen cech, ale i důl nesl název František (Francisci Zeche). První zmínka o tomto
provozu pochází z roku 1832. Z popisu Starckových závodů z roku 1859 lze získat informace, že štola
měla délku 110 sáhů (204,6 m). Tento důl těžil a upravoval surovinu k výrobě kyseliny sírové
v kaznějovské chemické továrně asi do roku 1885. Její doprava z místa těžby do továrny byla prováděna
koňskými potahy. Níže na potoce byl i důl Ferdinand, o kterém nejsou bližší informace, ale štolu je
možno najít i když je zarostlá křovím. Obdobné štolové dobývání břidlic probíhalo do roku 1882
těžařstvem Antonín také na levém břehu řeky Střely pod Horním Hradištěm.
Hezká vyhlídka do údolí řeky Střely, na Podhrázský mlýn a chatovou oblast pod obcí Ondřejov je na
„Malované skále“. Na skalnatém útesu je umístěna lavička a místo je od r. 2013 označeno rozcestníkem
s popisem, schránkou a sešitem. Přístup je možný ze silnice vedoucí z Horního Hradiště do Mladotic, kde
je na pokraji lesa odbočka doleva a kolem louky pokračovat podle naznačených šipek asi 900 metrů až
na místo, kde se terén začíná prudce svažovat dolů k řece. Také je možný obtížnější přístup ze Zastávky
Mladotice a vystoupat pěšinou do stráně nad Podhrázským mlýnem. Skála je symbolicky namalována
vápnem do podoby stavení – odtud název „Malovaná skála“, která je viditelná z protilehlých strání. Toto
namalování nechal provést tehdejší mlynář Podhrázského mlýna Rabas, na paměť “Velké vody„ kdy 25.
května 1872 po průtrži mračen a třídenním dešti došlo k protržení hráze mladotického rybníka,
vybudovaného ve 14. století a zaplavení mlýna a celého údolí. Obyvatelé mlýna po jeho opuštění několik
dní sledovali z této skály spoušť vodního živlu a průběh povodně.
Pěkné je také okolí bývalé tvrze Šebíkov, která podle údajů uvedených na vyvěšené tabuli je tvrzí,
kterou nechal postavit roku 1313 Petr z Šebíkova. Zničena byla pravděpodobně za husitských válek.
Dnes je zachováno kruhové tvrziště s rozpadlými zbytky budov na nevysokém ostrohu nad soutokem
dvou potoků. Připomíná se zde také vesnice, v 16. století již jako pustá. Pod hradem je pěkný rybník a
dřevěné posezení, které tam vybudovaly Lesy ČR. Místo je uvedeno na turistických mapách, od nás je
vzdálené asi tři kilometry po polní cestě směrem na Trojany. Místem prochází žlutá turistická stezka
vedoucí od bývalé vlakové zastávky Trojany do Podhrázského mlýna.
Jsou to zajímavá místa, mnohá z nich jsou hojně navštěvována, ale některá jsou známá jen úzké
skupině návštěvníků.
Kronikář obce Horní Hradiště Ing. Václav MOUR

Stará cesta o.s.
ZČU v Plzni ve spolupráci se z.s. Stará cesta, městem Plasy a SOA Plasy
otvírá v akademickém roce 2015 – 16 Univerzitu třetího věku v Plasích
ve studijním oboru Architektura a regionální historie Plasy
Přihlášky budou přijímány dne 16. září 2015 /středa/ od 13.00 – 16.00 hod. v archivu v Plasích, Stará
cesta 558. Výuka bude probíhat 1 x za 14 dnu od 7. října v SOA Plasy od 15:30 hod. Studium je určeno
pro zájemce, kteří dosáhli v roce 2015 věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a občan
s invalidním důchodem bez ohledu na věk. K zápisu si přineste pasovou fotografii /neplatí pro
posluchače U3V s indexem z minulých ročníků/ a poplatek 600 Kč za rok studia. Při zápisu může být
zájemce zastoupen jinou osobou.
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Veškeré informace, povzbuzení a rozptýlení případných obav obdržíte na tel. čísle 603237551 nebo na
adrese mhurt@centrum.cz
Sedmý týden festivalu 9 týdnů baroka (10. – 16. 8. 2015) nás zavede do oblasti Plas, Radnic a
Mariánské Týnice. V pondělí se vydáme na cyklovýlet z Mariánské Týnice do Plas, kde se bude promítat
dokumentární film o Staré cestě doplněný koncertem souboru Sagitta, přednáškou o barokním nebi a
hvězdách s pozorováním noční oblohy. V úterý se můžeme těšit na barokní večer v klášteře v Plasích. Na
programu bude projekce uměleckého dokumentu o fenomenální budově kláštera Architektura živlů a
koncert Five Stars Clarinet Quartetu Jiřího Hlaváče. Na středu jsou připraveny komentované prohlídky
města a barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie na Vršíčku a koncert Prague Baroque Ensemble v
kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech. Ve čtvrtek ožije barokní statek Býkov dobovými řemesly a
folklorní vystoupeními. V pátek se konají Radnické barokní variace - barokní poezie, tanec, koncert
orchestru Harmony Prague v kostele, divadelní představení v amfiteátru u rybníka a barokní ohňostroj na
Kalvárii. Sobotní barokní den ozdobí především koncert Gabriely Demeterové a souboru Ensemble 18+ a
barokní ohňostroj. V neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích zazní hudba skladatelů vrcholné
renesance v podání varhaníka Pavla Svobody. http://www.plzen2015.cz/cs/content/informacni-sit-v-regionu
Mgr. Monika Bechná
Regionální informační síť/ Pilsen Region network

Program:

9TB v Plasích

10.8. 2015

17:00 oficiální zahájení 7. týdne – Mariánská Týnice
17:00-18:00 jízda cyklistů z M. Týnice do Plas
po příjezdu : promítání filmu o Staré cestě s přednáškou
koncertem pěvecký soubor Sagitta
přednáška s pozorováním o hvězdné obloze

11.8. 2015

18:00–19:00 procházka v konventu - promítání filmu Stará cesta
projekce - prezentace Barokních živlů v ambitu kláštera.
19:00 koncert Five Star Clarinet Quartetu prof. Jiřího Hlaváče
20:30-21:30 projekce - prezentace Barokních živlů v ambitu kláštera.
21:30 projekce barokního ohňostroje na Rajském dvoře

Oba dny před koncerty otevřena výstava v nemocničním křídle kláštera – Plasy sobě z.s.
výstava k výročí kláštera a města, k současné rekonstrukci a k významným stromům v Plasích a
okolí.
Na cykloakci je možno domluvit nebo objednat dopravu mezi Plasy a Mariánskou Týnicí tam i
zpět na tel. 373 322 174

Letecko modelářský klub Plasy
uspořádal dne 7. 6. 2015 v jízdárně ve Světcích u Tachova Český pohár
halových modelů kategorie F1D. Vítězem se stal Ivan Tréger ze
Slovenska, na druhém místě se umístil Mikita Kaplan z Brna a na třetím
místě Ondřej Krucký z Prahy.
Ivo Kornatovský
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Společnost Plasy sobě připravuje

aneb další výběr z našich šuplíků

Společnost Plasy sobě ve spolupráci s NKP Klášter Plasy Vás zve ještě na dvě výstavy ze seriálu „z
našich šuplíků“. Hlavním cílem těchto
výstav
je
představit,
případně
připomenout plaské veřejnosti tvůrčí
osobnosti z Plas a našeho nejbližšího
okolí. Pro letošní rok bylo připraveno pět
výstav a pět zajímavých přednášek v
prostorech nemocničního křídla kláštera.
ŠUPLÍK 15

31.7. – 23.8. 2015
Z archivů 2 (k výročí kláštera) –
výstava fotografií, sbírka pohlednic
31.7. (pá) – ve 18.00 – slavnostní zahájení – hudba
Expres
21.8. (pá) – v 18.00 – přednáška z Plas a okolí –
Mgr. Eva Kamenická

ŠUPLÍK 16

Co se děje

28.8. – 13.9. 2015
za Vápenkou – výstava objektů, soch, obrazů, kreseb

29.8. (pá) – v 18.00 – slavnostní zahájení – hudba Express
11.9. (pá) – v 18.00 – přednáška z Plas a okolí – Mgr. Petr Hubka

Výstavy budou otevřeny vždy : SO, NE – 10.00 -16.00, ÚT-PÁ přes průvodcovskou službu kláštera
Pořadatel : Společnost Plasy sobě, kontakt : Klášter Plasy, Plzeňská 2, tel. 602 445 455, email :
plasysobe@seznam.cz
Spolupořadatel : NKP Klášter Plasy, kontakt : Plzeňská 2, Plasy, tel. 373 322 174, email : plasy@npu.cz

Zahajovací koncert festivalu Procházky uměním Plzeňskem
Slavnostní zahájení třetího ročníku festivalu Procházky uměním Plzeňskem se uskutečnilo v pátek
19. 6. 2015 ve zcela zaplněném kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Úvodní část večera patřila
varhaníkovi Pavlu Svobodovi, kterého poté vystřídal soubor mladých hudebníků Barocco sempre giovane.
Vrcholem galavečera bylo vystoupení violistky Jitky Hosprové a houslové legendy – Václava Hudečka.
Uvedeny byly skladby J. Ch. Bacha: Casadesus pro violu a orchestr a W. A. Mozarta: Divertimento B-dur
a slavná Koncertantní Symfonie Es-dur pro housle, violu a orchestr.
Jedinečná atmosféra hudebního večera byla završena výtěžkem 16 102,- Kč z dobrovolného vstupného,
který letos poputuje na opravu kostela v Dolní Bělé.
Poděkování patří violistce Jitce Hosprové, organizátorce festivalu i za dopolední koncert pro Základní
školu v Plasích.
Věra Soutnerová

FOTOKLUB PLASY
Plaský FOTOMARATON pro děti a mládež ve výsledcích :
Kategorie 0-10 : 1. Adam Brabec, 2. Šimon Brabec, 3. Anežka Patejdlová
Kategorie 11-15 : 1. Martina Hynešová, 2. Magda Rosolová, 3. Adéla Werkmannová
Fotoklub Plasy vyhlásil pro letošní rok další ročník celostátní fotografické soutěže Plaská Lípa 2015 na téma
„Člověče, co to děláš ?“ v kategorii barevná a černobílá fotografie. Soutěž se koná pod záštitou náměstka hejtmana
pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň 2015 pana Jiřího Stručka, bližší informace a propozice
jsou na webu fotoklubu http://fotoklub-plasy.wz.cz/
Vyhlášení výsledků a zahájení výstavy bude 29.8. od 15:00 v zámeckém sále. Výstavu bude možné
shlédnout do 20.7..
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Oslavy Dne od baroka k Metternichovi s Rádiem Blaník 26. 9. 2015
14:00 zahájení akce
15:00 vystoupení dechového souboru ZUŠ Plasy
16:00 křest brožury, přivítání s osobnostmi, vystoupení ochotníků, projevy a slavnostní oficiality, módní
přehlídka
17:00 Petra Černocká
17:40 ochotnické vystoupení, informace o projektu
19:00 Pavel Kožíšek - S kouzly kolem světa
20:00 soutěže BLANÍK
20:30 Jakub Smolík
21:15 autogramiáda
21:30 VIDEOMAPING
Současně proběhne slavnostní otevření nových prostor ukončené 2. etapy projektu Centra stavitelského
dědictví, jejíž součástí je i nově přestěhovaná Městská knihovna.

Plaský klášter opět knižně připomenut
Na sklonku loňského roku se objevila v obchodech kniha s názvem
„Architektura Jana Blažeje Santiniho-Aichla na severním Plzeňsku“. Její
autorkou je historička, spisovatelka a dlouholetá ředitelka Muzea a
galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici u Kralovic dr. Irena
Bukačová. Velmi reprezentativně pojatá celobarevná publikace
s množstvím vyobrazení a ilustrací čítá 224 stran. Vydalo ji poměrně
neznámé nakladatelství Machart.
Jak už prozrazuje název, obsah knihy je zaměřen na architektonická
díla santiniovského baroka v rámci našeho okresu – a však nejen na ně,
také se zaciluje na další stavby z dílny Santiniho epigonů. Značný
prostor je zde věnován též plaskému klášteru.
Čtenář se tak obeznámí nejen se zasvěceným výkladem o dějinách,
charakteru i skryté symbolice stavby, respektive celého areálu budov
s klášterem spojených, ale dočte se i řadu zajímavých informací o
některých významných plaských opatech, jako byli Ondřej Trojer, Evžen
Tyttl či Celestýn Stoy.
V knize je rovněž reprodukována podoba kláštera a jeho okolí dle původně zamýšlených plánů, jež
nebyly jako celek nikdy realizovány (podobně jako jedno z křídel zámecké budovy). Za oběť by jim sice
padl dnešní kostel Nanebevzetí Panny Marie, ale nahradila by jej obří chrámová budova barokního stylu
se třemi kupolemi, která by svou výškou a monumentalitou zastínila i samotný klášter a bývala by se
stala rozhodující dominantou Plas. Dokončeno žel nebylo také jedno z klášterních křídel, které mělo
propojovat klášter s prelaturou.
Ačkoliv se kniha zaměřuje na prostor našeho okresu a vztahuje se zákonitě k menší čtenářské obci,
vzbudila nečekaný ohlas už brzy po svém vydání a první náklad byl beznadějně vyprodán. Na dotisk
knihy si proto museli někteří čtenáři počkat. Nyní je opět v prodeji za necelých 300 Kč, což je cena
v poměru ke kvalitě papíru, celobarevnému provedení, tvrdé vazbě i specializovanému tématu naštěstí
poměrně nízká – a tedy umožňující, aby si dílo koupilo a přečetlo více čtenářů, mezi nimi i zájemci o
historii naší obce a jejích nejcennějších budov.
PhDr. Radovan LOVČÍ
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Michal k snídani
Michal, který je dětem dobře známý z pořadu
České televize Kouzelná školka, tentokráte
plně rozvíjí hru s barevnými samolepicími
páskami.
Bez ostychu vytáčí metry a metry pásek, ze
kterých vyrábí jednoduché tvary až po
plastické, imitující reálné předměty, v tomto
případě, vše dobré, na co máme chuť!
Michal se zamýšlí nad tím, co se stane, když
nesníme z talíře poslední sousto, ve kterém je
ukrytá síla.
Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu
svého uvádění získaly velké množství
nadšených diváků.
Můžete čekat spoustu legrace, soutěží,
písniček i dárků z lepící pásky.
Přijďte si hrát! Michal bude Vaší hračkou!

Plaský
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Tělovýchovná
jednota Sokol
Plasy zve
všechny
příznivce sportu
a fotbalu zvlášť
na podzimní
utkání sezóny
2015/2016.
Během podzimu
čeká našich 7
oddílů veliká
porce 70 utkání.
Přijďte
povzbudit naše
hráče.
Občerstvení i
zázemí
kvalitního
dětského hřiště
je
samozřejmostí.

Za
TJ Sokol Plasy
zve Petr Škop

TJ Sokol Plasy - rozlosování podzimu 2015 - fotbal
Datum
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sobota 22.srpen 2015
sobota 29.srpen 2015
neděle 30.srpen 2015
pátek 4.září 2015
sobota 5.září 2015
neděle 6.září 2015
středa 9.září 2015
pátek 11.září 2015
sobota 12.září 2015
neděle 13.září 2015
středa 16.září 2015
pátek 18.září 2015
sobota 19.září 2015
neděle 20.září 2015
středa 23.září 2015
pátek 25.září 2015
sobota 26.září 2015
neděle 27.září 2015
středa 30.září 2015
pátek 2.říjen 2015
sobota 3.říjen 2015
neděle 4.říjen 2015
pátek 9.říjen 2015
sobota 10.říjen 2015
neděle 11.říjen 2015
pátek 16.říjen 2015
sobota 17.říjen 2015
neděle 18.říjen 2015
pátek 23.říjen 2015
sobota 24.říjen 2015
neděle 25.říjen 2015
pátek 30.říjen 2015
sobota 31.říjen 2015
neděle 1.listopad 2015
sobota 7.listopad 2015
neděle 8.listopad 2015
sobota 14.listopad 2015

"A"
17:00 Plasy - Kaznějov
17:00 Hrádek - Plasy

"D"

"B"

"SŽ"

"PŘ-ST"

"PŘ-ML"

"SG"

14:00 Plasy - Trnová
11:00 Kožlany - Plasy
17:00 H. Bříza - Plasy (UMT) 17:00 H. Bříza - Plasy (UMT) 18:00 Plasy - Třemošná

17:00 Plasy - Volduchy

14:00 Plasy - Zruč
17:00 Hadačka - Plasy

17:00 Plasy - Radnice

14:00 Plasy - Kaznějov

10:00 Plasy - Dolní Bělá
17:00 Plasy - Žihle
17:00 Kralovice - Plasy

17:00 Kralovice - Plasy

18:00 Druztová - Plasy

17:00 Plasy - Třemošná

17:00 Plasy - Třemošná

18:00 Plasy - Zruč

17:00 Všeruby - Plasy

17:00 Dobříč - Plasy

18:00 Plasy - Chrást

16:30 Plasy - Žihle

16:30 Plasy - Trnová

18:00 Kožlany - Plasy

16:30 Dolní Bělá - Plasy

16:30 Dolní Bělá - Plasy

16:30 Plasy - Hadačka

16:30 Plasy - Hadačka

16:00 Kaznějov - Plasy

16:00 Kaznějov - Plasy

15:00 Plasy - Mladotice

15:00 Plasy - Mladotice

14:30 Kožlany - Plasy
17:00 Plasy - Dolní Bělá B
17:00 Mladotice - Plasy

16:30 Tlučná - Plasy
13:30 Kralovice - Plasy

16:30 Plasy - Nýřany

16:30 Kozojedy - Plasy

10:00 Plasy - Horní Bříza
17:00 Plasy - Zbůch

13:30 Plasy - Bezdružice
16:30 Plasy - Mladotice B 10:00 Plasy - Kralovice
16:30 Kralovice - Plasy

16:00 M. Touškov - Plasy

16:00 Plasy - Dobřív

10:00 Zbůch - Plasy
10:00 Košutka - Plasy

16:00 Třemošná B - Plasy

13:00 Plasy - Úněšov

16:00 Žichlice - Plasy
10:00 Plasy - Mladotice

10:00 Žihle - Plasy
15:30 Bukovec - Plasy
14:30 Plasy - Mýto B

15:30 Plasy - V. Libyně
11:30 Plasy - Hadačka

10:00 Žihle - Plasy (UMT)
12:00 Dolní Bělá - Plasy

14:00 Kožlany B - Plasy
14:00 Třemošná - Plasy
10:00 Všeruby - Plasy

14:00 Plasy - Trnová B

10:00 Plasy - Kožlany

14:00 Plasy - ZČE B
11:30 H. Bříza - Plasy (UMT)
13:30 Zbiroh - Plasy
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