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Velikonoce – čas,
kdy se otvírají poklady
Velikonoční svátky vycházejí ze židovské tradice, kdy zotročený národ pod vedením Mojžíše odchází z Egypta do země
Bohem zaslíbené. Pro křesťany jsou to
nejdůležitější dny v celém roce. Naplňuje
se slib, který dal Bůh Adamovi a Evě při
jejich vyhnání z ráje. Slib, že obnoví přátelství mezi člověkem a Bohem, které lidé
svým jednáním porušili.
Po čtyřicetidenní postní době začínají
Velikonoce nedělí zvanou „květná“. Začíná svatý, neboli pašijový týden. Ježíš slavně vjíždí do Jeruzaléma a lidem je vítán
jako král. V rukou mají ratolesti a volají
„Hosana, ať žije král Izraele“. Židé věřili,
že pod jeho vedením vyženou nenáviděné
Římany. Velikonoční tridium začíná na
“zelený“ čtvrtek, kdy učedníci spolu s Je-

Ples města
a ZŠ Starý Plzenec
V sobotu 10.3.2012 se konal v Lidovém
domě ve Starém Plzenci tradiční Ples města a základní školy. Slavnostní večer zahá-

ZDARMA

žíšem slavili poslední večeři. Po ní odešli
k modlitbám do Getsemanské zahrady, kde
ho zradil jeden z jeho dvanácti, Jidáš zvaný
Iškariotský. Pátek (Velký) je dnem Ježíšova ponížení. Vlastním lidem byl souzen,
protože nesplnil jejich očekávání a představy. Byl vydán římské moci, místodržiteli Pilátovi, aby rozhodl o jeho smrti. Smrt
Ježíše na kříži provázelo zatmění slunce a
zemětřesení. V tento den se podle lidové
tradice otevírá země a skály vydávají své
poklady. Zvony „odlétají“ do Říma a celá
země se noří do ticha.
Vyvrcholením velikonočního třídenní
je sobota zvaná „Bílá“, kdy se po západu
slunce o Veliké noci (z toho odvozen název Velikonoce) žehná oheň a velikonoční svíce zvaná paškál. Toto světlo v noční
tmě symbolizuje zmrtvýchvstalého Krista
v jeho vítězství nad temnotou zla a smrti.
Velikonoční neděle a pondělí pak pokraču-

jí v radosti z vítězství života a lásky. Tyto
dny jsou také spojeny se začátkem nového
životního cyklu (jarem) a množstvím lidových zvyků, jako jsou pomlázka, velikonoční vejce, koledování apod.
Bůh v osobě Ježíše Krista přišel na tento
svět, aby pravda a láska zvítězila v každém
srdci nad lží a nenávistí. Prezident Václav
Havel tuto myšlenku nejen vyslovil, ale
také se ji snažil žít. Události a situace, které
denně prožíváme, mohou být naší životní
odpovědí na tento odkaz.
Ježíš dává člověku novou naději. Svým
zmrtvýchvstáním přináší odpověď všem
pochybujícím o smyslu a pokračování života v nové skutečnosti a novém rozměru.
Vrací mu tak jeho pravou tvář a důstojnost.
Přeji Vám, aby každý z Vás našel o Velikonocích ten svůj pravý poklad.

jila starostka města Vlasta Doláková spolu
s ředitelem základní školy Martinem Šteklem. K tanci a poslechu hrál po celý večer
Taneční orchestr Miroslava Novotného. V
průběhu večera předvedly taneční show v
rytmu zumby žákyně Základní školy Starý

Plzenec pod vedením Kateřiny Vlachové
Khaurové. Dokonalým tanečním vystoupením okouzlili publikum členové Taneční
školy Gregoriades, kteří předvedli ukázky
standardních a latinskoamerických tanců.
pokračování na str. 12

Váš plzenecký farář Petr Franta

Ples města a Základní školy Starý Plzenec slavnostně zahájili starostka města V rytmu zumby zatančily žákyně ZŠ Starý Plzenec. 		
Vlasta Doláková a ředitel základní školy Martin Štekl. 			
				
Foto: Jiří Vlach
					
Foto: Jiří Vlach
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Informace ze schůzí
Rady města
Starého Plzence
7. schůze – 21. února 2012
RM
◘ souhlasila s účastí města v Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2012 v rámci společného projektu
„Zázemí pro společenské akce v obcích
Mikroregionu Radyně“;
◘ vzala na vědomí prezentaci společnosti
NASHLEDANOU, s. r. o. včetně její nabídky ke spolupráci v oblasti pořádání kulturních akcí pod hradem Radyně a uložila
vedoucí K-Centra projednat se společností
podrobné podmínky spolupráce;
◘ souhlasila, na žádost Vlastimila Lagrona, s jeho zajištěním pouti ve Starém
Plzenci podniky lidové technické zábavy
a stánkovým prodejem v roce 2012 za obdobných podmínek jako v roce 2011;
◘ souhlasila, na žádost společnosti SUMMIT DRIVE, s. r. o., s uspořádáním 9.
ročníku závodu horských kol ŠKODA
BIKE marathon dne 12.05.2012 v městských lesích kolem hradu Radyně za předpokladu uzavření smlouvy mezi společností a městem o úhradě finančního příspěvku
na opravu lesních cest;
◘ souhlasila s uzavřením smlouvy se
společností DAOS CONSULTING, s. r.
o. o zpracování a podání žádosti o dotaci
do Operačního programu Životní prostředí
„Prioritní osa 3“ na projekt města „Zateplení objektu Mateřské školy ul. Vrchlického
č.p. 853, Starý Plzenec“;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcOBSAH
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ného břemene na pozemku města parc. č.
455/33 v k. ú. Starý Plzenec;
◘ schválila vydání dodatku č. 1 k vnitřní
směrnici č. 7/2007 Pravidla pro přijímání a
vyřizování petic a stížností;
◘ souhlasila s pokácením jedné lípy v
Žižkově ulici a dvou lip v ulici B. Němcové z důvodu jejich špatného zdravotního
stavu.
8. schůze – 6. března 2012
RM
◘ schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene na pozemcích města parc.
č. 375/61 a 375/62 v Jetelové ulici v k. ú.
Starý Plzenec;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností RWE GasNet, s. r. o. o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby NTL plynovodního řadu a přípojek na pozemcích města
parc. č. 213/24, 225/36 a 225/47 v ulici 28.
října v k. ú. Starý Plzenec;
◘ vzala na vědomí informaci jednatele
společnosti PRONAP, s. r. o. o záměru společnosti využít mimo České spořitelny, a. s.
ještě další peněžní ústav za účelem ekonomicky výhodnějšího využití a optimalizace
zejména zahraničního platebního styku a
doporučila společnosti přednostně zjistit
možnosti využití jiného - nebankovního
zprostředkovatele zahraničního platebního
styku;
◘ souhlasila s instalací dřevěné lavičky
věnované městu Čestmírem Koželuhou na
Hůrce poblíž rotundy sv. Petra a Pavla;
◘ souhlasila s opravou havarijního stavu
části el. vedení sítě veřejného osvětlení v
Erbenově, Čelakovského a Sladkovského
ulici;
◘ vzala na vědomí oznámení ředitelky
MŠ Starý Plzenec o pořádání akce „Den
otevřených dveří“ 20. března 2012 od
14:00 do 16:00 hod a konání zápisu dětí ve
dnech 3.a 4. dubna 2012 od 14:00 do 16:00
hodin v budově MŠ Starý Plzenec;
◘ souhlasila, na žádost ředitelky MŠ Starý Plzenec, s udělením výjimky ze stanoveného počtu dětí ve ze stávajících 24 na 28
dětí pro školní rok 2012/2013 podle § 23
odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. a
§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání;
◘ vzala na vědomí kladný hospodářský
výsledek příspěvkové organizace MŠ Starý Plzenec za rok 2011 ve výši 62.004,37
Kč a schválila rozdělení hospodářského

výsledku převedením 60% do rezervního
fondu a 40% do fondu odměn podle návrhu
ředitelky školy;
◘ souhlasila s provedením opravy elektroinstalace v budově MŠ Starý Plzenec
včetně výměny nevyhovujícího osvětlení a
instalace venkovního osvětlení podle předložené nabídky;
◘ souhlasila s využitím nabídky společnosti NASHLEDANOU, s. r. o. a s umístěním WC kontejneru SK3 pod hradem Radyní v turistické sezóně 2012;
◘ stanovila následující výše vstupného na
hrad Radyni v turistické sezóně 2012:
základní vstupné: dospělí ve výši 50 Kč a
děti od 6 do 15 let, studenti, invalidé a senioři nad 65 let ve výši 30 Kč,
společné rodinné vstupné (nejméně 2 dospělí a jedno dítě nad 6 let): dospělí ve výši
40 Kč a dítě ve výši 20 Kč,
děti do 6 let mají vstup zdarma;
◘ souhlasila s objednáním vyvážení odpadních vod pro občany na ČOV u soukromého autodopravce Ing. Ondřeje Cheníčka
z důvodu havárie cisterny fekálního automobilu města.

INFORMACE PRO OBČANY
V této rubrice bychom Vás chtěli průběžně informovat o možnostech využití
některých institucí, dopadu některých zákonných norem a podobně. V tomto vydání Radyňských listů například o možnosti
bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným arbitrem.
Hlavním posláním finančního arbitra je
zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi. Znamená to tedy, že
můžete touto cestou řešit spory s bankou o
nesprávnosti zaúčtované platby, nebo zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
spor držitele předplatné karty jízdného s
některými provozovateli veřejné dopravy,
spory zákazníka s věřitelem o odstoupení
od úvěrové smlouvy, nebo výši poplatků
za předčasné splacení úvěru nebo spor
zákazníka s investiční společností o správnosti účtovaných poplatků.
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je
jinak k rozhodování těchto sporů příslušný
český soud.
Sídlo kanceláře finančního arbitra:, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1,
tel. 257 042 094, internetová stránka
http://www.financniarbitr.cz
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta
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KANALIZACE A VODOVOD
MALÁ STRANA A SEDLEC
Vážení spoluobčané,
tyto řádky jsou určeny občanům Malé
Strany a té části Sedlce, kde se bude realizovat II. etapa kanalizace a vodovodu.
Jedná se zejména o ulice Polní, Turistická,
Zahradní, Na Výsluní, Spojovací, Tymákovská, Na Potocích, K Jezu, Lesní, Tovární, Školní, Příční, zčásti Smetanova, V
Podskalí, Havlíčkova, Herejkova, Raisova,
Komenského, Hradiště Plzeňského, Podhradní, Kratochvílova.
Termín zahájení a časový harmonogram
stavby se již několikrát posouval, předpoklad zahájení je červen 2012. V souvislosti s realizací této stavby je zapotřebí, aby
občané v uvedené lokalitě měli k termínu
zahájení stavby zpracován projekt na kanalizační (vodovodní) přípojku. Většina z vás,
kterých se bude tato akce týkat, již obdržela
dopis s nabídkou na zpracování přípojek.
Informace o tom, zda je vaše nemovitost zařazena do této stavby, mohou občané ověřit u stavebního technika města
(Zdeněk Cink - tel. 377 183 657).
Vlasta Doláková, starostka
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ANKETA
Město Starý Plzenec má možnost v rámci projektu „Plzeňský kraj - bezpečný kraj“
vybudovat s využitím dotace kamerový
systém v centru města, jehož záznamy by
využívala pouze Policie ČR v případě, že
dojde zejména k narušení veřejného pořádku, újmě na zdraví a poškození majetku. Kamerový systém lze nastavit tak, aby
chránil soukromí osob bydlících v okolních
domech. Vybudováním tohoto systému
vedení města sleduje zvýšení bezpečnosti
občanů, veřejného pořádku v centru města
a v částech přilehlých páteřních komunikací.

Uvítali byste v našem městě
takový kamerový systém?
ANO		

NE

Po zakroužkování Vašeho názoru vystřihněte anketní lístek, který můžete odevzdat do 20.04.2012 v sekretariátu starostky města ve Starém Plzenci, nebo vhodit
do schránky umístěné na budově města
Smetanova 932.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

………....................................….zde odstřihněte…........................................…

Hledáte spřízněnou duši?
Ujměte se opuštěného pejska

Ve Starém Plzenci byli nalezeni psi. Sháníme pro ně nový domov a hodné lidi, kteří by
jim zajistili potřebnou péči a lásku.
Text a foto: Helena Šašková, odbor ŽP MěÚ

INFORMACE PRO OBČANY

Případné poruchy veřejného osvětlení v našem městě hlaste prosím pracovnici odboru životního prostředí MěÚ
Starý Plzenec paní Heleně Šaškové,
tel: 377 183 651,
e-mail: saskova@staryplzenec.cz.

Jezevčice rezatá Bety a černá Nela.

Starší fena německého ovčáka Rita – je vhodná
ke hlídání.

SBĚR VĚCÍ POTŘEBNÝCH
K ŽIVOTU
se uskuteční v Lidovém domě na Malé
Straně v těchto dnech:
- 13. dubna 2012 (pátek)
od 14.00 do 16.00 hod.
- 14. dubna 2012 (sobota)
od 10.00 do 12.00 hod.
Všem dárcům předem děkujeme!
Kolpingova rodina, o.s.

Kříženec silkyteriéra Fido – je velice chytrý, ve- Fenka křížence bulteriéra Kayda – je hodná,
milá, poslouchá, snese se s ostatními psy i s kočselý a roztomilý uličník.
kami. Je dobrý hlídač.

Štěňátko Kaydy a bernského salašnického psa – Štěňátko - pejsek – kříženec zřejmě pudla a je- Kříženec labradora Sam - je to mladý, asi roční
pes plný energie – potřeboval by pořádný výcvik
fenka, stáří 8 týdnů, vhodná pro někoho, kdo má zevčíka, stáří cca 8 týdnů.
a pohyb.
velkou zahradu, vyroste z ní velký pes.
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Vzpomínání
dříve narozených
První sokolská výprava
do Tater
V minulém seriálovém článku vzpomínal Jarda Hrubý na sokolské dění v jeho
mládí a prožitky, které v něm zůstaly do
dnešních dnů.
Rádi bychom i my sdělili čtenářům, jaké
zážitky nám Jarda připravil jako turistický
vůdce. Bylo to více než před čtyřiceti lety
a Jarda zorganizoval výpravu do Roháčů
a Vysokých Tater. S náturou jemu vlastní
jako jedno velké dobrodružství. Vlakem a
autobusem jsme v ranních hodinách doputovali do Pribyliny. Naše batožina skončila v chlívku u jakéhosi správce zotavovny
a vyrazili jsme hned na túru, snad to byla
Ráčkova dolina. Po návratu jsme zapátrali
po nějakém vhodném přístřešku. Měli jsme
štěstí, objevili jsme solidní kravín - bez krav
- se zásobou sena na půdě. A už byl náš.
Opustili jsme ho na nějaký den, když jsme
přecházeli na Podbansko a Štrbské pleso,
další den až do Poľany. Na téhle trase nám
Jarda zařídil jeden prima nocleh po doho-

Staroplzenecké
báje a pověsti
Potrestaný nevděk dítěte
Jednoho dne v roce 1851 se šťáhlavský
učitel dozvěděl, že jeho syn (který se mu
navzdory jeho péči a dobrotě nevydařil)
sedí opět v hospodě, opíjí se, bezbožné
řeči tam vede ve společnosti zpustlých lidí
a karty s nimi hraje. Nešťastný otec spěchal do hospody, aby synovi domluvil a k
návratu domů k práci jej přiměl. Byl však
velice zle přivítán. Zkažený mladík nejenže se otci vysmál, nýbrž dokonce i ruku na
starce vztáhl. Tak jej bil a týral, že i jeho
povedení kumpáni se nad takovou surovostí pozastavili a ven z hospody jej vykázali.
Mladík, na něhož již silně účinkovalo
to, co vypil, se ve své vzpurnosti rozběhl

Střípky z historie
města - občasník
(díl osmý)

Dnes se ponoříme do ponuré historie,
řekneme si něco o popravách.
Město mělo, jako ostatně většina měst,
své hrdelní právo, a proto i popraviště na

dě s ředitelem sportovního areálu Štrbské
pleso. Všech patnáct se nás uvelebilo ve
čtyřlůžkovém pokoji dělnické ubytovny.
Křesla byla na skříních a my jsme byli všude. Časně zrána jsme potají opustili noclehárnu a přes Polský hřeben a Bělovodskou
dolinou došli až do Poľany. Zpáteční cesta
krásnou dolinou Meďodol plné borůvek a
chutné vody v potoce se nám líbila, ovšem
konec byl dost dramatický. Na Kežmarské chatě jsme borůvky zazdili mastnou
polévkou a problém byl na cestě. Jedna z
účastnic po cestě kolem Biele vody nemohla pro křeče a zvracení pokračovat. Jarda
to zachránil. Skoro vlastním tělem zastavil
projíždějící gazik lesáků a ten odvezl postiženou s doprovodem do vojenské léčebny
v Matliárech. Slepé střevo se nepotvrdilo
– diagnózu již si nepamatuji – a byli jsme
propuštěni do domácího ošetřování. Když
jsme se setkali se zbytkem party na nádraží
v Tatranské Lomnici, nebylo to nic veselého. Kromě Jardy a Vaška již byli všichni
zelení. Ještěže električka měla stahovací
okna, šavlovačka pokračovala i cestou do
Starého Smokovce. Zachránili nás západočeští svazáci, kteří byli na výstupu na Rysy,
Zapůjčili nám autobus, který nás dovezl do
našeho domova „kravína“. V samotném zá-

věru naší jízdy se opět ukázala Jardova pohotovost a duchapřítomnost. Jelikož se náš
půjčený autobus snažil dojet co nejblíže
ke kravínu, ovšem do zakázaného vjezdu,
nastal problém. Když jsme míjeli dětskou
zotavovnu na pokraji lesa, vyběhl místní
správce a autobus zastavil. Jarda neváhal
ani chvilku a podal správci důvěryhodné
vysvětlení. Ukázal na označení autobusu
„Mezinárodní výstup mládeže na Rysy“ a
pravil: „V rámci výstupu pořádáme noční pochod přes Podbansko.“ Správce tuto
lež neprohlédl a naštěstí ve tmě nerozeznal ani naše zbědované mužstvo. Ale dál
jsme museli „po svých“. Druhý den trojice
nepostižených vyrazila do Pribyliny pro
dietu. Přinesli batoh rohlíků a živočišné
uhlí. Všichni se vyléčili, rehabilitaci jsme
dokončili v termálním koupališti v Liptovském Jánu. A pak zcela zdrávi, plni zážitků
a se vzpomínkami na celý život jsme se
vrátili domů.
Tatry se nám tak zalíbily, že jsme v dalších letech vyráželi se sokolskou partou do
Tater znovu a znovu.
Věříme, že za celou partu děkují Hanka,
Jitka, Jari, Jana, Karel, Iva a Věrka.

do lesa a šel ulehnout do zříceniny Radyně. Druhého dne jej tam však našli hajný a
dřevaři úplně šíleného. Vytřeštěně blábolil
cosi o tom, že prý viděl Černého Hanuše,
že jej strašný Radouš za vlasy vykrákal, ba
dokonce i černý ohnivý pes za šaty potahal.
Ze svého šílenství je již více neuzdravil
a lidé z okolí si nedali vymluvit, že mladíka
takto ztrestali hradní duchové za jeho prohřešení se proti desateru božích přikázání.
(Vyprávění Jaroslava Schiebla mírně
upravila Anna Velichová.)
Poznámka:
Původním zdrojem pověsti je kniha F.
A. Heber, Burgen und Schlöser, 1844, 1.
díl, str. 147. Stejnou pověst prý vyprávěli
v 19. století i F. X. Franc (zahradník na
Kozlu a amatérský archeolog) a šťáhlavský
lesmistr Wagner.

Alois Wagner
(zemř. 1895 ve
Spáleném Poříčí) je v odborných lesnických
časopisech dodnes připomínán jako zvelebovatel lesního
hospodářství,
vlastenec a lidumil.
Fotografie plzeňského
Byl lesmistrem
literáta
na panství pražJaroslava Schiebla
ské metropolit(1851-1933) z r. 1933.
ní kapituly (tj.
spravoval církevní lesy v západních Čechách).

místě dodnes zvaném Šibeničky. Je to skalní útvar s bývalým strážním domkem dráhy
č. p. 475 na vrcholu. Tam se vykonávalo
městské právo ještě v 16. a 17. století.
Ve své době to bylo odlehlé místo daleko za městem. Soudní pravomoc nad Plzencem mělo město Rokycany. Na důkaz
toho několik výpisů ze Smolné knihy měs-

ta Rokycan, jak je zapsal „krevní písař“.
„Vyznání dobrovolné Jana Mozolína,
syna Petra Mozolína, mlynáře na mlýně
Mozolínovském v Plzenci1. Stalo se roku
1599. Nejprve u pana Jana Špiny ve Starém Plzenci tulich2 po německu strojený
na dvoře Daňkovi, synu jeho vzal.
pokračování na str. 5

Jitka Sutnarová
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Pokračování ze str. 4
Podruhé ve škole staroplzeňské Baltazarovi, rektorovi, kabát kožený bez rukávů,
podušku, vobojek kmentový, podruhé v též
škole peněz 2 kopy 40 krejcarů v pytlíčku
sešitém ze skopové kůže, voknem nad schody do školy vlezl. A Petr Mozolní, otec jeho,
s ním byl a stál dole s hlavatkou na stráži.
Ondřejovi, řezníku staroplzeňskému, z
krámů masných půldruhého telete s otcem
svým vzali. Hlavatku3 při sobě měli.
Šťastnýmu Častovi staroplzeňskému pytel mouky režný i s pytlem že vzali, ručničku krátkou sebou měli. Sám Jan ten pytel
mouky nesl. Ručnici tu nadto nosil, aby se
bránil.

Divišovi, tkalci na Malé Straně v Plzenci
vědýrko mléka v mlýnici vzali.
28.6.1599 Jan Mozolín vzal Císařovi v
Plzenci v noci z kapsy 50 grošů.
Barbora, manželka Petra Mozolína, oba
dva byli popraveni roku 1599 jakož i syn
Jan. Dcera jejich byla vyhnána velmi daleko
od panství.“

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ BŘEZEN 2012

– otevřena mimořádně v sobotu
28. dubna od 10.00 do 13.00 hod.
u příležitosti turistického pochodu
Plzenecká 50.
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti
každou první sobotu v měsíci od května
do září 2012 od 13.00 – do 16.00 hod.
Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo
otevírací dobu po objednání na tel.:
377 183 662, 377 183 659.

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
Výstava výtvarných prácí žáků ZUŠ
Starý Plzenec
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna a
ZUŠ St. Plzenec
Výstava potrvá do 3. května 2012.
Otevřeno pro veřejnost:
Po
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
St
9.00-12.00 13.00-18.00 hod.
Út, Čt 9.00-12.00 13.00-14.30 hod.
Pá
9.00-12.00 hod.
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
St
9.00-12.00 13.00-18.00 hod.
Út, Čt 9.00-12.00 13.00-14.00 hod.
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ
Otevřeno pro veřejnost:
Duben SO, NE a 9.4. 10.00 – 18.00 hod.
- stálá audiovizuální pohádková expozice
- historická expozice
- výhledové mapy na věžní vyhlídce
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA

Vyznání Mikuláše Šňourka, kterýž za
sucha tažen byl. Stalo se r. 1598.
Výňatek:
1. Kováři v Plzenci ukradl župici a kalioty.
2. Novákovi v Tymákově kabáty, košili a
škorně.
3. Prokopovi Průchovi v Plzenci košili a če-

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.
1. dubna 2012 (neděle)
DUCHOVNÍ HUDBA RENESANCE
- další z cyklu benefičních koncertů pro
plzenecké varhany.
Komorní pěvecký soubor DE PROFUNDIS
řídí Miloslav Esterle. Varhanní doprovod
Jan Esterle
Místo: kostel Narození Panny Marie na
Malé Straně
Čas: 18.00 hod.
Pořadatel:
Římskokatolická
farnost
St.Plzenec a o.s. Staroplzenecké varhany
14. dubna 2012 (sobota)
EGES
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21.00 hod.

pici. V Selci že se mnoho ztratilo a že všechno naň pravili, ale že v hrdlo lhali. Provazem ztrestán.
Ještě zde byly zmínky o lidech staroplzeňských:
1599 Jan Klánovic z Plzence
1599 Bláha Šimkovic z Plzence - pastýř
Svatopluk Mareš
Vysvětlivky:
ad 1/ Mozolínovský mlýn stával přibližně
v místech, kde dnes stojí č.p. 225 v Haškanově ulici;
ad 2/ Tulich - dýka (z německého slova
Dolch);
ad 3/ Hlavatka - tesařská sekyra.

21. dubna 2012 (sobota)
HEWER
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21.00 hod.
24. dubna 2012 (úterý)
VII. koncert 27. sezóny Kruhu přátel
hudby
PLZENEČTÍ MUZIKANTI
Účinkují učitelé a profesoři hudby žijící
ve Starém Plzenci.
Místo: obřadní síň radnice St. Plzenec
Čas: 18.00 hod.
Pořadatel:
město
Starý
Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospělí 80 Kč,
děti od 6 do 15 let a studenti 50 Kč
(prodej vstupenek na místě před koncertem)
28. dubna 2012 (sobota)
PLZENECKÁ 50
– XII. ročník turistického pochodu pro
pěší i horská kola
Start: od 07.00 – do 12.00 hod.
sokolovna Starý Plzenec
Cíl: sokolovna Starý Plzenec
Pořadatel: TJ Sokol Starý Plzenec a ASPV
Informace:
www.
staryplzenec.cz_
sportovní akce

Rozpis bohoslužeb ve Starém Plzenci o Velikonocích:
5.
6.
7.
8.
9.

4.
4.
4.
4.
4.

2012
2012
2012
2012
2012

Z e l e n ý č t v r t e k 		
Ve l k ý p á t e k 			
B í l á s o b o t a 			
Ve l i k o n o č n í n e d ě l e 		
Ve l i k o n o č n í p o n d ě l í

17.00
15.00
20.00
9.30
9.30

Kostel
Kostel
Kostel
Kostel
Kostel

N a r o z e n í P.
N a r o z e n í P.
s v. M a r t i n a
N a r o z e n í P.
N a r o z e n í P.

Marie na Malé Straně
Marie na Malé Straně
ve Chválenicích
Marie na Malé Straně
Marie na Malé Straně
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Oslavy 110. výročí povýšení městyse Plzence (Staré Plzně) na město Plzenec
Kdy: sobota 9. června 2012
Kde: prostranství ve Smetanově ulici ve Starém Plzenci
Na co se můžete těšit:
- Výstava Slovo má Hurvínek
(velká tělocvična sokolovny)
- Tržnice (stánkový prodej místních i přespolních obchodníků)
- Historický průvod městem
- Bohatý kulturní program (divadelní a hudební vystoupení)
- Vyhlášení výsledků soutěže Hurá braši, na Radyni straší!
- Výstava k 110. výročí povýšení městyse Plzence
na město Plzenec ve Staroplzenecké galerii
Původní pozvánka je uložena ve Státním okresním archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích v archivním fondu
města Starý Plzenec.

Občerstvení zajištěno. Vstup na celý program oslav zdarma.
Pořadatel: město Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna

Všichni zájemci a dobrovolníci,
kteří by chtěli podpořit oslavy města
svojí účastí v historickém průvodu městem
v dobovém oblečení (není podmínkou),
jsou vítáni!!
Pro představu uvádíme ukázku dobového oblečení ze začátku
20. století:

Začátkem 20. století se v ženské módě objevuje kostým
s dlouhou zvonovou sukní,
blůzkou a kabátkem, který
symbolizuje
demokratizaci
ženského oblečení. Neodmyslitelnými doplňky byly malé i
rozměrnější klobouky dekorované sušenými květy a ovocem.

Pánská móda nabrala sportovní a praktický ráz. Tvořila
jí košile, vázanka, sako a přilehlé kalhoty. Na sport se začaly nosit pumpky, kalhoty s
vykasanými okraji, které byly
praktické při jízdě na bicyklu.
Na hlavě se poprvé u mužů,
ale i u žen objevily slamáky.
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paní učitelka

Věroslava Metlická.

Strana 7

Naše tetička z Obce baráčníků
ve Starém Plzenci paní

Jaroslava Šimková

oslaví dne 2. dubna 2012
pěkné životní jubileum 70 let.
Přejeme jí hodně zdravíčka, štěstíčka a
radosti ze života.
Za všechny baráčníky tetička gratulantka
a vzdělávatelka Jaroslava Schafferová.
Dne 21. dubna
by se dožil 80 let pan

Jiří Bardoun.
Působila přes třicet let na nižším stupni
staroplzenecké základní školy, pracovala
ve Sboru pro občanské záležitosti, vítala
nové malé občánky našeho města, potěšila
návštěvou a dárečkem mnoho starých občanů.
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších
let své mamince, babičce a prababičce
přeje celá rodina

Byl to člověk, který nás
všechny měl rád. Měl
rád i naše město, pro které řadu let dobře pracoval. Je těžké přijmout,
že již rok není mezi námi, ale zanechal
v nás všech svoji stopu.
Děkujeme, že byl, a stále vzpomínáme.
Věnujte, prosím, i vy vzpomínku člověku,
který měl rád lidi a život.
S láskou vzpomíná rodina..

Dne 1. dubna 2012 oslavila své 90. narozeniny paní učitelka

Věroslava Metlická.

V době svého působení na zdejší škole
byla mezi žáky velmi oblíbená, pečlivá
a trpělivá. Všichni na ni dodnes s láskou
vzpomínají.
K tomuto významnému životnímu jubileu
přejeme vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví
do dalších let.
Zaměstnanci ZŠ Starý Plzenec
Dne 8. dubna 2012
to bude již 10 let, co nás navždy
opustila paní

Dagmar Follprechtová,
roz. Světlíková.
8. května by oslavila
74. narozeniny.
Bolest v srdci čas neotupil, moc nám chybíš
maminko.
Dcera Marie
a syn Daniel.
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MŠ Starý Plzenec
Jaro, za námi pospíchej!

Zimo, zimo, táhni pryč, zimní období už
nechceme víc. Už roztály poslední zbytky
sněhu a první jarní paprsky nás začaly tahat za uši, abychom probudili přírodu ze
spánku. Návod na to, jak přilákat jaro, jsme
našli. Procházkou do lesa jsme se pokusili

probudit skřítky, kteří nás seznámili s probouzejícím životem. Dostali jsme od nich
morénu (symbolickou postavu paní zimy)
a tu vynesli s doprovodnou básničkou k
řece Úslavě, kde jsme ji pustili po vodě dál.
Snad se jen tak nevrátí. A budete-li s námi
držet palečky, jistě se brzy dočkáme krásného a teplého počasí.
Text a foto: Jana Sotonová

ZŠ Starý Plzenec

První pomoc
Abychom se nebáli ošetřit nejčastější
poranění, pozvali jsme do školy studenty
zdravotnické školy z Plzně. Ukázali nám,
jak ošetřit zlomeniny, krvácení, popáleniny
a drobná poranění. Dokonce jsme si vyzkoušeli i umělé dýchání. Není to legrace!
Raději budeme opatrní a úrazům chceme
předcházet.
Mgr. Jana Šindelářová. Foto: archiv

Vzpomínka na maškarní rej.

chodce a všechny děti si vyzkoušely, jak
přecházejí nevidomí. Při výtvarném tvoření si každý namaloval dopravní značku
podle předlohy. Týden jsme zakončili vycházkou do Starého Plzence. Cestou jsme
hledali všechny dopravní značky, které děti
zaznamenávaly na papír. Až vyjedeme na
jaře na kolech, budeme zase o něco chytřejší.
Text a foto: Lenka Václavovičová

MŠ Sedlec
Cestujeme bezpečně

Cestujeme bezpečně - to byl název jednoho březnového týdne v MŠ. Začali jsme
poznáváním dopravních prostředků, třídili je podle toho, kde se pohybují, řadili
je podle rychlosti… Pak jsme se po námi
vytvořeném přechodu pro chodce učili, jak
správně přejít silnici. Seznámili jsme se
také se zvukovým signálem přechodu pro

ZŠ Starý Plzenec
Karneval

V pátek 2. března 2012 pořádal 1. stupeň ZŠ ve Starém Plzenci maškarní bál.
Konal se ve školní tělocvičně a probíhal 3. a 4. hodinu vyučování. V průběhu karnevalu každá třída předvedla své
masky. Potom byla z každého ročníku
vybrána jedna nejlepší, která byla odměněna drobnou cenou. Nechyběla zábava,
hudba, tanec a pobavení nad převleky
našich kantorů. Vybrali jsme pro Vás pár
nejnápaditějších převleků. K nim patří samozřejmě: vánoční dárek, zombie,
mušketýr, čaroděj, kovboj, víla, indián a
spousta dalších. Fotky z karnevalu najdete pod článkem.

Filípek a Toník na přechodu pro chodce
Žáci 5.A Barbora Žitníková,
Miroslava Háková, Kristýna Štěchová
a Lukáš Lálo.

Na maškarním bálu se všechny děti dobře
bavily.
Foto: archiv

Odpoledne pokračoval karneval na zahradě školy pro děti ze školní družiny.
Foto: Jana Hermanová
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ZŠ Sedlec
Konec zimy na ZŠ Sedlec
Po jarních prázdninách se na naší
škole konal tradiční karneval. Letos byla
konkurence masek veliká, děti vymyslely opravdu originální převleky od dýně,
samuraje až po automat na coca colu.
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Potěšily nás také skupinové masky, např.
rodina Simpsonova, ufonky nebo Spejbl
s Hurvínkem. V průběhu karnevalu se
děti vyřádily při soutěžích a tanci.

Africké pohádky
Už jste měli možnost mluvit s legendárním cestovatelem Emilem Holubem?

Ve škole proběhl zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/13.
K zápisu přišlo 17 šikovných dětí. Na snímku řeší Anička
logické řazení obrázků.

Děti z naší školy ano. Během divadelního představení nás slavný cestovatel
provedl Afrikou, seznámil nás se svými
zvířecími kamarády a vyprávěl nám o
svých dobrodružstvích. Představení bylo
podáno vtipnou a hravou formou, která
zaujala mladší i starší děti.
Hana Nekolová

Vítězové karnevalu ZŠ Sedlec.		

Foto: Anna Císařová

ZŠ Starý Plzenec
Lyžařský kurz
V pondělí 27. 2. brzy ráno jsme pod vedením pí učitelky Holoubkové a snowboardové instruktorky Niky Szakosové odjeli
na lyžařský kurz do Železné Rudy. Ubytovali jsme se v penzionu Jiskra a ihned
vyrazili na první výcvik na Samoty. Byli
jsme rozděleni do dvou družstev na lyžaře
a snowboardisty. Někteří z nás si neuměli ani připnout lyže, našli se i tací, kteří si
obuli obráceně přeskáče. Rozdíly v našich
dovednostech byli obrovské.
Od úterý jsme absolvovali výcvik na
svazích Belvederu. Nejhorší ze všeho byl
každodenní výstup ve výzbroji z penzionu
Jiskra k vlekům.
Počasí nám celý týden přálo a všichni
lyžaři i snowboarďáci se neskutečně zlepšovali. Ve středu už jsme všichni vyjeli na
velkém vleku.
Večery jsme trávili společné a kolektiv
naší 7.A se jen utužoval. Kurz byl ukončen
závody ve slalomu, který všichni bez problémů zvládli. Vítězi se stali lyžaři Petra
Kozáková a Lukáš Hrabý, mezi snowboar-

Společný snímek 7.A na závěr lyžařského kurzu. 			
disty byla nejrychlejší Tereza Hlinková.
Týden hrozně rychle utekl a vůbec se
nám nechtělo domů. Už se těšíme na příští

Foto: archiv

rok, až vyjedeme opět na hory na zdokonalovací kurz.
Nikola Hajsová a Petra Kozáková 7.A
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ZŠ Starý Plzenec
Básnička pod rotundou
Jaro už je tady a s ním i naše soutěž v
recitaci! Všechno začalo už v měsíci únoru,
kdy se děti „utkaly“ se svými básničkami
ve třídách a vybraly ty nejlepší do školních
kol. Soutěž vyvrcholila ve čtvrtek 15. 3.
v aule ZŠ ve Starém Plzenci. Tady se sešli
ti, kteří reprezentovali čtyři základní školy:
Starý Plzenec, Sedlec, Šťáhlavy a Tymákov. Porota, která to neměla vůbec jednoduché, nakonec rozhodla takto:
I. kategorie – 1. ročník
1.místo: Karolína Řehořová (Tymákov)
2.místo: Anežka Baťková (Šťáhlavy)
3.místo: Kateřina Vačkářová (Sedlec)
II. kategorie – 2. a 3. ročník
1.místo: Antonín Mašek (Tymákov)
2.místo: Veronika Veselá (Sedlec)
3.místo: Kateřina Kozáková (Tymákov)
III. kategorie – 4. a 5. ročník
1.místo: Barbora Žitníková (St. Plzenec)
2.místo: Martin Liška (Tymákov)
3.místo: Lucie Zahradníková (Sedlec)

Všichni vítězové při závěrečném focení. 			
Soutěžní odpoledne nám zpříjemnilo
vystoupení břišních tanečnic pod vedením
Kateřiny Vlachové Khaurové. Děkujeme
také paní Evě Vlachové z K-Centra za

Foto: Martina Soušková

krásné ceny pro vítěze a všem, kteří přišli
podpořit soutěžící.
Martina Soušková

Téměř jarní radovánky
Březen nám konečně přinesl krásné počasí, kterého jsme se snažili užívat plnými
doušky. Skupina vedoucích našeho oddílu
se o víkendu 9. – 11. března zúčastnila vůdcovského setkání v Holostřevech. Program
byl z části pracovní – konaly se různé debaty – ale samozřejmě jsme si užili i odpolední výlet a jiné taškařice s kamarády ze
střediska. Také jsme si pomocí dobového
filmu a knížek připomněli, že je to letos
přesně sto let, kdy byl v naší zemi založen
skauting.
O týden později jsme pro děti uspořádali dvě akce – jednu ryze pro dívky a
druhou pro kluky. Holky Tygřice si užívaly
zábavu při pořádání kadeřnického salonu,
vyrábění šperků, tvorbě lahodného ovocného salátu, představování svých nejoblíbenějších knížek aj. Ve stejné době jsme s
klučičí družinou Tygrů a s Jednapadesátkou (chlapecký oddíl z Plzně) vyrazili do
lesů za Nepomukem. Při soutěžích jsme
zkoušeli svůj odhad, orientaci v prostoru i
schopnost udržet rovnováhu. Les se rázem
proměnil v dějiště takzvaných bojovek, při
kterých se zběsile běhá, kradou se vlajky,

Tygřice vyrábí šperky. 					
házejí míčky…prostě zábava pro dravé
skauty. Kolem poledne jsme si připomněli
pravidla rozdělávání ohně, na kterém jsme

Foto: Jaroslava Lencová

pak opékali různé dobroty.
Olina Dankovičová
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Poděkování
V sobotu 10. března se konala v klubovně hasičské zbrojnice v Sedlci akce
„Velikonoční zvyky a tradice“. Odpoledne
proběhlo v režii paní Ing. Zlaty Vačkářové, která přítomným nejprve připomněla
význam Velikonoc a tradice jejich oslav.
Zároveň předvedla výběr ze svých výrobků pro výzdobu bytů a domů a seznámila
všechny s postupem a estetickými pravidly
při jejich zhotovování. A pak už se všichni,
kdo si chtěli vlastnoručně výzdobu zhotovit, pustili do práce. K tomu měla Ing.
Vačkářová připraveno proutí a velký výběr
ozdob a při práci ochotně pomáhala a radila. Z proutí se zhotovovaly hlavně věnečky
a vajíčka a různě se zdobily. Svoje výtvory
si pak účastníci spokojeni odnášeli domů.
Organizátoři akce a všichni účastníci
děkují Ing. Vačkářové za příjemné a poučné odpoledne.
Za SDH Sedlec
Marie Šimková a Miluše Chrastilová

Každý zájemce si mohl vyzkoušet vlastnoruční výrobu velikonočních ozdob.
						
Foto: Ing. Drahomíra Štáralová

Jarní úklid na Hůrce
Občanské sdružení Hůrka
a Radyně organizuje 14. 4. 2012
úklid kolem základů kostela
sv. Vavřince a sv. Kříže na Hůrce.
Vítáme pomoc všech spoluobčanů!
Sejdeme se v 9.00 hodin u rotundy. Potřebné nářadí a pomůcky (železné hrábě, pilky, nůžky,
pracovní rukavice) s sebou.
Zve výbor OSHR

Oslava Mezinárodního dne žen

Hezkou oslavu MDŽ zažily místní ženy 3. března v sále bývalé restaurace U Nádraží. Více
než 130 posluchačů si užilo hezké vystoupení folklórního souboru ZUŠ Úslaváček a nadchlo
se klasickým zpěvem a vyprávěním členů Státní opery a Národního divadla v Praze Lubomíra
Havláka a Zory Jehličkové. Poděkování patří i paní Mgr. Ivaně Levé za zajištění občerstvení.
Jitka Sutnarová

Rodinné centrum
Dráček
S úsměvem jde všechno lépe
V březnu se Dráček
zapojil do projektu s názvem Úsměv na
papíře. Do soukromé mateřské školky Ve-

selá Žabička jsme do konce března odnesli
více než 30 dětských kreseb, a přispěli tak
do prodejní výstavy, jejíž výtěžek půjde ve
prospěch Nadace pro transplantaci kostní
dřeně. Informace o této akci naleznete na
www.veselazabicka.cz.
V březnu se také Dráček stal nově zapojenou organizací do projektu Mámy pro

mámy. Naše rodinné centrum se tak zároveň stalo i sběrným místem pro miniaturní
oblečky pro předčasně narozená miminka.
Vyzýváme tak všechny, kteří jsou zdatní v
pletení a háčkování, aby vytvořili a k nám
do centra přinesli čepičky a ponožky, případně kontaktovali Janu Sudovou,
pokračování na str. 12
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pokračování ze str. 11
tel. 777 267 991, a my si u vás oblečení
vyzvedneme. Ponožtičky mají mít velikost
chodila od 5 cm do 8 cm a čepičky mají
mít obvod hlavy od 23 cm do 34 cm (velikost se zvětšuje po centimetrech). Vámi
vyrobené oblečky budou předány Fakultní
nemocnici v Plzni. Můžete ale také vyrábět drobné dárečky pro jejich rodiče. Více
naleznete na nedoklubko.cz a na www.mamypromamy.blogspot.com.
Protože jsme i letos požádali Krajský
úřad Plzeňského kraje o dotaci v programu pro Rodičovská a mateřská centra, rádi
bychom vás informovali o tom, že jsme v

předchozích letech žádali podporu především na pomůcky a vybavení centra. Nyní
můžeme s klidem říci, že Dráček je rodinné
centrum s velmi kvalitními a specializovanými pomůckami pro všestranný rozvoj dítěte a naše herny jsou krásně vybavené pro
dětskou hru a rodičovský odpočinek. Letos,
pokud dotaci opět získáme, se zaměříme na
venkovní aktivity rodin s dětmi. Návštěvníci klubů se tak zúčastní celého velmi zajímavého projektu s názvem Tělem i duší!,
což v praxi znamená, že v klubu se děti i
rodiče dozví zajímavé informace, které pak
v přírodě prožijeme, ochutnáme, očicháme
a ohmatáme a následně zážitek zpracuje-

me při další činnosti (dramatické, výtvarné
nebo kreativní).
Závěrem bych Vás ráda pozvala na Plzeneckou padesátku, kde pro vás opět připravujeme krátkou a pro kočárky a malé
děti vhodnou pohádkovou trasu a na Slavnosti rodiny, které proběhnou 19. května
2012 tradičně u Sedleckých rybníků.
O všech akcích se můžete blíže informovat na našich webových stránkách www.
rcdracek.cz.
Těšíme se na setkání s vámi.

pokračování ze str. 1
Všech 298 cen tomboly bylo rozdáno a
dalších sedmnáct výherců získalo v losování některou z hlavních hodnotných cen.
Nechyběla ani květinová taneční volenka,

ze které si tanečnice domů odnášely růže.
Ples města a ZŠ Starý Plzenec podpořil
Nadaci transplantace kostní dřeně prodejem sluníček, které vyrobily děti z plzenecké základní školy.

Za rok se těšíme opět na „plesanou“.

Děkujeme též ostatním sponzorům,
kteří přispěli do tomboly:

Na Jízdárně, Staroplzenecká restaurace
BOHEMIA SEKT, Lékárna Starý Plzenec, Masáže Jaroslava Patočková, Kosmetický salon Iveta Nedvědová, Ing.
Michal Uhlíř, Výroba keramiky Marcela Beyerová, Pekařství Stříbro, Vazárna
květin Dan Melichar, Pneuservis Petr
Šec, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., EVA STUDIO Starý Plzenec,
Textil Mauri Drahomíra Houdková,
Holz Schiller s.r.o., Kadeřnictví Auriga

Petr Musil, Bowling club Radyně,
s.r.o., Sportpenzion Pohoda, Autoservis
Nedvěd, s.r.o., Sutnar&Rappl s.r.o., Potraviny Na Růžku, Pronap s.r.o., Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.,
Penzion Pod Radyní, Vodárna Plzeň,
a.s., Restaurace Český dvůr, Rudolf
Hubač Nej…Motochema, Restaurace

Ukázky standardních a latinskoamerických tanců předvedli členové Taneční školy Gregoriades. 							
Foto: Jiří Vlach

Adéla Vorlíčková

Město Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna děkuje těmto hlavním sponzorům plesu:

Michaela Šalomová, MAWI 3000, spol.
s.r.o., Výtahy Plzeň – Elex, s.r.o., TOI
TOI, sanitární systémy, s.r.o., Milan
Jakl – výroba těstovin, STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o., Pedikúra,masáže, neht.
modeláž Alena Blažková, Karel Babka
Wifi antény Elba Plzeň, Silnice Nepomuk s.r.o., Kadeřnictví Style Starý Plzenec.

Prodejem sluníček byla podpořena Nadace
transplantace kostní dřeně. Tuto dobrovolnou činnost zajišťoval učitel ZŠ St.Plzenec
pan Milan Florian.
Foto: Jiří Vlach
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Symbolický návrat ke kořenům
(nad výstavou Jiřího Vlacha)

Dne 7. března v 18.00 hodin byla v plzeňské galerijní kavárně Azyl ve Veleslavínově ulici zahájena retrospektivní výstava
Jiřího Vlacha, zahrnující tentokrát jeho
tvorbu od poloviny 90. let dodnes.
Představeny zde byly jeho kresby, grafika, hlavně však olejomalby s náměty, vracejícími se do dávnověku.
Autor se jako obvykle jen mírně usmíval a byl – také jako obvykle - skoupý na
slovo. Na vernisáži zazněla (kromě hudby
a zpěvu Evy Vlachové) i pochvalná slova o
něm jako o talentovaném samoukovi, který
se inspiruje snem i fantazií a od 70. let se
zabývá tvorbou ex-libris technikou leptu a
akvatinty.
Budeme-li chtít nalézt nějakou jednotnou myšlenku, která se jako červená nit
vine celou výstavou, pak to je to právě
otázka těch nejhlubších tradic, na které člověk navazuje. Je to motiv anticko-křesťanského dědictví, prostupující řadou obrazů
a kreseb s náměty historie i mytologie. Jiří
Vlach se těchto motivů zmocňuje s pomocí
různých technik. Nemůžeme říci, že autor postupuje ve ztvárňování těchto tradic
chronologicky – je patrné, že se k nim stále
vrací v průběhu posledních zhruba dvaceti
let. Dává se inspirovat antickou mytologií,
zejména čerpá z Ovidiových Metamorfóz.
O tom svědčí kresby s námětem tragického osudu člověka – bájného pěvce Orfea,
potrestaného bakchantkami, i královské
dcery Myrrhy. Svět středomořské Itálie i
Řecka, kde přes propast času stále cítíme
svěží vánek pobřeží a hledíme na jemně se

Výstava výtvarných prací žáků
Základní umělecké školy Starý
Plzenec ve Staroplzenecké galerii
Ve středu 7. března byla zahájena ve
Staroplzenecké galerii výstava výtvarných
prací žáků ZUŠ Starý Plzenec. Slavnostní
náladu vernisáže umocnilo hudební vystoupení Lucie Bártové, která zahrála na
el. klávesy krátkou varhanní skladbu. Varhany jako hudební nástroj jsou hlavním
námětem letošní výstavy. Zajímaly nás
především ty z kostela Narození P. Marie
na Malé Straně. Tento varhanní nástroj,
původně vzácné dílo varhanářské rodiny
Starcků, je restaurován. Do zachovalé barokní skříně je vestavěn zcela nový nástroj,
který je kopií původních varhan.
Žáci pracovali přímo v kostele, měli
možnost si důkladně prohlédnout celý interiér a poslechnout si poutavé vyprávění
pátera Franty. Ten nás podrobně seznámil
nejen s varhanami, ale i s historií kostela

Jedna z vystavovaných olejomaleb Jiřího Vlacha nese název Poslední růže z Pompejí.
								
Foto: archiv
čeřící moře tak jako před staletími, na nás
promlouvá v jasných barvách jeho fantastických krajin. Znepokojivý obraz Poslední
růže z Pompejí nás naplňuje smutkem nad
osudem kdysi tak krásného města. Biblické náměty jsou zde zastoupeny Adamem
a Evou i nezvyklou variací na ukřižování.
Plynutí času a spojení člověka s minulostí
se zrcadlí i v jeho obrazech, vracejících se
k historii rodného městečka – ať již olejomalbou či leptem. „Chtěl bych dosáhnout
toho, aby mé dílo poznali bez podpisu,“
řekl kdysi Jiří Vlach. Na této výstavě si návštěvník opravdu může nevšímat podpisu
– jeho osobitý umělecký rukopis, plný peč-

livě propracovaných detailů, snově-fantazijní kompozice, typická jemná barevnost
... to vše je nezaměnitelné. Navíc obrazy
Jiřího Vlacha často svým leckdy symbolickým obsahem vybízejí k zamyšlení člověka nad sebou samým, nad jeho civilizačními kořeny i směřováním.
V pondělí 12. března měly studentky
blovického gymnázia svůj latinský seminář ne ve škole, ale na této výstavě. Četly
a překládaly latinské texty, vztahující se k
obsahu některých obrazů na antické náměty.
Mgr. Anna Velichová

a vzácnými gotickými freskami. A pak už hany a jeho snahou je získat prostředky na
jsme jen kreslili, malovali, modelovali a dostavbu varhan. Podrobnější informace si
vyrývali matrice pro tisk linorytu. Zajímal můžete přečíst ve Staroplzenecké galeri.
nás především rytmus a řád varhanních
Jana Frolíková, ZUŠ Starý Plzenec
píšťal. Ten jsme dále rozvíjeli, porušovali, posouvali do
nových kompozic lineárních
i barevných. Tento proces
završil tisk vícebarevných linorytů, jejich různé variace a
následné sestavování.
Objevili jsme i novou čeleď brouků „nyharvanovitých“, kteří se nápadně rozmnožili a obsadili výstavní
síň.
Výstavu si můžete prohlédnout do 3. května 2012.
Je zároveň pozváním k návštěvě kostela Narození P.
Marie a cyklu benefičních
koncertů, které se v něm Snímkem se vracíme k vernisáži výstavy výtvarných prací
konají. Pořádá je občanské žáků Základní umělecké školy Starý Plzenec ve StaroplzeFoto Milena Benediktová
sdružení Staroplzenecké var- necké galerii. 		
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Výzva firmám
a podnikatelům
v našem městě
a okolí

Výzva místním spolkům a sdružením
Informace o pořádaných kulturních, sportovních a společenských akcích
je možné zveřejnit v kalendáři akcí Radyňských listů (uzávěrka 18. den v měsíci),
příp. v Plzeňském kulturním přehledu (uzávěrka 10. den v měsíci).
Zájemci zasílejte informace e-mailem, příp. dodejte osobně na adresu:
K-Centrum, městská knihovna, Smetanova 932,
tel.: 377 183 662, 377 183 659, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.

Upozorňujeme na možnost
zaregistrování vaší firmy do
databáze firem a služeb zdarma
na webu města Starého Plzence,
více informací na
www. staryplzenec.cz
nebo osobně v K-Centru,
městské knihovně,
Smetanova 932,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz.

V Rokycanech zvítězil
fotbalový potěr Štěnovic
Házenkářská hala HK Rokycany byla
4.3.2012 dějištěm 11. ročníku Memoriálu
V. Rejška ve fotbale. Turnaj byl určen žákovským starším přípravkám z Plzeňska a
Rokycanska. 8 mužstev bojovalo ve dvou
skupinách systémem každý s každým.
Skupina „A“: Dobřív porazil Černice 1 :
0, Strašice 2 : 0 a remizoval se Starým Plzencem 0 : 0. Spolu s ním postoupily do
semifinále Strašice, když porazily Černice
5 : 0 a 0 : 0 hrály se Starým Plzencem. Poslední duel skupiny mezi Starým Plzencem
a Černicemi skončil 0 : 0. Skupina „B“:
Štěnovice vyhrály 1 : 0 s Mýtem, 3 : 0 s
Letnou a remizovaly 0 : 0 s Losinou. Mýto
porazilo 1 : 0 Losinou a 2 : 0 Letnou a též
postoupilo do semifinále. Losiná pak zvítězila 1 : 0 nad Letnou. V semifinále porazily
Štěnovice Strašice 3 : 0 a Mýto Dobřív až
na penalty (zápas skončil 0 : 0). V boji o 7.
místo pak porazila Letná Černice 1: 0. Pátá
skončila Losiná, která po nerozhodném výsledku 0 : 0 se Starým Plzencem zvítězila

Nástup všech mužstev při vyhlašování konečných výsledků turnaje.
na penalty 4 : 3. Bronzový stupínek vybojovala Dobřív po vítězství 2 : 1 nad Strašicemi. Ve finále zvítězily Štěnovice, jejich
zápas s Mýtem skončil 1 : 0. Při závěrečném vyhlašování výsledků byli odměněni
i nejlepší jednotlivci. Nejlepším branká-

Foto: Petr Liška

řem se stal Jakub Dvořák z Mýta, nejlepším hráčem Ondřej Košťálek z Dobříva a
nejlepším střelcem Jan Planeta ze Strašic
(autor 4 gólů).
Petr Liška
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DROBNÁ INZERCE
• Pronajmu byt 1+1 v Plzni (střed města).
Tel.: 377 966 481 (po 19 hod.).
• Hledám ženu na letní prázdniny (1 měsíc) k těžce postižené babičce a na občasnou výpomoc během roku. Finance dohodou. Tel.: 775 393 133.
• Prodám byt 4 + 1 (+ místnost 20 m2)
v osob. vlastn. ve St. Plzenci, ul 28. října.
Nově zateplený, plast. okna, zasklená lodžie, nové rozvody TV, PC, stoupačky. Cena
k jednání 1.750 000 Kč. Tel.: 602 174 032.
• Hledám pronájem místnosti, pokud možno s WC a vodou, pro 1 osobu ve St. Plzenci. Nájem a energie po osobním jednání.
Tel.: 607 283 777.
• Prodám dětskou dřevěnou postýlku i s
matrací. Cena 500 Kč. Tel.: 732 300 426.
• Prodám pozemek ve St. Plzenci mezi
ul. Nádražní a Nerudovou (cca 800 m2).
Vhodné ke stavbě RD. Tel.: 377 966 610,
602 831 235, Mánesova 500, St. Plzenec.
• Nabízím dlouhodobý pronájem bytu,
Thámova ul., Plzeň, od 1.6.2012, vhodné
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pro rodinu s dítětem. Výměra 65 m2, pouze
4 byty v domě, plastová okna, zděné jádro,
komora, částečně zařízený - pračka, linka,
sedací souprava, stůl, žídle. K dispozici
uzavřená zahrádka. Klidná lokalita, cena
9.000 Kč včetně energií. Tel.: 775 906 815,
email: aillin1@seznam.cz.

TEXTIL & OUTLET
BAZÁREK & KOMISE
Dětský koutek
Po – Pá 11.00 – 17.00 hod.
Starý Plzenec, Žižkova 48
(pod školou)
Tel: 603 258 067

Strana 16

PNEUSERVIS A AUTOSERVIS
Starý Plzenec, Kollárova 1038
- kompletní přezutí od 400 Kč
- možnost uskladnění pneu
- prodej nových a starších pneu
- prodej alu disků
Dále provádíme:
- mechanické práce
- klempířské práce
- diagnostika (VW, Audi, Škoda, Seat)
- příprava a provedení STK + emise
Objednávky:
e-mail:
autopneuservishajek@seznam.cz,
tel.: 775 915 154
Provozní doba:
PO – SO 08.00 – 17.00 hod.

Radyňské listy
Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257 DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky:
Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: René Cais
Dáváme prostor i těm názorům, se
kterými se neztotožňujeme.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Za pravdivost údajů zodpovídá
autor příspěvku.
Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 5/2012 je 20.4.2012.
Vychází: 2.4.2012
ZDARMA
v nákladu 2000 kusů
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