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ZDARMA

Vánoce jsou pryč
– ať žije nový rok!
Čas neúprosně plyne, a tak nezbývá přiznat, že jsme zase o rok dál a také o rok starší.
A tak si alespoň malým ohlédnutím
za adventem a Vánocemi 2011 připomeňme
některé ze slavnostních okamžiků.
V podvečer první adventní neděle
27. listopadu se před radnicí na náměstí sešly
stovky lidí, aby všichni společně slavnostně
rozsvítili vánoční strom. Paní starostka Vlasta Doláková popřála všem občanům Starého
Plzence příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a štěstí v novém roce. K báječné atmosféře přispěl svým vystoupením
dětský pěvecký sbor místní Základní umělecké školy pod vedením paní učitelky Petry
U vánočního stromu se sešly stovky lidí.
Vlachové.
Nechybělo ani svařené víno a teplý čaj,
který pro návštěvníky připravila Staroplzenecká restaurace
BOHEMIA SEKT.
Na Štedrý den odpoledne se již tradičně u kostela sv. Jana Křtitele na náměstí ve Starém Plzenci konalo představení Živý betlém.
Příběh o narození Ježíška, který zahrály plzenecké děti, zhlédla spousta diváků. Náměstím se rozléhaly koledy, které spolu s
účinkujícími dětmi zpívali i ostatní lidé. Po skončení představení
si odtud lidé do svých domovů odnášeli betlémské světlo.
Eva Vlachová

Pod vánočním stromem zazněly vánoční koledy a písně
v podání dětského pěveckého sboru plzenecké ZUŠ.
Foto: Jiří Vlach

Foto: Jiří Vlach

Příběh o narození Ježíška se odehrál tradičně na Štědrý den.
Foto: Jiří Vlach
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Informace ze schůzí Rady
města Starého Plzence
27. schůze – 15. listopadu 2011
RM
◘ schválila uzavření dodatků k nájemním
smlouvám o prodlouženém pronájmu zahrádek – pozemků parc. č. 719/59, 719/61,
719/62, 719/63, 719/64, 719/66, 719/67 a
719/68 v k. ú. Starý Plzenec;
◘ souhlasila s pronájmem zahrádky - pozemku parc. č. 719/71 v k. ú. Starý Plzenec
Marcele Dleskové;
◘ vzala na vědomí vyúčtování a přehled
návštěvnosti hradu Radyně a rotundy sv.
Petra a Pavla za sezonu 2011 předložené
vedoucí K-Centra;
◘ vzala na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81 za školní rok 2010/2011;
◘ vzala na vědomí výroční zprávu Mateřské školy Starý Plzenec za školní rok
2010/2011 a zprávu České školní inspekce,
Plzeňského inspektorátu o vykonané inspekci v mateřské škole;
◘ zrušila své usnesení ze dne 24.10.2011,
kterým uložila BH vyhlásit výběrové řízení
na dodavatele rekonstrukce střechy Domu
s pečovatelskou službou. Rekonstrukce
střechy bude provedena v roce 2012 s možným využitím finanční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
28. schůze – 29. listopadu 2011
RM
◘ schválila uzavření dvou smluv se společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení
věcných břemen na pozemcích města parc.
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č. 1033/3, 1466/24, 1467/4 a 1467/5 a
na pozemku parc. č. 237/21 v k. ú. Starý
Plzenec;
◘ vzala na vědomí protokol o výsledku
průběžné kontroly příspěvkové organizace
ZUŠ Starý Plzenec provedené pracovníky
krajského úřadu dne 21.11.2011. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních
předpisů;
◘ zrušila účinnost dosavadního Sazebníku úhrad za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb. a stanovila nový
sazebník pro období od 01.12.2011 do
31.12.2012;
◘ schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb se SPRÁVOU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkovou organizací o poskytování
služeb spočívajících v zařízení a provozování nového grafického informačního systému pro město;
◘ vzala na vědomí oznámení Regionálního odboru SZIF v Českých Budějovicích
o provedené administrativní kontrole žádosti města o dotaci z Programu rozvoje
venkova na pořízení minirypadla podané
01.11.2011, kdy v žádosti nebyly shledány
žádné závady;
◘ vzala na vědomí předložený hospodářský výsledek společnosti PRONAP, s. r. o.
za měsíc říjen 2011;
◘ vzala na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce, Plzeňského inspektorátu ze dne 27.10.2011o provedené inspekci
v Základní škole a mateřské škole Starý
Plzenec, Sedlec 81 a vyjádření ředitelky
školy k této zprávě;
◘ souhlasila s návrhem OSHR věnovat
výtěžek ze vstupného na hrad Radyně, který bude mimořádně otevřen ve dnech 25. a
26.12.2011, na obnovu varhan umístěných
v kostele Narození Panny Marie ve Starém
Plzenci;
◘ souhlasila, na žádost Jitky Dvořákové,
s uspořádáním setkání přátel provozujících Geocaching na nádvoří hradu Radyně
dne 10.12.2011 v době od 13:00 do 16:00
hodin a s nabízeným zajištěním úklidové
akce kolem hradu v jarních měsících 2012
a uložila vedoucí K-Centra uzavřít s organizátorkou setkání Jitkou Dvořákovou dohodu o převzetí odpovědnosti za zajištění
pořádku a bezpečnosti v průběhu této akce.
29. schůze – 15. prosince 2011
RM
◘ vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2011

provedeného pracovníky Krajského úřadu
Plzeňského kraje ve dnech 5. - 7.12.2011a
uložila vedoucímu FM-odboru MěÚ neprodleně přijmout opatření k odstranění
zjištěných nedostatků;
◘ souhlasila s odepisováním dlouhodobého majetku města od 01.01.2012 podle
Českého účetního standardu pro některé
vybrané účetní jednotky č. 708 zjednodušeným způsobem;
◘ souhlasila s navýšením rozpočtu Základní školy Starý Plzenec v roce 2011 o
40 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace
v budově bývalých dílen za účelem jejího
zprovoznění v lednu 2012;
◘ schválila uzavření smlouvy se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
příspěvkovou organizací o zřízení věcného
břemene městu pro trvalé umístění kabelů
elektrické přípojky ke hřbitovu a veřejného
osvětlení v Havlíčkově ulici na pozemku
Plzeňského kraje parc. č. 1616/1 v k. ú.
Starý Plzenec;
◘ souhlasila se zadáním zpracování nového územního plánu města v souladu se
stavebním zákonem a
◘ uložila MěÚ vyzvat minimálně čtyři
možné zpracovatele k předložení jejich cenové nabídky;
◘ schválila uzavření smlouvy s autorem
územního plánu města Ing. arch. Oldřichem Fárou o provádění poradenské a konzultační činnosti pro město Starý Plzenec
v roce 2012;
◘ vzala na vědomí nabídku společnosti
VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. na uzavření
dohody o mediálním partnerství pro rok
2012, nesouhlasila s uzavřením dohody v
předloženém znění a uložila členovi RM
Jaroslavu Lenkovi vyvolat s uvedenou
společností jednání o možné spolupráci s
městem;
◘ vzala na vědomí informaci starostky
o výsledku jednání se zástupci společnosti
POVED, s. r. o. a následně s ředitelem Plzeňských městských dopravních podniků,
a. s. ohledně změn v Integrované dopravě
Plzeňska platných od 1.4.2012 a uložila
členovi RM Jaroslavu Lenkovi zjistit možnost zajištění dopravní obslužnosti města
jiným způsobem;
◘ souhlasila s rozdělením částky 22 tis.
Kč zbývající v rozpočtu města v položce
„Neinvestiční příspěvky obč. sdružením
...“ a s jejím poskytnutím jako příspěvků
na činnost vybraným organizacím ve Starém Plzenci;
◘ vzala na vědomí informaci vedoucího
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
BH o ukončení pronájmu nebytových prostorů v domě čp. 65 ve Smetanově ulici;
◘ vzala na vědomí návrh odboru ŽP
MěÚ na instalaci vyššího stožáru veřejného osvětlení v uličce pro pěší pod areálem
SÚS u podchodu pod železniční tratí, kde
je na stávajícím nízkém stožáru svítidlo neustále rozbíjeno vandaly, nesouhlasila zatím s výměnou stožárů a uložila MěÚ zajistit instalaci osvětlovacího tělesa s pevným
ochranným krytem a zjistit předpokládané
finanční náklady na případnou instalaci
vyššího stožáru;
◘ souhlasila s pokácením 4 ks poškozených stromů břízy v zeleném pásu podél
komunikace v Tomáškově ulici;
◘ souhlasila, na žádost společnosti D
PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s. r. o. projektující plánovanou rekonstrukci komunikace v Radyňské ulici, s pokácením dřevin

na pozemcích města v křižovatkách ulic
Kollárova - Radyňská (u točny autobusů),
Boženy Němcové - Radyňská, Gorkého Radyňská a Riegrova – Radyňská a uložila vyzvat přednostně majitele sousedních
nemovitostí u točny autobusů v Kollárově
ulici k odstranění těchto dřevin;
◘ souhlasila, na základě zjištěných skutečností a návrhů předložených sociálním a
správním odborem MěÚ a komisí pro občanské a sociální záležitosti, s přidělením
volného nájemního bytu v domě čp. 50 v
Žižkově ulici paní Vendule Kaciánové;
◘ stanovila pro I. pololetí 2012 termíny
schůzí RM ve dnech 10. a 26. ledna, 9. a
21. února, 6. a 20. března, 5. a 17. dubna,
3., 17. a 31. května, 14. a 28. června a termíny zasedání ZM ve dnech 6. února a 28.
května, když zasedání ZM pro schválení
rozpočtu města na rok 2012 bude svoláno
s dostatečným předstihem v měsíci březnu

2012;
◘ vzala na vědomí informaci tajemníka
MěÚ o legislativních změnách v souvislosti se státem zaváděnou sociální reformou
od 01.01.2012, kdy organizování veřejné
služby podle zákona o pomoci v hmotné
nouzi č. 111/2006 Sb. přechází z obcí na
úřady práce, a návrh smlouvy o výkonu
veřejné služby od 01.01.2012 předložený městu krajskou pobočkou úřadu práce
v Plzni, nesouhlasila se zněním smlouvy
předloženým úřadem práce, jímž jsou na
město přenášeny náklady a povinnosti,
které mu ze zákona nepřísluší, souhlasila
s umožněním výkonu veřejné služby ve
městě od 01.01.2012 a z toho vyplývající nezbytnou spoluprací s úřadem práce a
uložila jednat s úřadem práce o uzavření
smlouvy podle protinávrhu města.

Informace ze zasedání
Zastupitelstva města
Starého Plzence

Starý Plzenec od Plzeňského kraje;
◘ schválilo uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách uzavřených s bytovým družstvem „Radyně
– družstvo“ a se členy bytového družstva
podle usnesení ZM ze dne 10.03.2008 podle vzorového návrhu dodatku v předloženém znění. Předmětem dodatků je změna nejzazšího termínu uzavření kupních
smluv z původní doby do jednoho měsíce
po uplynutí lhůty 20 let od nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí o povolení
užívání bytového domu čp. 1183 a 1184 na
dobu do 12 měsíců po splacení hypotečního úvěru města pořízeného na tuto stavbu;
◘
souhlasí s prominutím pohledávky
města za Alenou Šormovou a s výmazem
zástavního práva v katastru nemovitostí k
nemovitostem vedeným na listu vlastnictví
č. 2702 pro k. ú. Sedlec u Starého Plzence;
◘ schválilo poskytnutí finančních odměn
členům finančního a kontrolního výboru;
◘ vzalo na vědomí zprávu Ing. Hroudy

o průběhu přípravy restrukturalizace příspěvkové organizace Bytové hospodářství
Starý Plzenec,
◘ souhlasilo s vypsáním výběrového řízení na zpracování nezávislého auditu hospodaření příspěvkové organizace Bytové
hospodářství Starý Plzenec;
◘ vzalo na vědomí informaci o aktuálním
stavu v přípravě realizace investiční akce
„Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“;
◘ schválilo uzavření tří smluv se společností ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření
budoucích smluv o realizacích přeložek
distribučního zařízení určeného k dodávce
el. energie v předložených zněních. Jedná
se o provedení nezbytných přeložek el. sítí
v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí
komunikace v Radyňské ulici za celkovou
předběžně odhadovanou cenu 1.045.000
Kč bez DPH;
◘ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 3/2011 ze dne 19.12.2011.

pobytem ve Starém Plzenci a v obcích
spadajících do správního obvodu pověřeného Městského úřadu Starý Plzenec, tj.
ve Chválenicích, Letkově, Lhůtě, Losiné,
Mokrouších, Nezbavěticích, Nezvěsticích,
Šťáhlavech, Štěnovickém Borku a Tymákově, budou o výše uvedené sociální dávky žádat na Úřadu práce ČR – Kontaktním
pracovišti v Plzni.

tel.: 950 148 111 (kanceláře č. 101-122
v 1.patře budovy)

9. zasedání – 19. prosince 2011
ZM
◘ vzalo na vědomí rozbor hospodaření
města k 30.11.2011;
◘ schválilo rozpočtové opatření č. 4/2011
v upraveném znění předloženého návrhu,
kterým dochází v rozpočtu města na rok
2011 ke snížení příjmů o 3.933.561 Kč a
výdajů o 1.236.758 Kč;
◘ stanovilo pravidla rozpočtového provizoria, kterými se bude řídit hospodaření
města v době od 01.01.2012 do okamžiku
schválení rozpočtu města na rok 2012:
◘ souhlasilo s bezúplatným převodem
- darováním pozemků parc. č. 1428/1,
1428/2 a 1428/5 v k. ú. Starý Plzenec Plzeňskému kraji a s bezúplatným nabytím
pozemků parc. č. 347/15 a 626/1 v k. ú.

Oznámení Městského
úřadu Starý Plzenec
Od 1. ledna 2012 nabydou účinnosti
novely zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi a nový zákon č. 329/2011
Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů.
V souvislosti s těmito změnami dojde ke
změně v rozhodování o sociálních dávkách
příspěvku na péči, dávkách pomoci v
hmotné nouzi a dávkách pro zdravotně
postižené občany a v jejich poskytování,
což bude nadále zajišťovat výhradně Úřad
práce ČR.
Od 2. ledna 2012 si občané s trvalým

Kontaktní adresy pro vyřizování dávek
od 01.01.2012:
Příspěvek na péči a sociální dávky pro
zdravotně postižené občany:
Úřad práce ČR
– Kontaktní pracoviště v Plzni,
Kaplířova 2731/7, 320 73 Plzeň,

Dávky pomoci v hmotné nouzi:
Úřad práce ČR
- Kontaktní pracoviště v Plzni,
Klatovská třída 2848/200e, 320 71 Plzeň,
tel.: 950 148 111.
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UPOZORNĚNÍ
na ukončení možnosti
podání návrhů
k novému územnímu plánu
Zastupitelstvo města Starý Plzenec dne
06.06.2011 rozhodlo o pořízení Územního plánu města Starý Plzenec s termínem
pro podávání návrhů do 31.01.2012.
Jednotlivé návrhy může podávat

z vlastního podnětu obec, orgány veřejné
správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na
území obce.
Návrhy se podávají na Městský úřad
Starý Plzenec, odbor výstavby, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec. Náležitosti
podání návrhu jsou uvedeny na příslušném formuláři, který je k dispozici elek-

tronicky na stránkách města na adrese:
www.staryplzenec.cz, nebo na odboru
výstavby, v kanceláři č. 14. Zde je také k
nahlédnutí platný územní plán města.
Za podání jednotlivých návrhů k novému územnímu plánu není požadovaná
úhrada nákladů.
Josef Koželuh, vedoucí odboru výstavby

NEZAPOMÍNÁME
NA NAŠE SENIORY
Vánoční svátky jsou svátky porozumění,
klidu a pohody a neměli bychom zapomínat ani na naše seniory, kteří nežijí se svými rodinami. Navštívili jsme proto s panem
místostarostou seniory žijící v domově
Harmonie Mirošov a následně s paní Marií
Žítkovou seniory žijící v Domě s pečovatelskou službou ve Starém Plzenci. Členové
komise pro občanské a sociální záležitosti
pan Josef Korčák a paní Marie Žítková popřáli hezké Vánoce a předali malý dárek
i dalším seniorům pocházejícím ze Starého
Plzence, kteří v současné době žijí v DPS
Nezvěstice, Horní Bříza, DD Žinkovy, Kotíkovská Plzeň, DIAKONIE Merklín a ÚSP
Horní Bříza. Předání malého dárku a přáníčka udělalo všem velikou radost.
Starostka Vlasta Doláková společně s místostarostou Václavem Vajshajtlem
Vlasta Doláková, starostka blahopřejí seniorům v DPS Starý Plzenec. 			
Foto: Věra Houdková

Tříkrálová sbírka 2012
Vážení dárci, zahájení sbírky proběhne
v pátek 6. ledna 2012 v 16.00 hodin v kostele
sv. Jana Křtitele na náměstí ve Starém Plzenci
a potrvá do 16. ledna 2012.
60 procent z vybrané částky bude určeno občanům
Starého Plzence, kteří se dostanou do krizové situace.
Dárci, ke kterým nepřišli koledníci a kteří chtějí přispět,
mohou své příspěvky vložit do pokladničky označené
znakem charity umístěné v K-Centru,
Smetanova 932. Další pokladnička bude umístěna
v Základní škole ve St. Plzenci.
Pokladničky budou rozpečetěny
na Městském úřadu ve St. Plzenci 16. ledna 2012.
Srdečné díky za Vaši štědrost.
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
Vážení občané,
v měsíci září 2011 byla městu předána
první informace společností POVED s.r.o,
která zpracovává nový systém integrované
dopravy Plzeňska platný od 1.4.2012. Jak
jsme vás již v minulých číslech informovali, Starý Plzenec byl v rámci těchto změn
zařazen do zóny 061 Šťáhlavy. Tímto zónováním dojde k navýšení jízdného vzhledem k tomu, že občan, který pojede ze Starého Plzence do Plzně bude projíždět dvě
zóny. Ohledně těchto změn jsme vedli řadu
jednání se starosty obcí Chrást, Dýšina,
Kyšice, Vejprnice, Smědčice, Tlučná, které byly stejně jako Starý Plzenec vyřazeny z vnitřní zóny. O pomoc jsme požádali
i hejtmana Plzeňského kraje pana Milana
Chovance a 1.náměstka hejtmana pro dopravu pana Jaroslava Bauera. Další jednání

ODPADY v roce 2012
V letošním roce činí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů 500
Kč na osobu.
Poplatek je splatný nejpozději k
1. březnu 2012 a je vybírán městským
úřadem v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 7.30 do 12.00 hodin a
od 13.00 do 17.00 hodin.
Množí se stížnosti, že jsou přeplněné
nádoby na tříděný odpad. Odvoz vytříděného papíru a plastů je prováděn každý týden, sklo se odváží jednou měsíčně.
Při namátkových kontrolách odpadových
nádob bylo zjištěno, že odpady v nich nejsou upraveny sešlápnutím – PET lahve či
rozebráním – papírové krabice. Snažte se
prosím minimalizovat objem odpadu
tak, aby se do kontejnerů vešlo odpadu
co nejvíce a nevozil se jen „vzduch“. Pro
představu uvádím, kolik město stojí třídění
odpadu:
V roce 2010 město zaplatilo za odvoz
tříděného odpadu 1.058.435 Kč. Sběrný
dvůr stál město 2.452.634 Kč. V čase příprav tohoto čísla Radyňských listů nebyl
rok 2011 ukončený, ale výhledově nákla-
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jsme vedli se společností POVED, která
je organizátorem integrované dopravy Plzeňska a Plzeňskými dopravními podniky
města Plzně (PMDP) ve snaze tento stav
zvrátit nebo alespoň zmírnit dopady na
občany našeho města. Ceny předplatného
nejsou v současné době schváleny, ale je
předpoklad, že pro obě zóny bude přibližně
dvojnásobné. Bude pak na zvážení podle
četnosti jízd, zda bude pro občana finančně
příznivější užít pro jednu zónu jednotlivé
jízdné a předplatit si pouze vnitřní zónu.
Plzeňská karta bude k tomuto účelu od
1.4.2011 využitelná i jako tzv. peněženka,
odkud bude jednotlivé jízdné odečítáno.
Tarif pro vnější zónu bude schválen v
lednu 2012. Od 1.4.2012 bude ve vnější
zóně předplatné jízdné pro důchodce od
65 let věku (současně musí být splněna
podmínka věku 65 let a být v důchodu) ve
výši 75 % základního měsíčního jízdného,

tj. předplatné jízdné za 247 Kč. V případě,
že se tato jízdenka důchodcům nevyplatí,
budou cestovat ve vnější zóně za jednotlivé jízdné zvoleného dopravce (tj. např. u
PMDP za 4 Kč). Po Plzni budou platit důchodci od 65-70 let věku poloviční jízdné
a důchodci nad 70 let věku budou jezdit
zdarma.
Poslední jednání proběhlo s vedením
PMDP dne 6.12.2011 a dále budeme jednat
s vedením ČSAD, zejména o cenách jízdného, vzhledem k tomu, že zónování tak,
jak bylo vytvořeno a schváleno, je pravděpodobně již nezvratné. Budou probíhat
i další jednání o využití jiné možnosti dopravní obslužnosti našeho města, o kterých
vás budeme informovat v následujících
číslech.
Vlasta Doláková, starostka
Václav Vajshajtl, místostarosta

dy za tříděný odpad vycházely 1.090.000
Kč a náklady na provoz sběrného dvora se
blížily k částce 2.413.000 Kč. Pokud odkládáte odpady vedle přeplněných kontejnerů, náklady na třídění se díky úklidu stanovišť zvyšují. Při minimalizaci odpadů by
se do kontejnerů vešlo daleko více odpadu.
Proto prosím o důsledné sešlapování
plastových lahví a rozebírání krabic a
kartonů.
Informace o vývozu odpadních vod
Fekální vůz města Starý Plzenec je díky
špatnému technickému stavu v opravě.
Proto v měsíci lednu nebudou prováděny
vývozy žump a septiků. Jakmile bude vůz
opraven, bude město opět zajišťovat vývozy pro občany Starého Plzence a Sedlce.
V mezidobí je třeba kontaktovat jinou firmu zabývající se odvozem odpadních vod, například:
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec
tel 377 966 676 (objem 10 m3)
Ekolevel s.r.o.
tel 377 267 594 (objem 4m3)
Vodárna Plzeň s.r.o.
tel 377 413 178 (objem 10 m3)
Eliod servis. s.r.o.
tel 377 338 542, 724 170 412 (obj. 10 m3)
Revos spol. s r.o. tel 371 723 041
Helena Šašková,
odbor ŽP MěÚ St.Plzenec
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ LEDEN 2012
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail:

info.plzenec@staryplzenec.cz,

www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po, St

9.00-12.00 13.00-17.00 hod.

Út, Čt

9.00-12.00 13.00-15.00 hod.

Pá

zavřeno

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po, St

9.00-12.00 13.00-17.00 hod.

Út, Čt

9.00-12.00 13.00-14.00 hod.

Pá

zavřeno

Hrad RADYNĚ – uzavřen
ROTUNDA sv. Petra a Pavla – uzavřena
HASIČSKÉ MUZEUM v Sedlci
Výstava historických šicích strojů
- otevřeno pro zájemce po telefonické
domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: p. František Chrastil
č. tel.: 606 608 187.
11. ledna 2012 (středa)
Starý Plzenec v pohlednici
- vernisáž výstavy nejen historických
pohlednic Starého Plzence
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
město

Vstupné:

IV. koncert 27. sezóny Kruhu přátel

6 do 15 let a studenti 50 Kč (prodej vstupenek

hudby

na místě před koncertem).

Roman Patočka – housle

Koncert se uskuteční za podpory Nadace

Václav Mácha - klavír

Bohuslava Martinů a Nadace Leoše

Místo:obřadní síň radnice St. Plzenec

Janáčka.

dospělí

80

Kč,

děti

od

Čas: 18.00 hod.

Čas: 17.00 hod.
Pořadatel:

17. ledna 2012 (úterý)

Starý

Plzenec,

K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá do 1. března 2012.

Pořadatel:

město

Starý

Plzenec,

21. ledna 2012 (sobota)

K-Centrum, městská knihovna

ANAKONDABENDA

Kontakt:

Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,

info.plzenec@staryplzenec.cz,

tel.: 377 183 662, 377 183 659,

Masarykovo nám. 52

www.staryplzenec.cz

Čas: 21.00 hod.
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Dne 2. ledna 1922 se v Sedlci
narodila paní
Věra Drahoňovská,
která se dožívá krásných 90
let. Všichni její spolubydlící ji pro jeji milou povahu
a ochotu každému pomoci
mají rádi a přejí jí, aby v
životě prožívala jen hezké
chvilky, sloužilo jí zdraví a
dlouho byla mezi námi.
Spolubydlící ze Sedlce č.p. 99.
*****************************************
Dne 22. ledna 2012 tomu
budou dva smutné roky,
co zemřel pan
Miroslav Němeček
ze Sedlce. Moc nám chybíš.
Rodiny Beštova, Rajzlova,
Štrérova, Tomšíkova
a Fialova.

Adventní Příbram
10. 12. jsme se vydali na
výpravu do Příbrami. Nejprve jsme zhlédli výstavu
betlémů, pak jsme vystoupali na Svatou Horu. Zde
jsme prozkoumali klášterní
komplex a pak se vydali
alejí do centra města. Následující program pro nás přichystali ve zdejším divadle. Pro děti bylo
připraveno mnoho výtvarných dílen,
v rámci kterých si mohly vyrobit přáníčka, svícínky, ozdoby z keramiky
a další. Po adventním vyrábění nás
ještě čekala návštěva místního kina,
kde promítali pohádku Na Vlásku.
Na nádraží jsme si ještě před cestou
domů zahráli pár her a pak vyrazili
zpět do Plzence.

Vánoční stánek
Každý rok před Vánoci
pořádá naše středisko Střela Vánoční stánek, jehož
výtěžek jde na dobročinné
účely. Letos jsme se rozhodli podpořit Pomocné
tlapky o.p.s. Společnými silami jsme ozdobili
svícínky, ušili polštáře, namalovali
hedvábné kravaty, nasušili křížaly a
vyrobili mnoho dalších originálních
dárků, které jsme následně prodávali
ve stánku v Plzni. Celý výtěžek poputuje na krmivo či výbavu asistenčních
psů, kteří budou prospěšní zdravotně
postiženým občanům.
Text: Olina Dankovičová
Na Svaté Hoře. 		

Foto Olina Dankovičová
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ZŠ Starý Plzenec
Orient Junior show
Dne 5.11.2011 se v Holýšově uskutečnila Orient Junior show, které se zúčastnily
břišní
tanečnice z celého Plzeňského kraje. Celkem vystoupilo na 150 tanečnic
v různých kategoriích. Atmosféra celé soutěže byla úžasná. Konkurence byla veliká
a všechny skupiny byly výborně připravené. Naše tanečnice vystupovaly v několika kategoriích a byly opravdu úspěšné.
Vytančily si úžasné druhé a třetí místo v
kategorii malých skupinek. Druhé místo
získaly Natálie Voldřichová, Vanessa Mollerová, Adéla Semanová a Aneta Soukupová
se skladbou Boro Boro. Třetí místo vybojovaly Štěpánka Nedvědová a Barbora
Šlaisová se skladbou Sunshine.

ZŠ Starý Plzenec

Před Pražským hradem.
Foto: Milan Florian

Soutěže se zúčastnily i naše nejmenší
tanečnice z MŠ Starý Plzenec. Bylo jich
celkem osm ve věku od 3 do 6 let. Na soutěži byly úplně nejmladší a vybojovaly tak
Divokou kartu poroty.
Všem tanečnicím moc gratulujeme a rodičům děkujeme za výbornou spolupráci a
podporu.
Dne 4.12.2011 se břišní tanečnice z MŠ
a ZŠ Starý Plzenec zúčastnily 18. festivalu pohybových skladeb organizovaného
Asociací sportu pro všechny (ASPV). Na
přehlídce se představilo celkem 22 skladeb
různých skupin ze všech krajů. Naše tanečnice vystoupily nejen s orientální skladbou, ale nově i se Zumbou. Slavily veliký
úspěch, ke kterému jim moc gratulujeme.
Naše díky patří i všem zúčastněným rodičům.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

Břišní tanečnice ze Starého Plzence si na
soutěži Orient Junior show vedly dobře.
Foto: Ladislava Hemrlová

Návštěva Prahy střechy, kde jsme se fotili a obdivovali triDne 5. prosince se
sešli žáci 6. A a 9. B na
nádraží ve Starém Plzenci. Společně jsme
odjeli do Plzně, odkud
jsme pokračovali vlakem do Prahy. Vystoupili jsme z vlaku a šli
pěšky do Národního
divadla. Zde jsme se
šli nejprve podívat k
základnímu kameni,
chvíli jsme seděli i v
hledišti, kde jsme viděli oponu, kterou namaloval Vojtěch Hynais. Na jevišti připravovali technici kulisy,
na závěr jsme měli možnost vyjít na terasu

gy. Naše další cesta vedla na Staroměstské
náměstí, cestou jsme šli přes Havelské tržiště. Orloj se všem líbil, prošli jsme si i
vánočně vyzdobené Staroměstské náměstí,
všude postávaly skupinky s průvodci.
Po poledni jsme se vydali na Pražský
hrad, cestou jsme se stavěli na Kampě. Na
Hradě jsme nezapomněli pořídit společné
foto a šli jsme do Chrámu svatého Víta.
Zde jsme měli vlastní průvodkyni – Dášu
Dolíhalovou z devítky. Ukazovala nám
různé věci, věděla toho o všech výstavách
hodně. Byli jsme ještě ve Starém paláci,
Vladislavském sále, ve Zlaté uličce, která
je konečně otevřená, a končili jsme prohlídkou Daliborky. Odtud jsme se vydali
zpět na nádraží a jeli domů. Byl to krásný
výlet. Doporučuji.
Barbora Fremrová, 6.A

ZŠ Starý Plzenec
Školní turnaj ve florbalu
V pondělí 12.12.2011 se uskutečnil
v sokolovně Starého Plzence florbalový
turnaj, jehož se zúčastnilo celkem šest
družstev. Dvě ze 4. třídy a po dvou družstvech z 5.A a 5.B.
Na třetí příčce se umístil tým ze 4. třídy pod vedením žáka Lukeše. Na druhém
místě družstvo z 5.A s kapitánem Petrem
Vláskem a na prvním místě družstvo z 5.B
pod vedením Marka Soukupa, které dostalo pouze jeden gól.
Rádi bychom poděkovali panu učiteli
Trojancovi, který pro nás turnaj připravil.
Turnaj se nám velmi líbil.
David Soukup, 5.A

Účastníci školního turnaje ve florbalu.		

Foto: archiv ZŠ St.Plzenec
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Čertí škola
V den mikulášské nadílky se naši prvňáčci změnili v malé čertíky. Ve třídě je přivítaly dvě čertice a pohádkové učení mohlo začít.
Čertíci zjišťovali, co mají čertí dospěláci rádi, počítali zlé skutky
nebo pomáhali popletenému čertíkovi napravit chyby. Přišel i Mikuláš se svým doprovodem. Dopoledne uteklo čertovsky rychle a
my se museli vrátit zase zpátky na zem. Tak čertíci za rok zase na
shledanou!
Foto i text: Alena Morgensternová

MŠ Sedlec
Advent v MŠ Sedlec
Co všechno jsme prožili v období adventu? Nejprve jsme navštívili po dlouhé
době Divadlo Alfa, kde jsme mohli být při
premiéře pohádky „Perníková chaloupka“.
Ani tentokrát nás představení nezklamalo, bylo nápadité, plné známých dětských
písniček. Druhým výletem bylo posezení
v čajovně u zámku Kozel, kde už na nás
dýchla předvánoční atmosféra. Po čaji
a výborném koláči jsme se prošli zámeckým parkem. Dalším příjemným zážitkem
byl výlet do Mariánské Týnice. Tam jsme
prožili staročeské Vánoce se všemi zvyky a tradicemi. Pak už to bylo jen na nás

Adventní dílna v Blovicích
Advent v muzeu, to byl cíl cesty prvňáčků a druháků naší školy.
Organizátoři pro ně připravili soutěž ve zdobení stromečku. Děti
se dozvěděly řadu zvyků, které se dříve dodržovaly. Všichni si
vyrobili dárek pro celou rodinu. V kapli nám herci zahráli příběh
o narození Ježíška. Prohlédli jsme si krásné betlémy a nakonec
jsme si na nádvoří zazpívali koledy.
Foto i text: Alena Morgensternová

- pro rodiče, prarodiče
a známé jsme nachystali čertovsko-andělskou
besídku,
podarovali
jsme všechny vánočním přáním a malým
dárkem. Poslední den
jsme si odpočinuli při
vánočním posezení u
stromečku, kde na nás
čekala spousta dárků.
Lenka
Václavovičová
Hodně zdraví a štěstí všem v roce 2012
přejí děti a učitelé z
MŠ Sedlec.

Děti ze sedlecké školky před Muzeem v Mariánské Týnici.
Foto: Lenka Václavovičová

MŠ Starý Plzenec

Foto: Jiří Vlach

Říkáte si, jak to všechno rychle uteklo? Máme
na mysli ty nejkrásnější svátky v roce. Škoda, že
netrvají déle. Ale je pravda, že máme spousty
krásných zážitků z předvánočních příprav. A
víte, že za námi do školky přišel čert a Mikuláš s
plným košem dobrot, nebo to, že se nám povedlo přivolat Ježíška, který rozsvítil stromeček a
přinesl nám dárky? Určitě ale nevíte, jak moc se
nám povedly vánoční dílničky. Společně s rodiči
jsme si ve školce mohli vyrobit různé výrobky
a odnést je domů. Musíme Vám ale povědět, že
vidět rodiče, jak stříhají a lepí, modelují a zdobí,
byla docela legrace. To si nechte ale pro sebe.
A protože začíná nový rok, přejeme Vám do
něho zejména hodně zdraví.
Za MŠ Starý Plzenec Jana Sotonová
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ZŠ Sedlec
ZŠ Sedlec slavila Vánoce
Od počátku prosince se žáci i dospělí
pustili do přípravy na všechny akce spojené s vánočními svátky. Při výtvarných
dílnách děti připravily adventní věnce, vánoční dekorace i drobné dárečky pro předvánoční trh.

Ve středu 14.12.
se v naší tělocvičně
konal prodejní trh
spojený s výstavkou
domácího vánočního
cukroví.
Vyvrcholením bylo pásmo
koled, které jsme s
dětmi pro rodiče nacvičili. Děkujeme za

Děti se svými dárky. 		

Závěrečné zpívání koled dětí ZŠ.

Foto: Anna Císařová

bohatou účast veřejnosti a také všem rodičům, kteří pomohli
připravit výstavku.
V pondělí 19.12.
celá škola vyrazila
vlakem do předvánoční Plzně. Navštívili jsme betlémy na

Obec Baráčníků ve Starém Plzenci
pořádá valné volební zasedání

Foto: Anna Císařová

radnici a prohlédli si plzeňské adventní
trhy.
Nesmíme zapomenout na bohatou nadílku, kterou jsme pro děti připravili na úterý
20.12. Žáci dostali mnoho pomůcek a her
pro zpestření výuky i obnovu vybavení
školní družiny.
Hana Nekolová

POZVÁNKA

4. 2. L. P. 2012 od 14.30 hod.
v internetové kavárně Radyně.
Budeme hodnotit naši činnost za uplynulé volební
období 2011.
Zveme spoluobčany našeho města do hezkého prostředí se vzornou obsluhou na
příjemné posezení nejen při kávě a občerstvení.
Každý host bude srdečně vítán chlebem a solí.
Uctivě zve konšelstvo obce.

Místní organizace ČSSD ve Starém
Plzenci zve srdečně všechny občany
města na besedu s radním Plzeňského
kraje pro zdravotnictví MUDr. Václavem Šimánkem Ph.D., která se bude
konat ve čtvrtek 12.01.2012 v salonku
restaurace Na Jízdárně. Začátek besedy
nejen o zdravotnictví je v 17.30 hod.
Ing. Jan Metlický
předseda MO ČSSD

Sedlecké adventní odpoledne

Před Adventem. 			

Foto: ing. Drahomíra Štáralová

V sobotu 26.11 v 15.00 h jsme se sešli v hasičské zbrojnici v Sedlci s odhodláním naučit se jak si vlastními silami
připravit výzdobu pro nadcházející advent. K použití už byly
připraveny nastříhané větévky různých jehličnanů, korpusy
pro přípravu věnečků a různé ozdoby. Setkání se také zúčastnila jako „lektorka“ ing. Zlata Vačkářová, která předvedla přítomným techniku zdobení věnců a svícnů. Další zajímavou
technikou bylo drátkování předmětů, které předváděly Anna
a Kristýna Císařovy. Odpoledne příjemně uběhlo a mnozí
z 24 přítomných odcházeli spokojeně domů s vlastnoručně
zhotovenými věnečky a svícny.
Za SDH Sedlec Marie Šimková
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Občanské sdružení
Staroplzenecko

V prosinci chodí Mikuláš, i našim členům nadělil nějaké dárky na Mikulášské
zábavě ve Chválenicích. Jako vždy pro
nás byl připraven vytopený sál, výborná
obsluha a vánočně vyzdobené prostředí.
Anděl podělil všechny návštěvníky malou sladkostí, čert přidal nějaké to šupnutí
koštětem přes zadek a kdo chtěl od Mikuláše dárek, nezbylo mu nic jiného než
odříkat nějakou tu básničku nebo písničku. Akce se velmi zdařila a již teď se tě-

šíme, jak si budeme moci nadělit dárky
i příští rok.
Další akcí, která nás zanedlouho
čeká, je valná hromada všech členů našeho sdružení. Koná se 11.ledna 2012
v Losiné. Věříme, že se dostaví většina
našich členů. Budeme hodnotit rok minulý a seznamovat se s tím, co nás čeká
v roce letošním. Věřte, že připravit tolik
akcí je velice těžké. Tím, že je v hojném
počtu navštěvujete, nám dáváte najevo,
že naše práce není zbytečná.
Přeji všem našim členům, všem
sponzorům, členům výboru i všem občanům Starého Plzence a okolních obcí
hodně zdraví do nového roku 2012,
hodně spokojenosti, úspěchů, radostí z
dětí a vnoučat. Přeji všem hodně sil do
další práce a hodně příjemných společných zážitků z našich akcí.
Za výbor OSZP Staroplzenecko
Jaroslava Patočková

Mikulášská zábava ve Chválenicích
se zdařila.
Foto: z archivu OSZP

Plán kulturních akcí a zájezdů OSZP Staroplzenecko na 2012
měsíc		
datum hodina
leden		
11.1.
16.00
únor		
22.2.
16.00
březen			
duben		
19.4.
16.00
květen
23.5.		
červen
20.6.		
červenec
12.7.		
srpen				
září		
20.9.
16.00
říjen		
6.10.		
				
listopad
3.11.		
prosinec
6.12.
16.00

akce					
valná hromada				
posezení , zábava				
divadlo					
zábava					
zájezd botanická zahrada			
zájezd -stezky v korunách stromů		
Květy 2012 - výstava			
výlet lodí, popř. koncert Eva a Vašek
Klobouková zábava			
Cibulový jarmark				
posezení , zábava				
5.ročník Staroplzenecké vařečky (bábovky)
Mikulášská zábava			

MILITARY VÝSTAVA
Chválabohu za kluby vojenské historie, které se věnují vojenské minulosti bez
ohledu na jakékoli strany a názory a jediným jejich cílem a smyslem je uchování,
často i renovace věcí, z nichž jedna každá by mohla vyprávět někdy hodně kruté
a tvrdé příběhy.
Měli jsme velké štěstí, že se povedlo
uspořádat výstavu těchto skvostů v rozsahu od roku 1914 do konce 2. světové války
v naší sedlecké školní tělocvičně ve dnech
25.a 26. listopadu. A nejen výstavu - celou
expozicí, každého návštěvníka podrobně
provedli členové Klubu vojenské historie
s velmi podrobným, velice zajímavým a
odborným výkladem. Ke každé věci, fotografii, uniformě mají očividně osobní vztah
a znají jejich historii, s chutí zodpovídají i
naše - někdy možná dost neznalé - otázky,
což je celkem pochopitelné, protože se zde
prezentovala část naší minulosti, o které se

místo
Losiná
Biskoupky
Praha
Štěnovice
Průhonice
Šumava, SRN
Lysá nad Labem
Losiná
Hořovice
Biskoupky
St. Plzenec
Chválenice

Možná změna
plánu akcí vyhrazena
Informace: tel:
774 885 774,
email:
patockova.j@atlas.cz

tak nějak mlčelo - kolik z nás ví například o nechal ujít, může jen litovat - tohle opravdu
našich legionářích? Osobně si pamatuji, že jen tak někde neuvidíte.
jsem o nich doma občas něco zaslechla, ale
Na závěr - tento článek ani fotografie
vždy to bylo náhodou a následoval zdviže- neslouží k propagaci hnutí potlačujících
ný prst - mlč!! A tady přede mnou visela práva a svobody skupin a jednotlivců a v
uniforma, baret... Stejně tak výstroj rakous- žádném případě nejsou projevem sympatií
ko-uherské armády, prvorepublikovou, na- k výše uvedeným hnutím...
tož německou, italskou známe nanejvýš z
Text: Jitka Dvořáková
filmů. A jak jsme se od pořadatelů výstavy
mohli dozvědět - ne
ve všech případech
byla historická správnost
zachována.....
Oni sami pak bývají
zváni k účinkování
při natáčení historických dokumentů
a filmů, samozřejmě
tady hlavní roli hraje
vždy jejich originální
oblečení.
Je velká škoda,
že tato jedinečná akce
prošla trochu mimo Snímkem se vracíme k vojenské historické výstavě, která se
větší zájem veřejnos- uskutečnila ve školní tělocvičně ZŠ Sedlec.
Foto: Jitka Dvořáková
ti. A každý, kdo si ji
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16. Černý Hanuš
(„Honza s kolomazí“)
Černý Hanuš neboli Honza prý pocházel z otce mouřenína a bílé matky – proto
byl nápadně snědý, a tak mu říkali „Černý“. Jeho povaha byla však také černá, velmi špatná, ba dokonce prý nebylo nad něj
většího zloducha. Živil se jako kolomazník
(tj. kupoval od uhlířů kolomaz a prodával
ji po vsích) a toulal se světem. Páchal při
tom jen samé hanebnosti – a prý nebylo
hříchu, jehož by se nebyl dopustil. Jednou
zabloudil se svým toulavým obchodem i na
Radyni, která již tehdy byla zpola zříceninou. Toho času tam bydlelo pět mládenců
s dívkou velmi spanilou. Rodiče – původní
páni hradu – jim již dávno umřeli, a tak zde
žili docela sami. Protože měli dobré srdce,
i hradní duch Radouš je nechával na pokoji, ba dokonce tam s ním žili v přátelské
shodě. Hanuše srdečně uvítali, ochotně pohostili, ba i útulek mu ve své domácnosti
na hradě nabídli. Ten se nenechal dlouho
pobízet: viděl, že mu u takových lidí nastanou lepší časy. Brzy se však začala projevovat jeho nenasytná povaha, taková, že
i peklo samo sotva v sobě chovalo lotra
proradnějšího než nyní zdi Radyně.
„Nač se mám potloukat světem jako otrok, když se zde mohu stát pánem hradu
a všech jeho pokladů,“ začal rozvažovat
nahlas. „Ty kluky uškrtím jako koťata a

Kdy to bylo , co to bylo,
kde to bylo aneb vzpomínání
dříve narozených.
Událost zimního období roku 19441945
Jó, to byl věru krušný čas … Zdalipak
víte, co se skrývalo za slovy šamoňák, šamonit.
To bylo za válečného období, vyměňovalo se vše možné, hlavně za jídlo, kdežto
šmelina, šmelit, to bylo něco kriminálně
vážnějšího – hlavně v poválečném období. Jel jsem někdy v prosinci 1944 nebo v
lednu 1945 s maminkou vlakem do Blovic, odkud jsme ještě pokračovali pěšky
do Drahkova k mlynáři Kufnerovi, který
byl znám svojí dobrotivostí. Rodina Kufnerových z Plzence většinou tato setkání
organizovala. Pro pana mlynáře jsme měli
cigarety i tabák, který pěstoval můj otec,
dovedně sušil a zpracovával (bylo dovoleno 30 keříčků), řezačku na tabák a také
hračky, kterým jsem odrostl. Prostě se měnilo vše možné. No a s ranci na zádech, kde

děvče, nebude-li mi po vůli, také snadno
odklidím,“ dodal šeptem, rozhlížeje se, aby
jej snad někdo nepovolaný neslyšel.
Vhodná chvíle k provedení ďábelského
plánu se mu naskytla již za několik dní. Vydal se spolu s mládenci za parného dne na
lov. Na zpáteční cestě se zcela utrmáceni
rozložili na mýtině ve stínu košatých stromů, aby si po té námaze odpočinuli. Brzy
všichni usnuli - až na Hanuše: ten byl ze
svých putování po neschůdných cestách takové námaze zvyklý. Ani krvelačná šelma,
číhající na kořist, nemůže být tak mrštná,
jako byla ve vraždách zběhlá ruka Hanušova. Ve čtvrthodině zbavil všech pět spících
mladíků života. Náhle však zaslechl z nedalekého křoví, jak tam kdosi vykřikl. To
jejich sestra, nemohouc se lovců dočkat,
sešla z hradu a chtěla na ně počkat na jejich oblíbeném místě. Sotva se však přiblížila k mýtině, spatřila Hanušův strašný
čin. Z prsou se jí vydral srdcervoucí výkřik
a překonána hrůzou omdlela. Hanuš byl
v okamžení jako dravec v křoví u dívky
v mdlobách ležící. Krása nešťastnice jej
zaujala a omámila jeho smysly. Vrhl se k
ní, aby se jí násilím zmocnil. V tom se zablesklo – a před ním se zjevil duch Radouš
v celé své hrozivosti. Vrah chtěl prchnout,
jediný Radoušův pohled jej však přikoval
na místě. „Stůj, zrůdo, míra tvých zločinů
byla dovršena. Nenasytil ses již dost nevinných mladíků, má ti padnou za oběť i

panenská nevinnost této dívky? Na tvé černé duši již lpí deset vražd, vyvrheli. Krev
nevinná volá o pomstu a její hlas nezůstane nevyslyšen,“ zaburácel jeho hlas. „Ani
živ ani mrtev obývat budeš tyto zříceniny,
které byly svědkem poslední tvé ohavnosti.
S trakařem, jenž ti ve tvém hříšném životě
prokázal již mnoho služeb, budeš objíždět
po nejvyšším cimbuří celý hrad. Každého
dne o polednách neviditelně a o půlnoci
viditelně budeš jezdit s trakařem kolomazi - nesmíš při tom jiného slova pronést
než volat „Kupte, kupte kolomaz!“ Tak po
hradbách bloudit budeš do soudného dne
a žádná moc, ani lidská ani boží, tě toho
nezbaví.“
Hanuš, takto proklet, bloudí prý od té
doby po Radyni již celé věky. Našli se prý
často lidé, kteří se opovážili posmívat se
pověstem o Hanušovi, avšak takový posměch míval obvykle zlé následky.
(Stejnojmennou
pověst
studenta
Josefa Rádla ze
sbírky Viléma Stanislava Šály Pověsti
Plzně a okolí, Plzeň 1877, str. 13-14
převyprávěla Anna
Velichová.)

jsme měli mouku, jsme šli zpět na blovické
nádraží, kam se obvykle chodilo zkratkou
přes blovickou cihelnu.
Na nádraží jsme čekali na večerní vlak
do Nepomuka. Když tu najednou slyšíme
hukot letadla za námi. Vtom už ale přijel
vlak a my sedáme do kupé, batohy dáváme na palandy. Máma povídá: „Mně se to
éro nelíbí, furt tu krouží…“ V kupé seděl
nějaký nevrlý pán a ten jí přísně povídá:
„Heleďte ženská, nedělejte tu paniku, jó.“
Sotva to dořekl, ozvala se hrozná rána a v
zápětí druhá, něco udeřilo do boku vagonu,
tabulky v oknech drnčely, praskaly, lítaly.
Nastala panika, lidé křičeli a utíkali z vlaku. Kdo měl batoh po usednutí na zádech,
prchal i s ním, kdo si ho sundal stejně jako
my, prchal bez něj. Utíkali všichni včetně
toho neurvalého pána, který se jal utéct
jako první. Jakmile jsme se dostali z vlaku, utíkali jsme směrem do Blovic, protože jsme viděli, jak bomby padaly na cestu
do cihelny. Po chvilce jsme se zastavili,
oddychujeme a ohlížíme se zpět k vlaku.
Je ticho, hukot letadla už není slyšet. Sly-

šíme, jak vlak píská, utíkáme co nejrychleji zpět k vlaku. Když už jsme na dohled
nádraží, slyšíme, jak vlak supí a odjíždí
i s naší moukou…. sbohem vánočky, havířino, chlupatý knedlíky. Nejsme však v
našem zármutku sami, lidé šamoňáci klejí,
pekelně naštvaní, vždyť to vezli až od Horažďovic, Nepomuku a teď tohle. Dřímáme
v čekárně a čekáme na další vlak do Plzně. Holt zatím musíme vystačit s přídělem
mouky a umělým medem.
Protože na nádraží v Plzni byly vojensko-civilní kontroly, které šamon, tedy
mouku, vejce, ovoce, domácí pálenku,
mák… zabavovaly a následně šamoňáky
v lepším případě pokutovaly, v horším jim
hrozil i kriminál, tak Plzeňané vystupovali
v Plzenci (koterovská zastávka nebyla spolehlivá) a šli do Plzně pěšky. My jsme však
tentokrát mohli jet a také jeli až do Plzně,
všechno, co jsme vyhamonili odjelo i s prvním vlakem, který nám po náletu ujel.

Titulní list knihy Vl. S. Šály

Jarda Hrubý, člen OSHR
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Ecce homo

motto: „Umělec by měl podat zprávu o
duši současníka“. O. Kulhánek
(nad výstavou Oldřicha Kulhánka)
Už jste se někdy zamysleli - svírajíce v
rukou známé bankovky s obrázky našich
významných osobností - nad osobou jejího tvůrce? Zdalipak si při placení někdy
položíte otázku:“ Co dalšího asi vytvořil
ten malíř“? Spíše byste si řekli : Fajn, peníze vypadají hezky, ale mohlo by jich být
více…“
Ti, co se zajímají o výtvarné umění,
však nevidí v Oldřichu Kulhánkovi jen
autora výtvarné podoby našich papírových
peněz, ale především vynikajícího kreslíře
a grafika, který proslul doma i za hranicemi
svým nenapodobitelným stylem ztvárnění
postav lidí různého věku, pohlaví i stáří. Při
pohledu na jeho mistrovská díla leckomu
poskočí srdce v těle a připadne mu, jako
by v jeho osobě ožila postava renesančního
malíře typu Leonarda da Vinci či Rafaela
Santi. Ti rádi a s láskou vytvářeli množství
kreseb (většinou jako příprav ke svým rozměrnějším obrazům), které dodnes uchvacují svým nenapodobitelným kouzlem.
Výstava s prostým názvem OLDŘICH
KULHÁNEK, probíhající od 1.prosince
do 31. ledna v BOHEMIA SEKT Centru,
vám snad odpoví na otázku, proč je autor
zastoupen svými díly nejen v Národní galerii, ale i v jiných prestižních galeriích
řady evropských zemí. Odborníci o něm

Štafetu benefičních koncertů
převzal varhanický dorost
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píší, že má suverénní grafickou techniku.
To je pravda, ovšem díváme-li se na jeho
nádherné, anatomicky dokonalé ztvárnění
lidského těla, není v tom pouhá popisnost.
Z jeho litografií a leptů přímo tryská až barokní síla, poezie, vnitřní napětí. Stačí pár
pohledů a víme, že je před námi dílo mistra. (Autor sám však svou tvorbu rozebírá
jen nerad. „Zpravidla k tomu potřebujete
hlavu a ruku, ale nejdříve musíte mít nějakou představu. Na výtvarné tvorbě je nejkrásnější, když máte před sebou bílé plátno
nebo papír… a říkáte si, co z toho bude,“
pravil při vernisáži lapidárně). Možná, že
by se Oldřich Kulhánek dobře cítil v rudolfinské Praze - tu považuje za velmi zajímavou. Jaký obdiv chová k jejímu uměleckému životu a k některým jejím malířům, o
tom svědčí některá jeho díla. Obrazy Hommage a Arcimboldo (Pocta Acimboldovi)
a Hudební zátiší svými teplými tóny a roztomilými detaily jako by vytvářely variace
na tehdejší způsoby ztvárnění světa kolem.
Oldřich Kulhánek si vždy stál za svými
názory jak uměleckými, tak i občanskými:právě proto jej přitahovala osobnost sv. Šebestiána.“ Je to podobenství člověka, který
za svůj názor platil nejvyšší cenu – zatímco
dneska to je „kam vítr, tam plášť“- takto
komentoval svůj vystavený cyklus. Jeho
významným tématem bylo ostatně vždy
zobrazení člověka zároveň s tělem i duší,
člověka v různých obdobích jeho života.
Ecce homo („Ejhle člověk“), tak by mohl
znít název téhle výstavy, vypůjčený z jeho

navzájem odlišují nejen výtvarným ztvárněním hrací skříně, ale také svým vnitřním
vybavením. Příčinou takové různorodosti
Milovníky varhanní hry jistě nepřekva- jsou požadavky dobové, regionální nebo
pí skutečnost, že každé varhany jsou zcela akustické, ale i v neposlední řadě ekonooriginálním dílem. Jednotlivé nástroje se mické.
,,Poznávání rozličných
nástrojů je součástí výuky
varhanní hry,“ říká učitel
ZUŠ v ulici T. Brzkové v
Plzni Jan Esterle, který je
současně členem Poradního
odboru hudebního církve
Československé evangelické, kde má na starosti péči
o varhany. Se svojí kolegyní
Mgr. Ivou Zahořovou, učitelkou ZUŠ ve Staňkově,
přivedli své žáky I. Pirnera,
D. Pluhařovou, M. Pišla, T.
Kubáska, K. Filaounovou a
Žáci se svými učiteli před staroplzeneckými varhanami.
Foto: z fotoarchivu J. Esterleho I. Kovalskou do staroplze-

Oldřich Kulhánek
s generálním ředitelem společnosti
Bohemia Sekt Ing. Josefem Vozdeckým.
Foto: z archivu společnosti Bohemia Sekt

O podpis významného výtvarníka
byl velký zájem.
Foto: z archivu společnosti Bohemia Sekt
známého litografického cyklu z devadesátých let. Podívejte, takoví jsme my, lidé.
Jsme prostě pěší a máme rádi lidi s křídly,
co odhalují podstatu našich bytostí.
Mgr. Anna Velichová
neckého kostela Narození Panny Marie,
aby si na koncertě konaném 20.11.2011
vyzkoušeli současné možnosti vznikajícího nástroje. Zvukovou pestrost varhanního
zvuku obohatilo vystoupení trumpetisty S.
Kuhna a violoncellisty J. Smoly. Hudební
zážitek zpěvem ozdobila M. Kučerová, studentka Konzervaroře Plzeň ze třídy staroplzenecké pedagožky L. Kotnauerové. Že
jdou svým žákům dobrým příkladem dokázali i oba vyučující a za pomoci digitálního
nástroje provedli skladbu pro dvoje varhany. Aktivně se zapojili i návštěvníci koncertu, když si za doprovodu varhan, flétny
a violoncella zazpívali chorální melodii,
známou z televizního seriálu F. L. Věk, jejíž starobylý text do současného jazyka přebásnil ředitel místní ZUŠ Miloslav Esterle.
Zdeňka Ledvinová
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Předvánoční večer
poezie a hudby

Jaromíra Erbena a Josefa Václava Sládka
přednesla Blanka Hejtmánková za klavírního doprovodu Věry Müllerové.
Blanka Hejtmánková se přednesu věnuje od gymnaziálních studií. Tehdy se
pravidelně účastnila festivalů poezie (Wolkrův Prostějov, Moravský festival poezie
Valašské Meziříčí, Šrámkova Sobotka), na
nichž získala různá ocenění. Z této doby
se také datují počátky bohaté spolupráce s
knihovnami (nejdříve v Klatovech, nyní s
Knihovnou města Plzně), galeriemi a mu-

zei na literárně hudebních programech pro
veřejnost.
Na některých spolupracovala s R. Lukavským, I. Hurníkem, M. Ivanovem,
L. Kovalem, J. Kolářem či Z. Svěrákem.
V poslední době se snaží uvádět tvorbu
svých studentů oceněnou v literárních soutěžích. Je profesorkou českého jazyka a literatury na Konzervatoři Plzeň.
Věra Müllerová je absolventkou klavírního oddělení Hudební fakulty Akademie
múzických umění v Praze ze třídy prof.
Jana Panenky. Přínosem pro její další hudební vzdělání byla stáž u prof. J. S. Tkače
na Vysoké hudební škole v Kyjevě. Tato
škola také doporučila Věru Müllerovou
k účasti na mezinárodní klavírní soutěži
v Tokiu (1981), kde se jako jediná česká
účastnice probojovala do užšího výběru
soutěžících. Od roku 1980 působí jako
profesorka sólové klavírní hry na Konzervatoři Plzeň a od roku 2001 externě spolupracuje se Západočeskou univerzitou
v Plzni. Má za sebou rozsáhlou koncertní činnost. Koncertuje nejen u nás, ale i
v dalších zemích Evropy, též v Japonsku
a USA. Opakovaně se účastní jako porotkyně mezinárodní soutěže pořádané institucí Anglo – Czech Trust v Londýně a jako
lektorka mistrovských kurzů ve Frenshamu
ve Velké Británii. Spolupracuje s Českým
rozhlasem, Českou televizí, nahrává pro
různé společnosti.

Umělecký přednes Blanky Hejtmánkové harmonicky podbarvila klavírním doprovodem
Věra Müllerová. 						
Foto: Eva Vlachová

Z umělecké biografie čerpala
Eva Vlachová

Dne 13. prosince 2011 se uskutečnil v
pořadí třetí kulturní pořad konaný v rámci Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci.
V předvánočním večeru poezie a hudby,
který nesl název Český rok, se posluchači setkali s hudbou Antonína Dvořáka
a Zdeňka Fibicha a s poezií českých klasiků 19. století. Básně Jana Nerudy, Jaroslava Vrchlického, Vítězslava Hálka, Karla

Fotbalová stará garda
zakončila další rok
V pátek 2.12.2011 se sešli fotbalisté staré gardy v restauraci Český dvůr a rekapitulovali letošní fotbalový rok. V letošním
roce garda sehrála 12 přátelských utkání s
bilancí 8 výher, 1 remízy a 3 porážek. Sehrála též 4 turnaje, z toho 2 vítězné. I druhé
místo na turnaji v Horšovském Týně bylo
úspěchem, protože tento turnaj měl silné
obsazení. Nejtěžším soupeřem letos byla
garda AC Sparty Praha, se kterou jsme sehráli přátelský zápas v rámci oslav 90 let
fotbalu ve Starém Plzenci (prohráli jsme
4 : 1).
Během roku jsme hráli nejen fotbal.
V lednu jsme pořádali turnaj v bowlingu jednotlivců a v únoru turnaj dvojic (s
manželkami). V červenci jsme vyrazili na
kolech do Brd. V srpnu jsme hráli nohej-

balový turnaj. V listopadu byla akce „Mar- jedenkrát na hřišti, vždy v „hojném počtu“
tinská husa“, to jsme doplňovali kalorie (v průměru 15 lidí), což by nám mohlo
husami, bramborovými knedlíky a zelím. závidět i mužstvo „A“ mužů. Doufám, že
Také jsme slavili kulatiny - „50“ s Mírou tomu tak bude i v dalších letech.
Matějovským, Emilem Toušem a Mildou
Petr Liška
Kocem, „40“ pak s Honzou Bláhou a Michalem Děkanovským.
Každým rokem na naší
„závěrečné“
volíme
nejlepšího fotbalistu a
nebylo tomu jinak ani
letos. Fotbalistou roku
2011 byl zvolen Jirka
Kodalík. Střelce roku
obhájil Otta Rádl, který
vstřelil 13 branek. Letošní rok byl tak trochu
jubilejní, protože již 15
let se pravidelně schází
parta starých pánů. Každý týden jsme alespoň Stará garda plzeneckých fotbalistů. 		
Foto: archiv
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•

Prodám byt 4 + 1 (+ místnost 20 m2)
v osob. vlastnictví ve St. Plzenci, ul. 28. října. Nově zateplený, plast. okna, zasklená
lodžie, nové rozvody TV a PC, stoupačky.
Cena k jednání 1.750 tis. Kč.
Tel.: 602 174 032.
• Prodám téměř nové juniorské horské
kolo GALAXY URAN 24 (vhodné pro věk
10 – 13 let). Perfektní stav. PC 4.500 Kč.
NC 2.900 Kč (včetně dokladu o koupi).
Zdravotnické zařízení Starý Plzenec
Ordinační hodiny pro veřejnost
MUDr. Miroslav Hocký
(praktický lékař) Tel.: 377 966 220
Po, St, Pá
07.00 - 12.00 hod.
Út
07.00 - 12.00, 14.00 - 18.00 hod.
Čt		
07.00 - 11.00 hod.

Při rychlém jednání možná sleva.
Tel.: 728 308 792.
• Prodám papoušky – 1,1 Noefémy modrohlavé, přírodní; 1,1 Noefémy tyrkysové, rudobřiché. Ruším chov. Cena za pár
800 Kč. Tel.: 731 018 166.
• Prodám dvě jídelní židle BABY POINT
FÁBULA barva zelená a červená s koníkem. Nastavitel. výška židle, 2 polohy zad,
odnímatel. pultík pod židlí; vše omyvatelné. Výborný stav. PC 2500 Kč/ks, NC
1200 Kč/ks ( i jednotlivě).
Tel.: 608 722 973.
MUDr. Petr Novák
(praktický lékař) Tel.: 377 966 618
Po
07.00 - 12.00, 14.00 - 18.00 hod.
Út – Pá
07.00 - 12.00 hod.
MUDr. Hana Václavová
(dětská poradna) Tel.: 377 965 047
Po – Pá 07.45 - 11.00 hod. (pro nemocné)
Po – Pá 11.00 - 12.00 hod. (pro zdravé)
Po
15.00 - 17.00 hod.

• Prodám víceúčelový posilovací stroj
WEIDER 8620, vhodný pro domácí posilovnu. Cena 4.500 Kč. Tel.: 775 638 898.
• Nabízím výuku FrJ a Nj, možnost výuky
ve vlastních prostorách nebo u vás doma,
státní závěrečná zkouška + stáž na univerzitě v Paříži. Cena dohodou.
JanPlanek@seznam.cz, Tel.: 724 291 494.
• Hledáme dlouhodobý pronájem bytu ve
St. Plzenci (3+1 i větší). Jsme slušná rodina. Tel.: 775 548 777.

MUDr. Zdeňka Dvořáková
(zubní ordinace) Tel.: 377 966 728
Po – Út 07.30 - 12.00 hod.
		
13.00 - 17.00 hod.
St, Pá		
07.30 - 13.00 hod.
Čt		
07.30 - 14.30 hod.
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