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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
začíná adventní čas, doba zklidnění a
rozjímání. Ať už prožíváme Vánoce jako
křesťanský svátek nebo prostě světsky,
mají pro nás jedinečný význam. Jsou to
především svátky rodiny a setkávání se
blízkých, jsou to svátky klidu, dárků a
radosti. Vánoce to nejsou ale jen dárky a
překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí. Štěstí hlavně v tom, že jsme
spolu. O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Vždy bychom

PF 2013

Příjemné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
v novém roce 2013
Vám přeje
redakce Radyňských listů
a K-Centrum, městská knihovna.

měli mít po boku někoho, s kým se můžete o to všechno krásné podělit. A možná
právě v adventním poklidném čase, při
posezení s rodinou či přáteli, je vhodná
příležitost k zamyšlení se, jak a kam se
naše město vyvíjí a jak se měníme i my,
občané Starého Plzence. Jestli se dokážeme občas zastavit a s pokorou vyhodnotit
své životní postoje a priority… Chtěla
bych vyjádřit naději, že se přes všechny
různé peripetie pro většinu z nás jednalo
o rok úspěšný. Tak jako jste vy prožívali své osobní úspěchy, tak i představitelé
města, pevně věřím, pociťovali uspokojení se zahájením velkého množství investičních akcí, které v budoucnu přispějí ke
spokojenějšímu životu nás všech. Vedle
všech rozsáhlých akcí se mohou zdánlivě ztrácet ostatní malé „starosti“, které je
třeba průběžně řešit a které zaregistrujeme až tehdy, když věci nejsou v pořádku. Patří sem nekonečná řada činností od
údržby komunikací, budov, přes zabezpečení městské hromadné dopravy či odvozu odpadů, až po zajišťování běžného
chodu města. Jsem ráda, že naše město
můžeme považovat, zvláště ve srovnání s
jinými oblastmi v České republice či ve
světě, za místo, kde můžeme žít v klidu a
míru. Tuto hodnotu, denně konfrontovanou s mediálními zprávami, politickými
šarvátkami, katastrofickými scénáři, bychom si měli ve zvýšené míře připomínat
právě v adventním období. Pevně věřím,
že navzdory některým předpovědím naše
město i republika poplují i v příštím roce
klidnými vodami.
Děkuji všem, kteří se svou celoroční
námahou a poctivou prací zasloužili o to,
abychom si mohli společně krásný čas
Vánoc prožít v klidu, pohodě a radosti.
Společně s Vámi pevně doufám, že rok
2013 bude k našemu městu přívětivý, a
my budeme svědky jeho dalšího rozvoje.
Přeji Vám z celého srdce ty nejkrásnější Vánoce a do nového roku 2013 hodně
zdraví, optimismu a pevnou víru v sama
sebe.
Vlasta Doláková, starostka

ZDARMA

ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM
V sobotu 17. listopadu se ve Starém Plzenci
a blízkém okolí konala celostátní akce Klubu
českých turistů pod názvem Za posledním
puchýřem 2012, která je takovým oficiálním
zakončením nikdy nekončící turistické sezóny. Akci pořádali plzeňští turisté a sjeli se
na ni účastníci nejen z celé republiky, ale i ze
Slovenska, Německa a Polska. Konečný počet
se zastavil na čísle 1503. Turisté naplnili celý
Starý Plzenec, aby si prohlédli románskou
rotundu sv. Petra a Pavla na Hůrce, muzeum
historické hasičské techniky v Sedlci, zříceninu hradu Radyně na stejnojmenném kopci,
přírodní památku skály Andrejšky a dále pak
pokračovali po připravených turistických trasách v délce od 10 do 50 kilometrů. Akce se
vydařila, návštěvníci byli vesměs spokojeni.
Toto všechno by se ale nemohlo podařit bez
výrazné pomoci místní radnice v čele se starostkou Bc. Vlastou Dolákovou. Na úspěchu
Posledního puchýře se dále podíleli: paní Eva
Vlachová, vedoucí turistického informačního centra, Mgr. Milena Benediktová, manželé Chrastilovi a členové SDH ze Sedlce, pan
Martin Vavřička z restaurace Český dvůr,
agentura Nashledanou s.r.o., restaurace Na
Jízdárně, Staroplzenecká restaurace Bohemia
Sekt a pivní bar BoJo v Sedlci. Všem opravdu
srdečně děkujeme za vynikající spolupráci.
Josef Sýkora, předseda oblasti
Klubu českých turistů Plzeňského kraje
Během uvedené akce si prohlédlo rotundu
sv. Petra a Pavla celkem 220 návštěvníků a na
věž hradu Radyně vystoupalo celkem 143 lidí.
Dle odhadů navštívilo turistické informační
centrum ve Starém Plzenci na 1400 turistů.
Eva Vlachová, K-Centrum Starý Plzenec

Turisté u rotundy sv. Petra a Pavla na Hůrce
ve Starém Plzenci.
Foto: Šárka Sýkorová.
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
28. schůze – 11. října 2012
RM
◘ schválila, ve smyslu uzavřené smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření kupní smlouvy se společností ČEZ
Distribuce, a. s. o prodeji nově odděleného
pozemku města parc. č. st. 2176 v k. ú. Starý Plzenec o výměře 19 m2;
◘ schválila vypočtený podíl neinvestičních nákladů na jednoho žáka v ZŠ Starý
Plzenec za rok 2011, požadovaný na okolních obcích podle ustanovení § 178 odst. 6
zákona č. 561/2004 Sb., ve výši 11.012,27
Kč včetně použitého postupu při výpočtu
výše uvedeného podílu. V případech žáků,
kteří navštěvovali školu jen část školního
roku, bude úhrada nákladů vyžadována v
poměrné výši;
◘ souhlasila s provedením náhradní výsadby v Radyňské ulici náhradou za vykácený živý plot z habrů na rozhraní pozemků parc. č. 213/62 a 212/2 v souvislosti s
realizací stavby ,,III/180 26 Průtah Starý
Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce“, a
se zadáním výsadby Mgr. Kateřině Karasové (Avantgarden, atelier zahradní tvorby)
podle jí předložené cenové nabídky;
◘ vzala na vědomí předložený přehled
pohledávek města a uložila MěÚ předložit
ZM k rozhodnutí návrh na odepsání nedobytných pohledávek;
◘ bere na vědomí žádost nájemce bytu v
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Žižkově ulici čp. 50 o zateplení bytu a výměnu oken a uložila Bytovému hospodářství prověřit současný stav bytu a předložit
RM do 25.10.2012 návrh na řešení;
◘ schválila uzavření dodatku ke smlouvě města s Plzeňským krajem, jehož předmětem je poskytnutí finančního příspěvku
kraji na dopravní obslužnost pro rok 2012;
◘ schválila uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace 300.000
Kč městu na opravu budovy sokolovny v
roce 2012.
29. schůze – 15. října 2012
RM
◘ souhlasila se zadáním provádění investičního dozoru a provedení závěrečného
vyhodnocení investičních akcí „Kanalizace
Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ a „Rozšíření vodovodní sítě v
Sedlci“ společnosti Allowance, s. r. o. podle společností předložené nabídky;
◘
souhlasila se zadáním vypracování
studie dispozičního řešení objektu bývalé
hájovny pod hradem Radyní a novostavby
sociálního zázemí společností ATELIER
SOUKUP, s. r. o. podle společností předložené upravené nabídky.
30. schůze – 16. října 2012
RM
◘ zrušila v celém rozsahu záměr města
prodat 28 pozemků (stavebních parcel) v
lokalitě Pod Hřištěm vyhlášený spolu s výzvou k podávání nabídek dne 17.09.2012
a uložila MěÚ ve smyslu usnesení ZM č.
16.03/2012 ze dne 15.10.2012 zveřejnit
znovu na úřední desce MěÚ a na webových stránkách města po zákonnou dobu
záměr města prodat výše uvedené pozemky jednomu zájemci, který se zaváže na své
náklady vybudovat v dané lokalitě technickou a dopravní infrastrukturu, se stanovenými podmínkami a s výzvou k podávání
nabídek nejpozději do 01.11.2012 do 13:00
hodin.
31. schůze – 25. října 2012
RM
◘ schválila uzavření „smluv o převodu
vlastnictví jednotky“ se členy Bytového
družstva Radyně-družstvo podle předloženého vzorového návrhu, jejichž předmětem bude prodej spoluvlastnických podílů
města na bytových jednotkách č. 1183/110 a č. 1184/1-12, na společných částech

domu čp. 1183 a 1184, na domem zastavěných pozemcích parc. č. st. 1939 a st. 1941
a na přilehlém pozemku parc. č. 214/16 v
Hálkově ulici v k. ú. Starý Plzenec podle
usnesení ZM;
◘
vzala na vědomí návrh vedoucího
ÚÚM na pořízení výkonného motorového
vysavače komunálních odpadů pro potřeby
města a uložila mu provést spolu s MěÚ
průzkum možných nabídek takového stroje formou poptávkového řízení a výsledek
předložit RM k rozhodnutí;
◘ stanovila termíny pro konání svatebních obřadů na MěÚ v I. pololetí 2013 na
dny: 19. ledna, 23. února, 16. března, 20,
dubna, 25. května a 15. června;
◘ bere na vědomí stížnost obyvatel a
vlastníků domu čp. 515 v bývalé cihelně v
Bezručově ulici na hlučnost způsobovanou
jízdami terénních motocyklů (pitbike) po
nedalekém pozemku města parc. č. 478/3
včetně jejich žádosti o nápravu a uložila
MěÚ pozvat nájemce pozemku k projednání stížnosti a dohodnout s ním úpravu
provozní doby a omezení pouze na provoz
malých motocyklů, jak je uvedeno v nájemní smlouvě;
◘ schválila uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury o
poskytnutí finančních prostředků ve výši
4.345.000 Kč městu na realizaci akce
„III/18026 průtah Starý Plzenec, Radyňská
ulice – rekonstrukce“ v roce 2012;
◘ vzala na vědomí výzvu společnosti
RWE Distribuční služby, s. r. o. k odstranění nežádoucí vegetace na pozemcích města v trase plynovodu ve Štěnovické ulici a
souhlasila s vykácením dřevin v nezbytně
nutném rozsahu podle předloženého návrhu na náklady provozovatele plynovodu;
◘ souhlasila s provedením pravidelné
garanční prohlídky požární automobilové
cisterny města Tatra 815 autorizovaným
servisem včetně seřízení a dodání nových
náplní a s pořízením ponorného čerpadla
pro potřeby JSDH Starý Plzenec za účelem
čerpání vody ze studní a vyšších hloubek;
◘ vzala na vědomí Protokol o definitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR, kterým
je městu přiznáván doplatek dotace v rámci projektu „Kanalizace a ČOV Starý Plzenec“ (1. etapy) ve výši 4.500.000 Kč;
◘ souhlasila s přidělením bytů v DPS
ve Starém Plzenci Boženě Hladíkové a
manželům Filipovým z Plzně vzhledem k
tomu, že dosud evidovaní žadatelé o byt v
DPS nemají v současné době o přidělení
volného bytu zájem;
pokračování na str. 3
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◘ vzala na vědomí výroční zprávu Základní školy Starý Plzenec za školní rok
2011/2012;
◘ vzala na vědomí předložený hospodářský výsledek společnosti PRONAP, s. r. o.
za měsíc září 2012 a vyjádřila nespokojenost s dosahovaným výsledkem hospodaření;
◘ souhlasila s přijetím finančního daru
20.000 Kč poskytovaného společností KS
- Europe, s. r. o. Základní škole Starý Plzenec na vybavení keramické dílny;
◘ nesouhlasila, na žádost Oblastní charity
Červený Kostelec, s poskytnutím finančního příspěvku města na provoz Domova sv.
Josefa v Žirči, neboť v domově není hospitalizován žádný občan města;
◘ souhlasila předběžně s konáním sportovní akce Mistrovství České republiky
štafet a družstev v orientačním běhu v
městském lese pod hradem Radyně na
přelomu září a října 2014 za předpokladu
uzavření dohody pořadatele s městem o
splnění podmínek stanovených městem pro
konání akcí v městských lesích;
◘ vzala na vědomí informaci starostky
města o současném stavu realizace projektu „Kanalizace Malá Strana, Sedlec, rozšíření ČOV Starý Plzenec a rozšíření vodovodní sítě Sedlec“ a o dosavadním průběhu
stavby „III/18026 průtah Starý Plzenec,
Radyňská ul. - rekonstrukce“.
32. schůze – 8. listopadu 2012
RM
◘ souhlasila, na žádost vlastníků domů
čp. 79 a 153 v Sedlci, s prodloužením budovaného kanalizačního řadu, které je však
možné realizovat pouze na pozemku dotčeném územním a stavebním řízením, tj. pouze k hranici s pozemkem parc. č. 237/155;
◘ nesouhlasila, na žádost vlastníka pozemku parc. č. 1387/2 a chaty č. ev. 12 v

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
17. zasedání – 5. listopadu 2012
ZM
◘ souhlasilo s prodejem pozemků parc.
č. 343/176, 343/177, 343/178, 343/179,
343/181, 343/182, 343/183, 343/184,
343/185, 345/71, 345/72, 345/73, 345/74,
345/75, 345/76, 345/77, 345/78, 345/79,
345/80, 345/81, 345/82, 345/83, 345/84,
345/85, 345/86, 345/89, 345/90 a 351/4 v
k. ú. Starý Plzenec za cenu 750 Kč za m2
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chatové lokalitě Pod Hůrkou, s prodejem
pozemku města parc. č. 1387/1 za účelem
zajištění přístupu k nemovitostem žadatele,
neboť předmětný pozemek je součástí účelové komunikace a je veřejně přístupný;
◘ schválila uzavření smlouvy o půjčce
s příspěvkovou organizací Základní školou Starý Plzenec podle usnesení ZM dne
05.11.2012;
◘ souhlasila, na žádosti občanů a podnět
odboru ŽP MěÚ, s pokácením dřevin na pozemcích města, a to 5 ks smrků pichlavých
na pozemku parc. č.237/8 v chatové lokalitě V Cihelně v Sedlci, 1 ks javoru klenu
na pozemku parc. č. 225/7 v Gorkého ulici
z důvodu poškozeného kořenového sytému
stromu, 2 ks odumřelých keřů okrasného
hlohu na pozemku parc. č. 1411/39 na Masarykově náměstí s podmínkou provedení
náhradní výsadby a 1 ks jedle ojíněné na
pozemku parc. č. 210/6 v Jiráskově ulici;
◘ nesouhlasila s návrhem občanského
sdružení Ostrá Hůrka na vyhlášení Ostré
Hůrky přírodní památkou, neboť současnou registrací Ostré Hůrky významným
krajinným prvkem je ochrana přírody a
krajiny v této lokalitě zajištěna dostatečně;
◘ souhlasila s úpravou provozní doby
městského úřadu v závěru roku 2012 a s
uzavřením městského úřadu 31.12.2012;
◘ souhlasila s technickým řešením změny kanalizace v Radyňské ulici v úseku
mezi ulicemi Dr. Beneše a Nepomuckou
podle předložené projektové dokumentace
„III/180 26 Průtah Starý Plzenec Radyňská
ulice – rekonstrukce kanalizace, změna
stavby před dokončením“ zpracované Jaroslavem Krpejšem;
◘ vzala na vědomí návrh města Plzně na
uzavření dohody o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací podle § 8
odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích a uložila MěÚ prověřit majetkoprávní vztah k vodovodnímu řadu – přivaděči

vody z území města Plzně do vodojemu v
městském lese nad štěnovickou silnicí;
◘ souhlasila, na žádost ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec, s výměnou vodovodního filtru v budově školy dle předloženého návrhu za předpokladu financování z
rezervního fondu školy;
◘ vzala na vědomí dopis Ladislavy Hemrlové ze dne 23.09.2012, ve kterém vyjadřuje nesouhlas s vyřízením stížnosti občanů
z Podhradní ulice ze dne 23.07.2012, týkající se zejména zápachu od skotu pasoucího se na lukách u řeky, městským úřadem a
žádá o projednání stížnosti a řešení tohoto
problému radou a zastupitelstvem města a
uložila předložit všechny shromážděné písemné materiály v této věci zastupitelstvu
města;
◘
souhlasila s uzavřením dodatku ke
smlouvě o pronájmu redakčního systému
webových stránek města se společností
Galileo Corporation, s. r. o., jehož předmětem je navýšení kvóty prostoru poskytovaných webhostingových služeb o 1 GB;
◘ souhlasila, na žádost OSHR Starý Plzenec, s poskytnutím půjčky tomuto sdružení na předfinancování projektu „Kupecká stezka“ v případě obdržení dotace ze
SZIF a uložila MěÚ začlenit příslušnou
částku do připravovaného rozpočtu města
na rok 2013;
◘ souhlasila s uspořádáním setkání přátel
provozujících geocaching na nádvoří hradu
Radyně dne 08.12.2012 v době od 13:00 do
16:00 hodin a s nabízeným zajištěním úklidové akce v okolí hradu v jarních měsících
2013 a uložila MěÚ uzavřít s organizátorem setkání dohodu o převzetí odpovědnosti za zajištění pořádku a bezpečnosti v
průběhu této akce;
◘ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP, s. r. o. na měsíc listopad
2012.

společnosti Investice Pubec, s. r. o. a s uzavřením smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva s touto společností podle jejího
upraveného návrhu;
◘ souhlasilo s koupí pozemku parc. č.
1053/145 v k. ú. Starý Plzenec pod účelovou komunikací v Sudově ulici za cenu 60
Kč za m2;
◘ schválilo rozpočtové opatření č. 4/2012,
jehož předmětem je navýšení příjmů i výdajů rozpočtu města v roce 2012 o stejnou
částku 200 tis. Kč z důvodu poskytnutí
krátkodobé půjčky příspěvkové organizaci
Základní škole Starý Plzenec;
◘ souhlasilo s poskytnutím krátkodobé

bezúročné půjčky 200 tis. Kč příspěvkové
organizaci Základní škole Starý Plzenec na
úhradu jejích provozních nákladů v roce
2012, která bude městu úplně splacena nejpozději do 10 dnů po obdržení avizovaných
přeplatků záloh za odběr plynu na účet školy, a uložilo radě města dojednat a uzavřít
se Základní školou Starý Plzenec smlouvu
o půjčce podle stanovených podmínek;
◘ schválilo ceny vodného a stočného ve
městě pro rok 2013 podle návrhu společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s., ve výších (bez DPH): vodné 30,44 Kč a stočné
26,75 Kč.
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Městský úřad Starý Plzenec oznamuje, že se souhlasem rady
města mění v závěru roku 2012 provozní dobu a úřední hodiny pro veřejnost takto (změny vyznačeny tučným tiskem):
Čtvrtek 27. prosince: 7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 h
(úřední hodiny a pokladna otevřena od 07:30 hodin)
Pátek 28. prosince: 7:00 – 14:30 h
Sobota 29. prosince: 7:00 – 14:30 h
V pondělí 31. prosince 2012 bude městský úřad uzavřen.
Ing. Zdeněk Kugler, tajemník městského úřadu
OZNÁMENÍ
o době a místě konání
volby prezidenta republiky
Starostka města Starý Plzenec podle §
34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých
zákonů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
dne 11. ledna 2013 od 14.00 h do 22.00 h,
dne 12. ledna 2013 od 08.00 h do 14.00 h.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev
krajů
ve volebním okrsku č. 1 - „Městečko“
je volební místnost v budově MěÚ ve
Smetanově ulici čp. 932 pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Akátová, Ke Studánce, Průběžná, Baslova,
Kozinova, Rašínova, Bezručova, Krátká,
Smetanova, Brožíkova, Lipová, Sv. Čecha,
Do Vrchu, Luční, Štěnovická, Haškanova,
Mánesova, Švestková, Husova, Masarykovo nám., Topolová, Jabloňová, Nádražní,
Vrchlického, Javorová, Na Klínu, Zadní,
Jiráskova, Nerudova, Žižkova, K Lesu, Palackého
ve volebním okrsku č. 2 - „Vilová Čtvrť
- levá část“
je volební místnost v budově Základní
školy na Masarykově náměstí čp. 54

INFORMACE PRO OBČANY
Poruchy veřejného osvětlení ve městě oznamte pracovnici
odboru životního prostředí MěÚ Starý Plzenec paní Heleně Šaškové, tel. 377 183 651,
e-mail: saskova@staryplzenec.cz.
Změna jízdního řádu ČD k 9. 12. 2012
Na trati Plzeň – Horaždovice předměstí je v odjezdu z Plzně
časově posunut pouze jediný vlak 8923 o 2 minuty později ve
22:57 h. Ostatní spoje zůstávají beze změny.
Na rozdíl od minulého roku jezdí Plzeňské linky v trati Blovice Kozolupy v pracovních dnech i v období mezi 24.12. – 31.12.
Josef Sutnar, zastupitel města St. Plzence

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
B. Němcové, Karoliny Světlé, Tomáškova,
Dobrovského, Kollárova, U Přírodního divadla, Dr. Beneše, Mikoláše Alše (část)
U Šimiců, El. Krásnohorské, Na Smetaníku, Výrovna, Gorkého, Náprstkova, 28. října, Hálkova, Nepomucká ul., Havlenova,
Sládkova
ve volebním okrsku č. 3 - „Vilová Čtvrť pravá část“
je volební místnost v budově Základní
školy na Masarykově náměstí čp. 54
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Andrejšky, Jedlová, Ostrá Hůrka, Čachna,
Jetelová, Pionýrů, Čelakovského, Jungmannova, Radyňská, Dvořákova, K Lomu,
Riegrova, Erbenova, Kpt. Jaroše, Samota
Fričova, Ke Hřišti, Sladkovského, Habrmanova, Máchova, Smrková, Heydukova
Májová, Sportovní, Modřínová
ve volebním okrsku č. 4 - „Malá Strana“
je volební místnost v budově SOU obchodu a řemesel v Raisově ulici čp. 96
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Havlíčkova, K Vykopávkám, Sudova, Herejkova, Malostranské nám., Třebízského
nám., Hollmanova, Podhradní, U Mlýna,
Hrad. Plzeňského, Pod Hůrkou, V. Kratochvíla, Komenského, Raisova

LIDSKÁ LHOSTEJNOST
A BEZOHLEDNOST
– pokračování
Vážení spoluobčané, v posledním článku jsem psal o bezohlednosti řidičů projíždějících prašnými komunikacemi ve
městě, a to zejména těmi, které navazují
na ul. Nepomuckou. Chtěl bych poděkovat
spoluobčanům za trpělivost, která se myslím vyplatila. V současné době mají čtyři
komunikace v tomto úseku solidní povrch
s podkladem makadamu penetrovaného
asfaltovou emulzí a dvěma vrstvami asfaltového postřiku s podrtí. Tento povrch
se v letních měsících více zpevní a věřím,
že bude dlouho sloužit ke spokojenosti našich a projíždějících občanů. Je třeba ale
zejména v těchto počátečních měsících na

komunikacích „nezávodit“, aby zbytečně
nedocházelo k vydírání čerstvého povrchu.
Snahou vedení města je, aby Starý Plzenec nebyl předmětem kritiky místních občanů a návštěvníků a aby se nám zde všem
lépe žilo, a věřte, že to vyžaduje nemalé
úsilí. Skutečnosti zaznamenané v posled-

a ve volebním okrsku č. 5 - „Sedlec“
je volební místnost v budově Základní školy (vchod do tělocvičny) v Sedlci
čp.81 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k
trvalému pobytu v ulici
Ke Skalce, Pastýřská, Stará cihelna,M.
Alše (část), Podskalí, U Sedlce, Na Hůrce
Pod Tratí + Sedlec
3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským
průkazem nebo cestovním pasem České
republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti.
5. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je
zapsán, vydá městský úřad na jeho žádost
voličský průkaz.
O vydání voličského průkazu může
volič požádat osobně u městského úřadu
(v knihovně nebo na sekretariátu starostky města) do okamžiku uzavření stálého
seznamu (tj. 09.01.2013 do 16.00 h) nebo
písemně s úředně ověřeným podpisem
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do
04.01.2013).
Bc. Vlasta Doláková
starostka města
ních týdnech však opět hovoří o lidské bezohlednosti a lhostejnosti. Příkladem toho
jsou rozbitá světla v ulici Nádražní, jejichž
oprava stála město 17.000 Kč, přičemž se
nejedná o první případ. Odhozené koberce
před sběrnými nádobami nebo v nich znemožní ukládání odpadu dalším občanům
nehledě na to, že do těchto nádob (ani před
ně) takový odpad nepatří. V rámci úklidu
města Útvar údržby odveze týdně několik
multikár podobného odpadu. Máme sběrný dvůr, který město stojí ročně řádově
2 500 000 Kč. Žádám Vás tedy, aby byla
tato možnost využívána. Řada obcí takovou výhodu nemá.
Poslední vrchol nepochopitelného vandalského jednání je vyříznutá část lavice v
pokračování na str. 5
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zastávce autobusu na Radyňské ul.
Fotografie tento stav demonstrují a myslím, že je to beze slov. Jsem přesvědčen
o tom, že by každý občan měl přispět nějakým způsobem k prospěchu města, nebo
mu alespoň neškodit. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem s městem spolupracují,
toto cestou děkuji.
Bc. Václav Vajshajtl , místostarosta

STARÝ PLZENEC
V LETECH 1890-1894
1890-1892
Za členy místní školní rady při nové
volbě, dne 15. února 1890 konané, zvoleni: Fábera Josef, Říha Josef, Čejka Václav
a Jan Herejk. Místním školním dozorcem
jmenován Václav Čejka.
Začátkem téhož roku provedeno bylo
v Plzenci sčítání lidu, z kteréhož bylo
vidno, že nalézalo se v Plzenci r. 1891 1
672 obyvatelů, z nichž bylo 885 osob (421
mužského, 464 ženského pohlaví) do Plzence příslušných a 787 osob (375 muž.,
412 žensk.) přespolních. Dle sčítání z roku
1880 vychází najevo, že přibylo v Plzenci
o 140 obyvatelů více.
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne
10. září 1890 konala se za přítomnosti komisaře vl. Otakara Böhma volba člena do
okresního zastupitelstva a zvolen 12 hlasy
starosta Václav Herejk.
Dne 4. května 1891 odbývána volba do
obecního zastupitelstva a zvoleni byli:
V I. sboru voličském: Jakub Kašpar 11
hlasy, Josef Hucl 10 hlasy, Josef Fábera 10
hlasy, Josef Říha 10 hlasy, Václav Herejk
10 hlasy, Jan Herejk 10 hlasy. V II. sboru voličském: Jan Pechman 15 hlasy, Jan
Kunciter 14 hlasy, Tomeš Pytlík 15 hlasy,
Václav Čejka 14 hlasy, Josef Bardoun 14
hlasy, Josef Vlnař 14 hlasy. V III. sboru voličském: Josef Reišig 27 hlasy, Alois Kudlič 23 hlasy, Frant. Krňoul 26 hlasy, Václav
Šolar 22 hlasy, Josef Suchý 24 hlasy, Josef
Pfreidtner 21 hlasy.
Dne 21. května 1891 konala se pak volba představenstva, ve kteréž byli zvoleni:
Václav Herejk starostou 17 hlasy, Josef
Hucl I. radním 10 hlasy, Jan Herejk II. radním 8 hlasy, Josef Suchý III. radním 10 hlasy, Josef Pfreidtner IV. radním 11 hlasy, Jan
Kunciter V. radním 10 hlasy.
Téhož času usnešeno místní školní radou, aby konečně provedena byla přístavba
školní budovy tak, aby všechny třídy nalézaly se pohromadě. Proti tomuto usnešení

podala obec Sedlecká odvolání až k zemské školní radě, která však uznala důvody
za nepodstatné, a proto rekurs zamítla. Se
stavbou pak ihned započato a pokračováno
rychle tak, že již dne 20. září 1891 konalo
se slavnostní posvěcení nových místností.
Náklad na tuto přístavbu, kterouž zřízeno
bylo šest učeben pro případ rozšíření, obnášel celkem 5.555 zl 22 kr.
Poněvadž bylo všeobecně známo, že
jako v každém hradišti, tak i na Hůrce, na
níž stával kdysi župní hrad, mohly by býti
mnohé věci nalezeny, které by mohly sloužiti k objasnění jak historických, tak i kulturních poměrů tehdejší doby, odhodlal se
slovutný sběratel starožitností gymnasiální
prof. Josef Strnad dáti jmenované hradiště
překopati. S prací započato v srpnu t. r. a
nalezeno tu mnoho věcí, z nichž některé
mají skutečně nemalou cenu starožitnickou. Nalezeno tu množství kostí zvířecích,
z nichž mnohé v „šidelka“ přibroušené,
neb v tak zvané „brusle“ přiřezané, mnoho střepů z nádob rozličně ozdobených,
mezi nimiž zvláště hledaná a vzácná „dna“
s rozmanitými co do doby a způsobu charakteristickými výkresy, několik hliněných
„vřetýnek“ různého tvaru užívaných při
předení, kroužek ze zeleného skla, prý velmi vzácný, karneolové korálky a množství
věcí železných, jako „hřebíků“, nožů, šipek
atd., a co koruna všeho též dva stříbrné peníze z dob Vladislava II. Všechny tyto věci
vyčistěné a seřaděné, chovají se v muzeu
Plzeňském.
Když za obvodního lékaře se sídlem v
Plzenci ustanoven byl MUDr. Houska z
Volyně, byl dosavadní obecní lékař Dr. Čížek ze služeb propuštěn a za obecního lékaře přijat Dr. Jan Houska.
Pamětihodnou událostí minulého roku
jest též, že jako po celých Čechách, tak i
v Plzenci a okolí řádila velká voda, která
vyžádala si mimo nesčetných škod též několik domků za oběť.
Na místo Jana Pechmana, který odstěhoval se do Černic, stal se členem výboru
Jan Rajzl.

Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 4.
května 1892 jmenován byl zemský a říšský
poslanec a tajemník okresního zastupitelstva v Plzni František Schwarz za zásluhy
své o obec Plzenec „čestným měšťanem“,
což mu, poněvadž dlel právě na říšské radě,
telegraficky oznámeno bylo, začež se vřelými slovy poděkoval.
Téhož roku bylo zakázáno starobylé křístání a klepání, kteréžto ode dávna v poslední dny týdne pašijového od školních
dětí hromadně bylo provozováno, poněvadž se dály při tom veliké nepřístojnosti.
Touž dobou stal se učitelem v Plzenci
Antonín Michal, který sem byl z Bušovic
přeložen.
Dne 30. prosince 1892 vzdal se Josef
Suchý svého úřadu, co třetí radní.
1893
Dne 5. dubna 1893 odbýván slavný pohřeb dlouholetého člena obecního zastupitelstva a místní školní rady, jakož i četných
spolků Josefa Říhy, kteréhož zúčastnilo se
obecní zastupitelstvo a mnoho přátel a známých zesnulého. Na místě zemřelého povolán za člena obecního výboru náhradník
Jakub Černý.
Dne 18. července zavítal do Plzence
kníže arcibiskup pražský hrabě Schönborn,
by zde svátost biřmování uděloval. Z té příčiny bylo městečko slavnostně vyzdobeno,
na náměstí postavena slavnostní brána, u
níž shromáždilo se obecní zastupitelstvo,
místní spolky, jakož i četné obecenstvo;
zde uvítal kardinála starosta Václav Herejk, jakož i místní farář.
Téhož roku přeložen sem z Mešna učitel
Josef Suda.
1894
Začátkem roku 1894 byl dán dosavadní
obecní strážník František Holub do výslužby a strážmistrem zvolen Josef Hobl.
Pro nové tříleté období zvoleni byli do
nové místní školní rady: Čejka Václav,
Fábera Josef, Herejk Jan a Hucl Josef, Šedivec Vavřinec ze Sedlce, Ženíšek Jakub z
Letkova a Kalisch Jind., správce v Sedlci,
pokračování na str. 6
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co zástupce virilního hlasu.
Poněvadž k uhrazení schodku, který
vznikl obci placením úroků, bylo nezbytně
třeba nějakého stálého příjmu, usneslo se
obecní zastupitelstvo ve schůzi své dne 6.
března 1894 odbývané, aby vybírána byla
nápojová dávka, a sice z 1 l piva 1 kr, z 1 l
vína 2 kr a z 1 l kořalky 3 kr.
V řádném svém zasedání dne 5. listopadu usnesla se místní školní rada v Plzenci,
by placení školného za jednotlivé školní
dítky bylo zrušeno a aby se místní obecní
přirážkou uhrazovalo. Usnešení toto bylo
obecním zastupitelstvem schváleno.
V témže čase podána žádost, aby zdejší pětitřídní škola rozmnožena byla o třídu
šestou.
Poněvadž roku 1893 stiženo bylo okolí
velikou neúrodou, bylo požádáno okresní
zastupitelstvo, aby obci Plzenecké povolilo
8.000 zl a podle výše takto povolené, aby
upraveny byly částky, které by se občanům
ze strany obce zapůjčily, což také bylo v
nejbližší době provedeno.

Roku 1894 byla obec Plzenecká nucena
ku krytí vydání mimořádného učiniti výpůjčku 11.100 zl, což příslušnými orgány

KDY ZPUSTLA RADYNĚ

ve vsi Žákavá, byl na Radyni přepaden a
oloupen čtyřmi muži.) Patrně počátkem 16.
století, kdy měli hrad v zástavě Šternberkové (dosadili na Radyni svého hejtmana),
hrad zachvátil obrovský požár. Nejpravděpodobnější příčinou byl úder blesku, který pobořil východní věž s hladomornou:
plameny pak zničily tuto věž a především
palác. Již r. 1558 je v zemských deskách
hrad Radyně označen jako pustý. Šlechta
jej využívala pouze na podzim jako útočiště
při lovu (patrně byly obyvatelné místnosti v
západní věži). V té době byl českým králem
Ferdinand I. Habsburský (od r. 1526) – ten
však hrad nepobořil: zápis je spíše reakcí
na to, že po prohraném povstání českých
stavů v r. 1547 musela česká města platit
vysokou pokutu a zbořit své hradby. Nezachoval se jediný dokument o tom, že by

„Okolní lid vypráví: Přestalo lidské
obývání na hradu Radyně tím, že se tam
utvořila silná rota loupežnická, vůkolní
osady přepadala, byla postrachem okolí i
cestovatelů. Ferdinand I. učinil konec loupežným rotám a hrad učinil pustým.“
(J. Schiebl cituje z: František Civiš:Pamětní kniha obce Nebylova (rukopis) str.
183)
Poznámka:
Radyně byla vystavěna jako strážní hrad
pro Karla IV. počátkem 60. let 14. století a
byla tedy majetkem královské koruny – sídlil na ní královský purkrabí.od r. 1410 dostával purkrabí hrad jako manský statek:
tj. vlastnil jej po dobu svého trvání v úřadě
a všechny výnosy plynuly do jeho kapsy a
ne do královské pokladny. V té době se stal
purkrabím Oldřich z Letkova, který se však
ke králi zachoval nešlechetně. Místo aby
dbal o bezpečnost cest a pronásledoval lupiče, stal se lapkou sám. Spojil se s pány
z Oseka a Přimdy a společně olupovali na
silnicích, kupce. Situace v kraji se zhoršila
natolik, že r. 1418 byl Václav IV. nucen poslat proti nim vojsko. Zajal jejich žoldnéře
a dal je popravit, totéž se stalo i Oldřichu
z Letkova.
Čeští králové Radyni po husitských válkách dávali do zástavy různým šlechticům.
Ti se o tento majetek příliš nestarali (na
hradě nesídlili), takže v okolí hradu nebývalo bezpečno. (Uveďme příklad, který
toto dokládá. Od r. 1454 do r. 1465 měl
Radyni v zástavě Oldřich z Rakové: když
se dýšinský farář vracel r. 1462 z návštěvy

povoleno.
Téhož roku započalo se se stavbou silnice ku Koterovu, která zadána dne 25.
května veřejnou dražbou Tomeši Pytlíkovi,
kterýž podal nejnižší cenu 1.789 zl.
Zemská školní rada zřízení šesté třídy
školní nepovolila, nýbrž vyřídila žádost
tím způsobem, aby dosavadní pátá třída
rozdělena byla dle pohlaví, že se pak pro
takto nově vzniklou dívčí pobočku ustanoví ženská síla učitelská.
Také postavena toho roku nová městská
váha u radnice, jejížto zřízení zadáno bylo
železárně v Sedlci.
Téhož času stal se v Plzenci učitelem
Josef Hejl, který až dosavad působil v Tymákově.
Dne 28. srpna 1894 po uplynutí tříletého
období konaly se opětně volby do obecního
zastupitelstva. Zvoleni byli jako členové:
V I. sboru voličském: Jan Herejk 13 hlasy.

Josef Fábera 12 hlasy, Václav Herejk 12
hlasy, Jakub Kašpar 11 hlasy, Jan Cheníček
12 hlasy, Josef Vlnař 7 hlasy. V II. sboru
voličském: Tomeš Pytlík 10 hlasy, Jan Rajzl 10 hlasy, Josef Čejka 10 hlasy, Václav
Čejka 10 hlasy, Josef Hák 10 hlasy, Jan
Kunciter 10 hlasy. V III. sboru voličském:
Václav Řapek 29 hlasy, Václav Kučera 28
hlasy, Václav Pirner 29 hlasy, Jan Zikmund
28 hlasy, Václav Škoda 28 hlasy, Václav
Šolar 27 hlasy.
Ve volbě představenstva 15. září 1894
odbývané zvoleni: Václav Čejka starostou
12 hlasy, Jakub Kašpar I. radním, Josef
Hák II. radním, Tomeš Pytlík III. radním,
Václav Škoda IV. radním, Václav Pirner V.
radním.
V témže roce povolil zemský výbor výnosem svým ze dne 27. prosince 1894 čís.
64,236 vybírání nápojové dávky, jak se
obecní zastupitelstvo bylo o tom usneslo.
ZE STAROPLZENECKÉ KRONIKY VÁCLAVA BASLA
vypsala Věra Fenclová

tento panovník z Radyně vyhnal lapky. Je
ovšem pravda, že za Ferdinanda I. došlo k
upevnění ústřední panovnické moci a skončil stav, kdy ze sporů měst a panstva za vlády Vladislava Jagellonského těžili loupeživí šlechtici. Za jeho předchůdce Vladislava
Jagellonského (1456-1516) se moc šlechty
posílila, bezpečnost v Plzeňské provincii se
však zhoršila, např. Plzeň od počátku 16.
století sužoval Jan Bavůrek ze Švamberka,
který poté, co byl kvůli svým přestupkům a
vraždě měšťana vypovězen z města (či spíše donucen prodat svůj plzeňský statek a
uchýlit se na nově koupený statek Chřínov
u Plané), řádil se svou bandou v okolí. Stal
se opovědníkem plzeňských měšťanů (tj.
prohlásil, že mu způsobili škodu a že má
tedy právo domoci se svého násilím): přepadal kupce, zapaloval vesnice. Nakonec
se proti němu spojili představitelé několika
měst západních Čech, poté plzeňští sebrali
vojsko, obklíčili jej v jeho tvrzi u Plané, tvrz
dobyli a r. 1507 Bavůrka v Plzni po řádném
soudu popravili. (Podrobnější informace o
celém případu naleznete v knize Schiebl, J.
- Česal, A.: Plzeňský pitaval, Regia 2005,
str. 114-123.)
Anna Velichová
Základní literatura:
Bělohlávek, M. a kol: Dějiny Plzně, 1.
díl, Plzeń 1965
Rožmberský, P.- Novobilský, M.: Královský hrad Radyně, Plzeň 1998
Schiebl, J.-Česal, A.: Plzeňský pitaval,
Regia 2005
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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
09:00-12.00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
09:00-12:00 h
Provozní doba mezi Vánoci:
Čt 27.12.2012
07:00 - 12.00 13:00 - 17:00 h
So 29.12.2012 zavřeno
Po 31.12.2012 zavřeno
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Od 27. 12 do 31. 12. zavřeno.
Po
9:00-12:00
13:00-17:00 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 9:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ
Otevřeno o Vánocích:
25. a 26.12.
14:00 – 16:00 h
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
– uzavřena.
JIŘÍ VLACH
olejomalby, grafiky, kresby
Staroplzenecká galerie
Starý Plzenec, Smetanova 932
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá do 3.1.2013.

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.
2. prosince 2012 (1. adventní neděle)
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Místo: Masarykovo náměstí
Čas: 17:00 h
Účinkuje: dětský pěvecký sbor ZUŠ
Starý Plzenec
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
4. prosince 2012 (úterý)
Adventní koncert
pěveckého sboru a sólistů ZUŠ
Místo: kostel Narození Panny Marie na
Malé Straně
Čas: 17:00 h
Účinkují: sólisté, sbor a orchestr pod
vedením Miloslava Esterle, varhanní
doprovod Zdeňka Ledvinová.
Výtěžek bude věnován na dostavbu
staroplzeneckých varhan.
Pořadatel: Římskokatolická farnost
Starý Plzenec a občanské sdružení
Staroplzenecké varhany
10. prosince 2012 (pondělí)
Vánoční koncert žáků ZUŠ
Místo: obřadní síň radnice
Čas: 16:30 h
Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec
15. prosince 2012 (sobota)
SIFON
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21:00 h

Dne 1. prosince 2012 by se dožil 90 let
pan Miroslav Nový.
Za vzpomínku děkují manželka Slávka
a synové Miroslav a Petr s rodinami.
Dne 19. prosince 2012 by se dožil 80 let
pan Josef Aubrecht ze Starého Plzence,
skvělý člověk a dlouholetý obětavý předseda
plzeneckých fotbalistů. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Syn Josef s manželkou
Veronikou a vnučky Martina a Lenka.

=======================

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ PROSINEC 2012
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18. prosince 2012 (úterý)
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
„Hej, mistře“
Místo: kostel Narození Panny Marie na
Malé Straně
Čas: 18:00 h
Účinkují: sólisté, sbor a orchestr pod
vedením Miloslava Esterle, varhanní
doprovod Zdeňka Ledvinová.
Výtěžek bude věnován na dostavbu
staroplzeneckých varhan.
Pořadatel: Římskokatolická farnost
Starý Plzenec a občanské sdružení
Staroplzenecké varhany
20. prosince 2012 (čtvrtek)
Vánoční vystoupení souboru Úslaváček
ve spolupráci se žáky LDO
Místo:velký sál Lidového domu
Čas: 17:00 h
24. prosince 2012 (pondělí)
ŽIVÝ BETLÉM
Místo: Masarykovo náměstí u kostela sv.
Jana Křtitele
Čas: 14:00 h
29. prosince 2012 (sobota)
B.A.M.
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21:00 h
31. prosince 2012 (pondělí)
STARÝ PSI
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 20:00 h
1.1.2013 (úterý)
Novoroční setkání na Hůrce
Místo: u rotundy sv. Petra a Pavla
Čas: 14:00h
Pořadatel: OSHR

Dne 3. prosince 2012 tomu byly 4 roky,
co nás navždy opustila
paní Milena Čiperová.
Za tichou vzpomínku děkují manžel
a děti s rodinami.
Dne 5. prosince 2012 uplynulo 6 let od úmrtí
pana Jaromíra Dostála,
který by se 8. prosince dožil šedesáti let.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
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ANDĚLSKÉ POVÍDÁNÍ
O STAROPLZENECKÉM
ŽIVÉM BETLÉMU
Nejprve bych se Vám rád představil.
Jsem Anděl a to Anděl s velkým A. Každý rok už dvacet let přicházím kolem Vánoc oznámit krásnou novinu všem lidem
ve Starém Plzenci a jeho okolí o narození
malého Ježíška. Když jsem poprvé sestoupil na zem, abych ohlašoval příchod
malého Krále, objevil jsem se mezi malým
hloučkem lidí, kteří společně na náměstí ve
Starém Plzenci zpívali koledy. Když jsem
sestoupil druhý rok, zjistil jsem, že už se
nezpívají jen koledy, ale že mezi hloučkem postávají i dvě osůbky, oblečené tak,
že vypadaly skoro přesně jako Panenka
Maria a její muž Josef, které často vídám
v nebi. Tento nápad s koledami a herci se
mi opravdu zamlouval a byl jsem moc rád,
že se o vánoční radostnou zvěst nemusím
starat sám.
Následující roky jsem se nestačil divit.
Vždy když nastala doba Vánoc, sestupoval
jsem na stejné místo plnit úkol, který mi
byl uložen. Postupem času jsem na náměstí
začal sledovat divadlo, a to nejen tak ledajaké. Přímo betlémské! A živé! Na náměstí se vždy sešlo mnoho zástupů lidí, kteří
zpívali koledy a sledovali děti, dospělé i
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nějaká ta zvířátka. Všichni společně sehrávali celý příběh Vánoc. Příběh o tom, jak se
můj přítel Archanděl Gabriel objevil před
Pannou Marií a řekl jí, že se jí narodí Ježíšek, o tom, jak musela už s malým v bříšku
a jejím manželem Josefem projít předlouhou cestu do Betléma, jak společně hledali,
kde by hlavu složili, jak jim pastýři pomohli a ukázali jim starý chlév. Příběh o andělech, kteří pastýřům i třem králům oznámili
radostnou novinu o narození Ježíše, jejich
spasitele a Krále, v dalekém starém chlévě.
Jelikož jsem sestupoval každý rok, mohl
jsem pozorovat, jak se herci proměňovali.
Je mnoho těch, kteří s betlémem začínali
před 20 lety a vydrželi s ním až do dnešní
doby. Bývalé děti ale místo základních škol
teď již navštěvuji vysoké, mají své vlastní rodiny a někteří i vlastní malé Ježíšky.
Mnoho rodin se rozrostlo o budoucí nové
herce. Někteří ze staroplzeneckého betléma už také museli přenechat místo těm
menším, kteří – jak pevně doufám – budou
i nadále hrát toto vánoční představení, které je pro mě – i jako pro anděla - opravdu
krásnou vánoční tradicí.
Za všechnu tu námahu si zaslouží mé
andělské díky a Boží požehnání. Dík patří všem, kteří se podílejí na jeho přípravě, především Pavlu Kilbergrovi a Josefu
Švédovi, kteří mají celý Staroplzenecký

betlém na starosti. A přestože těch starostí
je někdy velká kupa, dělají to moc rádi a
tak jim přeji, aby se jim jejich práce dařila a vydrželi hrát ještě minimálně dalších
dvacet let až do té doby, než svoji vánoční
tradici předají svým dětem.
Už se těším, jak i tento rok sestoupím
na zem, jak budu opět šířit radostnou novinu o narození Ježíše Krista a jak se znovu
podívám na vánoční představení Staroplzeneckého živého betléma. Nahoře v nebi
pak budu vyprávět, jaké to letos bylo a
společně se zase budeme těšit na další rok,
dá-li Pán :-).
Váš anděl
http://www.volny.cz/zivybetlem/
Letošní vystoupení Staroplzeneckého
živého betléma:
• 15.12.2012 Příchovice
• 16.12.2012 Mirošov
• 20.12.2012 Nepomuk
• 22.12.2012 ZOO Plzeň
• 24.12.2012 Plzeň
- náměstí Republiky
• 24.12.2012 Starý Plzenec
• 02.01.2013 Plzeň
- katedrála sv. Bartoloměje
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NÁVŠTĚVNOST
KULTURNÍCH
PAMÁTEK
VE STARÉM PLZENCI V ROCE 2012

snížila o 3.321 osob.
Interiér rotundy sv. Petra
a Pavla zhlédlo letos celkem
1.094 lidí. To je o 393 návštěvníků více než v roce 2011.

Hrad Radyni navštívilo v letošní turistické sezóně celkem
16.097 osob. Návštěvnost na
hradu Radyni se v roce 2012 v
porovnání s loňskou sezónou

Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci.

Eva Vlachová
K-Centrum,
městská knihovna

Foto: Jiří Vlach

i vtipná a poutavá. Ve škole při výtvarné
výchově jsme si vyzkoušeli dravce různými technikami nakreslit a vyrobit 3D model z papírové ruličky.
Další foto z akcí školy najdete na Facebook.com (ZŠ a MŠ St.Plzenec-Sedlec).
Emanuela Vávrová

ZŠ Sedlec
PROJEKTOVÝ DEN – DRAVCI
Na pátek 2.11. jsme měli společně se
ZŠ Starý Plzenec a ZŠ Šťáhlavy už od
června domluvenou přednášku o dravcích.
Těšili jsme se nejen na samotnou přednášku, ale hlavně na ukázky dravých ptáků a
různé soutěže. Vše se nám splnilo. Nejprve jsme si vyslechli zajímavé povídání o
jednotlivých dravcích, které s sebou přivezli pracovníci ze společnosti Zayferus
z Lednického parku. Poté žáci odpovídali

Sup nádherný.
Foto: Anna Císařová

ZŠ Starý Plzenec
Přednáška o dravcích.
Foto: Anna Císařová
na kontrolní otázky a mohli vyhrát pexeso,
kalendář nebo vstupenku do zámku Lednice včetně přehlídky dravců. Po teoretické
části jsme zhlédli praktické ukázky lovu,
moc se nám líbil karančo Margarita, který vypadal jako papoušek křížený s dinosaurem, viděli jsme let káněte Harrisova a
výherce soutěže si mohl zkusit vypouštění
sokola, který poté předvedl lov na bažanta.
Následoval trénink poštolky na vábítko a
Matyáš z Plzence nám ukázal, jak umí vypustit do vzduchu supa kapucína jménem
Pačes. Na závěr se nám ještě předvedl sup
nádherný. Celá akce byla nejen poučná, ale

LOVCI MAMUTŮ VE 4. A 5.A
V pátek 9.11. navštívila naši školu archeoložka paní Dagmar Vokounová. Připravila si pro žáky 4. a 5. třídy přednášku o
archeologii, hlavně o archeologii pravěku.
Přednáška byla součástí projektového
vyučování „PRAVĚK“.
Zajímavé informace byly doplněny diapozitivy a ukázkami z archeologických nálezů, mezi nimiž vzbudila největší zájem
Věstonická Venuše.
Po ukončení přednášky dostali žáci od
paní Vokounové publikaci o nalezištích na
území ČR.
Mgr. Jana Khaurová
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ZŠ Starý Plzenec
FLORBAL
Dne 10.11.2012 se žáci ze Starého Plzence zúčastnili krajského finále v malém
florbale smíšených družstev, které se konalo v Chrástu u Plzně. Protivníci přijeli z
Mochtína, Postřekova, Dobříče, Janova a
Stupna. Všechna družstva reprezentovali
pouze chlapci. Přesto se náš tým, za který
nastoupili Martina Mahdalíková, Kristýna
Rákosníková, Žofie Vlachová, Tomáš Brej-

ZŠ Starý Plzenec
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cha, David Šanda, Martin Šiling,
Petr Šesták a Michal Kesl, pustil
do všech utkání se snahou o vítězství. Při zápasech jsme zažívali
chvíle napětí, ale nikdy jsme to nevzdávali. Hlavně zásluhou střelců
branek, kterými byli David, Tomáš
a Martina, ale i výbornou obranou
všech jsme čtyři zápasy vyhráli a
jeden skončil remízou. Tyto výsledky nám přinesly pohár a zlaté
medaile. Prožili jsme se sportem
příjemnou sobotu, neudělali jsme
Starému Plzenci rozhodně žádnou
ostudu a získali jsme i nové kamaTým staroplzeneckých florbalistů skvěle reprezentorády.
Kristýna Rákosníková val ZŠ Starý Plzenec.
Foto: Milan Florian

ZŠ Starý Plzenec
VÝLET DO HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY

Velký úspěch házenkářů ZŠ Starý Plzenec
Starší žáci naší školy zvítězili v okresním
kole v házené a postoupili do kola krajského. Tam vybojovali krásné druhé místo!
Vítězem se stali žáci házenkářské 34. ZŠ v
Bolevci.
Na fotce jsou naši reprezentanti: J. Dolák,
D. Ulč, T. Brejcha, J. Kugler, M. Levora, J.
Kuncendorferů, M. Kalousek, L. Hrabý, M.
Šiling, P. Šesták
Text a foto: M. Trojanec

MŠ Starý Plzenec
ZPRÁVA
PRO LESNÍ ZVÍŘÁTKA

Ve středu 24.10.2012 jsme jeli na výlet
do Prahy. Naše první zastávka byla u Strahovského kláštera. Klášterem jsme sice jenom prošli, ale i tak to byl zážitek.
Naší další zastávkou byl Pražský hrad,
kde jsme viděli mnoho věcí, např. pana
prezidenta, sice jenom v autě, ale zato jsme
ho viděli na vlastní oči. Potom jsme navštívili katedrálu sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Když jsme si prohlédli katedrálu, šli
jsme do Zlaté uličky, kde jsme mohli vidět
mnoho krásných obchůdků a vystavěných
expozic. Mně osobně se moc líbila brnění,
která jsme si mohli prohlédnout na půdách
Haló, zvířátka, kde jste? Před námi se
schovávat přeci nemusíte! Až budete mít
hlad a projdete kolem krmelce, určitě se
zastavte, budete mít připravenou velkou
hostinu. Vždyť děti z mateřské školky pro
vás připravily spousty dobrot. Jako předkrm se servírují žaludy
a jako hlavní chod výborné kaštany z našich
lesů a zahrad. Přeci přes
tisíc kilogramů těchto
laskomin děti nesbíraly
jen tak. I pan myslivec
se přišel před dětmi poklonit a poděkovat za
to, jakou si daly práci
se sběrem. Za odměnu
si děti odnesly nějaký
ten pamlsek na zub a
hlavně spousty zážitků
z mysliveckých příhod.

Dětem se beseda s myslivci velmi líbila.
Foto: archiv MŠ St. Plzenec

všech domů.
Potom jsme šli k věži Daliborce, kterou
jsme si prohlédli i zevnitř. Sešli jsme po
Starých zámeckých schodech a hned jsme
zamířili ke Staroměstskému náměstí. Nejprve jsme prošli okolo Senátu a Poslanecké
sněmovny a přes Karlův most, na kterém
jsme dostali zhruba půl hodinový rozchod,
abychom si všechno mohli prohlédnout.
Konečně jsme dorazili na Staroměstské
náměstí. Bylo tam k vidění mnoho krásných věcí, např. Staroměstský orloj sestavený nejspíše u hodináře a horologisty
Martina. Později na orloji pracovali i Jan,
Albert a Mikuláš z Kadaně. Dále je na Staroměstském náměstí 27 křížů na počest
27 popravených pánů. Po prohlídce Staroměstského náměstí jsme se vydali zpět
Nerudovou ulicí na parkoviště našeho autobusu. Poslední zastávka byla teprve před
námi - šli jsme si poslechnout zvonkohru
Lorety. A potom už jsme vyrazili domů.
Výlet se nám všem moc líbil a všem
bych ho doporučila.
Text: Bára Ślaisová 5. A

Jana Klesová
Zastávka na Karlově mostě. Foto: archiv
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VÝLET DO STŘÍBRA
27.10.2012, tedy den před státním svátkem, jsme s dětmi vyrazili do Stříbra. A
právě období takzvané první republiky, vojáci a bunkry byli předlohou pro náš výlet.
Na nádraží ve Stříbře nás čekal nejenom
čerstvě napadaný sníh, ale i dva vojáci.

Ve Stříbře jsme prošli historickou mostní
bránou ze 16. století.
Foto: Pavla Lencová

„Jaké máme uniformy?“ byl jejich první
dotaz. „Americké, sovětské,“ hádaly děti.
Nakonec to uhádly, byly československé.
Z nádraží jsme se vydali po turistické
značce k linii objektů lehkého opevnění –
k bunkrům. Vojáci, Kuba s Honzou, nám
vyprávěli o jejich historii a vybavení. Nakonec jsme se dostali k bunkru, který kluci,
členové Klubu vojenské historie 18. p. pl.
Plzeň, uvedli do původního stavu z roku
1938. Děti si mohly vyzkoušet střelbu z
vojenské vzduchové pušky a prohlédnout
si dobové vybavení, výzbroj a výstroj. A
komu už byla zima, zahřál se u ohýnku
nebo teplým čajem.
Vojáci nás doprovodili zpět k vlaku a
my vyrazili směrem k domovu. Cesta do
Plzence utekla rychle, a jelikož jsme nasbírali spoustu javorového listí, vyrobili jsme
si z něho v naší plzenecké klubovně krásné
růžičky.
Adéla Dankovičová

STŘEDISKOVÝ DEN
O čtrnáct dní později proběhlo setkání
oddílů našeho skautského střediska Střela.
Světlušky a vlčata celý den pilně pomáhali Večerníčkovi posbírat pohádky, které
rozsypal v lese u Boleveckého rybníka.
Opravovali domácí úkoly s Maxipsem Fíkem, zachraňovali motýla Emanuela z pavoučí sítě nebo lovili souhvězdí v Rákosníčkově rybníčku. Vládla příjemná nálada,
svítilo sluníčko a i pohádky se podařilo
včas zachránit. Večerníček tak mohl šlápnout do pedálů a odjet do ČT2 vysílat!
Starší, tedy skautky a skauti, se oproti
tomu ztratili v podzimu, aby se nakonec
našli kdesi u Plzně – Doubravky. Jejich
program byl protkaný podzimní mlhou,
barevnými listy, ale hlavně vůní pečených
brambor.
Jaroslava Lencová

POZVÁNKA

KONCERT
MLADÉ HOUSLISTKY
JULIE SVĚCENÉ
Dne 20. listopadu 2012 se v obřadní
síni radnice uskutečnil první koncert 28.
sezóny Kruhu přátel hudby, na kterém vystoupila mladá houslistka Julie Svěcená za
klavírního doprovodu Václava Máchy. V
první části programu zazněly skladby světových mistrů: L. van Beethovena, J. Brahmse a P. de Sarasata. Po přestávce přišla
na řadu hudební díla českých velikánů: A.
Dvořáka a I. Hurníka. Nadšené publikum
dlouze aplaudovalo těmto mladým hudebním umělcům.
Na druhém koncertu KPH, který se
uskuteční 29. ledna 2013 od 18 hodin v
obřadní síni radnice ve Starém Plzenci, vystoupí prestižní hudební soubor Orbis trio
ve složení: Petra Vilánková – housle, Petr
Malíšek – violoncello a Stanislav Gallin
– klavír. Na programu jsou skladby W. A.
Mozarta, J. Brahmse a M. Regera.
Text a foto:Eva Vlachová

Sbor dobrovolných hasičů Sedlec pořádá na Štědrý večer od 20 hod. v areálu hasičské zbrojnice tradiční setkání u
rozsvíceného vánočního stromu. Zveme
všechny přátele, sousedy a lidi dobré
vůle, kteří chtějí na Štědrý večer spolu
s námi prožít večerní představení našich
členů a přátel na téma vánočního příběhu
z Betléma, kdy na závěr pozveme přítomné děti k nadílce v jesličkách u právě
narozeného Ježíška. Společně si pak zazpíváme vánoční koledy.
Teplé občerstvení bude pro účastníky
zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast!
Za org. výbor Miluše Chrastilová,
Foto: Jan Meduna
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Rodinné centrum Dráček

CO JSME PODNIKLI
A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
V listopadu naše rodinné centrum jako
každý rok pořádalo Svatomartinský lampionový průvod – v neděli 11. 11. se vyráželo na rotundu, návštěvníky neodradilo ani
zhoršené počasí a celkem se jich sešlo okolo 60. Nemohly chybět lampionky, některé
vlastnoručně vyrobené v dráčkovském odpoledním klubu Šikulky.
Díky dlouholeté spolupráci s Občanským sdružením Hůrka a Radyně se letos
mohli účastníci lampiónového průvodu pokochat nasvíceným interiérem rotundy. Na
ochutnávku se podávalo svatomartinské
víno. Jen se po něm zaprášilo, takže kdo
přišel později, už se na něj nedostalo. Ani
nejmenší návštěvníci nepřišli zkrátka, jim
sv. Martin rozdával svatomartinské dukáty.
Na závěr si všichni zazpívali písně o zimě,
aby jí přivolali. A svatý Martin v brnění
zval návštěvníky k společnému focení,
vždyť taková památka je jen jednou za rok.
A co chystá Dráček na prosinec? Hned na

začátku měsíce
- 7.12. srdečně
zveme
všechny maminky na
předvánoční odpočinkové posezení - Dámskou
jízdu, která se
bude konat ve
Staroplzenecké
restauraci od 19
hodin. S sebou si přineste drobný dáreček
do tomboly. Čeká vás také výtvarná předvánoční dílnička - můžete si vytvořit vlastní zápich z drátků a korálků, cena za
materiál bude určena na místě.
Pro všechny malé i velké chystáme
v herně RCD na 17. 12. od 10:00 hodin
Pohádkové vánoční dopoledne. Jako každým rokem se můžete těšit na pohádku o
Ježíškovi, hry, soutěže a tvoření nejen pro

děti, ale letos i pro maminky. Pod stromečkem pak děti najdou i dárečky od Ježíška.
Za tým Rodinného centra Dráček přeje
krásné Vánoce Světlana Jiránková.
Foto: Snímkem se vracíme ke Svatomartinskému lampionovému průvodu, jehož účastníci se mohli podívat do rotundy
sv. Petra a Pavla.
Foto: Daniel Stach

Vánoční Radyně
Občanské sdružení Hůrka
a Radyně zve všechny občany
k návštěvě hradu Radyně
o vánočních svátcích
25. a 26. prosince 2012.
Stejně jako v loňském roce bude Radyně
otevřena od 14 do 16 h
a bude připraveno zdarma
malé pohoštění a malý dárek.
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STAROPLZENECKÁ
VAŘEČKA
Milí čtenáři,
chtěla bych se s Vámi podělit o několik
zážitků z poslední velmi vydařené akce.
První listopadovou sobotu jsme pořádali již
5. jubilejní ročník Staroplzenecké vařečky.
Tentokráte na téma ,,bábovky“.
Sešlo se 20 soutěžních bábovek, kte-

V letošním 5. ročníku soutěže se ucházelo
o cenu celkem dvaceti soutěžních bábovek.
Foto: archiv OSZP
ré byly jedna hezčí než druhá. Jako každý
rok i letos měla porota velice těžký úkol
rozhodnout o tom, které se umístí na prvních třech místech. Všechny byly krásné na
pohled a všechny byly chuťově vynikající.

PODPORUJTE
SVÉHO ŠERIFA!
První zprávu o tom, že se ve Starém Plzenci zruší policejní služebna, jsem zařadila
do kategorie – hoax(1). Ale katastrofický
scénář se ne a nedal umlčet a po dotazu na
příslušná místa už bylo jasno. A nejen jasno, bylo mi z toho tak trochu nanic. A nejen
mě, vlastně každý, kdo narazil na toto téma,
byl otráven, znechucen a tak trochu zděšen.
Otázku proč samozřejmě nepokládal nikdo,
o nemístném šetření na absolutně nepravých
místech ví téměř každý občan své. Ovšem
zlikvidovat fungující jakoustakous ochranu slušných lidí a odsunout ji do krajského
města je – odpusťte hrubší výraz – absolutní
nesmysl, pro který není žádné omluvy. Platím daně, i drtivá většina z vás platí daně,
za ně máme právo požadovat bezpečnost a
ochranu a pomoc před kriminálníky, zloději
a různými existencemi, které se okolo nás
pohybují a odsun policistů z dosahu jim jen
nahraje. Nijak mne neuklidňuje ujištění, že
na zavolání dorazí rychlá hlídka do dvaceti minut – to už je sakra pozdě na nějakou
akci. Neuklidňuje mne ani to, že zde zůstane
jeden policista celý den, jeden je málo a co
v noci? Máme si všichni zažádat o zbrojní
průkazy a založit domobranu?
Jsme daňoví poplatníci – zaměstnavatelé
našich poslanců a senátorů. Chtějme po nich
za jejich plat smysluplnou činnost. Chtějme
po nich naše bezpečí a klid.
Podpořme svoje „šerify“, tady už končí
legrace. Nebojme se a nebuďme líní, jednou
by se nám to mohlo vymstít.
(1) Hoax – z angličtiny – podvod, mystifikace, žert…
Jitka Dvořáková

Předsedkyní poroty byla jako
v loňském roce paní starostka
Vlasta Doláková. Po těžkém
rozhodování se na 1. místě
umístila paní Milena Fremrová, na druhém místě paní Marie Benediktová a na třetím místě se umístili hasiči Sedlec
v zastoupení paní Chrastilové. Dále byla
vyhodnocena cena publika, kterou obdržela
slečna Hájková. Výherci si odnesli krásné
poháry, malý dárek a diplomy. Mimořádně
byla vyhodnocena zvláštní cena poroty, kterou vyhrála paní Anna Klimentová za chuťově vynikající řezy. Akce byla velmi zdařilá a na závěr jsme všechny bábovky snědli.
Jediným negativem této zdařilé akce
byla malá návštěvnost. Toto nás velice mrzí,
protože všechny akce pořádáme pro vás i
pro širokou veřejnost. Kuchařky napekli i
pro vás, kteří jste nepřišli. Výbor přípravě
soutěže věnoval spoustu času. Budeme do

budoucna velice rádi, pokud se našich akcí
zúčastníte, a podpoříte tím nejen naše sdružení, ale hlavně oceníte úsilí našich soutěžících, kteří se snaží vás pohostit. Tímto chci
ještě jednou poděkovat všem soutěžícím,
všem, co se podíleli na přípravě soutěže,
celé porotě v čele s paní starostkou, panu
Šilhánkovi za poskytnutí prostor a vzorné
obsluze. Paní Benediktové z knihovny za
pomoc při dotisku diplomů a vám všem,
kteří jste si našli čas s námi strávit příjemné
sobotní odpoledne. Již teď se těšíme na příští ročník, kdy se bude soutěžit o nejlepší a
nejchutnější „bramborový salát“.
Na závěr Vás chci pozvat na Mikulášskou zábavu, která se koná ve Chválenicích,
a hlavně Vám všem přeji klidný čas adventní, šťastné a veselé vánoční svátky, hodně
zdraví a pohody v kruhu rodiny nebo blízkých přátel.
Za výbor OSZP Jaroslava Patočková

Radyňské listy - prosinec 2012

Strana 15

JIŘÍ VLACH
ZNÁMĚ I NEZNÁMĚ
Jiří Vlach, staroplzenecký rodák, který v
našem městečku prožil své dětství i mládí,
aby se sem zase v dospělosti vrátil, pojal
svou předvánoční výstavu jako průřez dosavadní tvorbou. Tomu odpovídá jak výběr
námětů děl, tak i fakt, že zde použil všechny techniky, jimiž pracuje: lept, kresbu tužkou, hlavně však olejomalbu.
Díla plná symbolů a jinotajů, jež se však
postupně stávají srozumitelnými, jemná
barevnost teplých tónů i odstínů modři,
pečlivě propracované detaily... to vše je
charakteristickým rukopisem jeho obrazů.
Hlavně na plátnech je vidět, že vznikala
pomalu a promyšleně – není výjimkou, že
na některých pracoval Jiří Vlach i několik
let.
Na výstavě se prolíná několik tematických okruhů malířovy tvorby, ztvárněných
různými technikami.
Snad nejznámějším a nejpochopitelnějším námětem se stala historie, hlavně
rodného městečka. Autor zde sahá nejprve
k motivu našich nejvýznamnějších církevních památek. Hůrkou se zabývá již několik desetiletí: znovu vystavuje své dva
známé barevné lepty s námětem rotundy a
keltskými motivy z let 2000 a 2003, zároveň však i svůj poslední obraz - olejomalbu, vzniklou letos v létě. Zvláštně snový se
jeví obraz Po moru s kostelem sv. Jana Křtitele a s morovým sloupem - narážející na
fakt, že se v 17. století mor Plzenci vyhnul,
načež vděční měšťané dali postavit morový mariánský sloup. Se známou plzeňskou
legendou o zamilovaném mnichovi, který
podle dívky tvoří své největší sochařské
dílo, se zabývá dílo „Plzeňská madona“.
Z obrazu „Johanka z Arku“ (2012) dýchá

Jednou z olejomaleb, kterou Jiří Vlach vystavuje ve Staroplzenecké galerii, je rotunda ve Starém Plzenci.
Foto: z archivu Jiřího Vlacha
silná duchovní atmosféra, utrpení i víra v
poslání člověka.
Ani dějiny 20. století však nenechávají
autora chladným. Rozsáhlé plátno Lidice
hovoří v symbolických náznacích o celé
tragédii.
Zvláštním okruhem autorova zájmu je
neustále antika a její dědictví. Ať již se jedná o antická literární díla (např. ilustrace
k některým bájím Publia Ovidia Nasona z
jeho Metamorfóz – v
90. létech vytvořil
dokonce cyklus tužkových kreseb k některým jeho mýtům-.
zde jsou zastoupeny
triptychem Kynirás a
Myrrha) nebo o jejich
tvůrce (známý obraz
Sapfó , vytvořený v
létech 1993-6) či o
náměty z antické his-

Český rybářský svaz Šťáhlavy uskuteční

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
VE STARÉM PLZENCI
ve stánku u radnice na náměstí
21.12.2012 od 10:00 h do 16:00 h
22.12.2012 od 10:00 h do 16:00 h
23.12.2011 od 10:00 h do vyprodání

torie (Poslední růže z Pompejí, 2011). Také
středomořská krajina i mořské vlny autora
neustále přitahují.
Malíř nachází inspiraci i v české krajině,
o čemž svědčí jeho obraz Milenci z r. 2009
– v něm nalezneme motivy z Adršpašských
skal.
Zvláštní kapitolou výstavy se stala knižní ilustrace: vystaveny jsou některé tužkové kresby Jiřího Vlacha ke knize psychologických povídek autorky Doc. MUDr.
Zdenky Ulčové-Gallové, Dr.Sc: Čekání na
Kateřinu (vydané v r. 2001)
V působivých secesních rámečcích pak
Jiří Vlach vystavuje některá ex-libris. Působivé barevné lepty dělají radost majitelům v řadě států světa, hlavně však v Čechách a v Německu.
Touto výstavou umělec opět ukázal nám
všem, jak mnohotvárná je jeho osobnost.
Osobnost, která se neustále vyvíjí, hledá
nové náměty a cesty, nezůstává na místě.
Jeho obrazy jsou jako pramen, který volně
tryská, stále nově a jinak ... a stále občerstvuje naši mysl i srdce.
Výstavu olejomaleb, kreseb a grafik Jiřího Vlacha je možné zhlédnout ve Staroplzenecké galerii až do 3. ledna 2013.
Mgr. Anna Velichová.
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DROBNÁ INZERCE
• Prodám jakl čtvercový, rozměry 80 mm
x 80 mm, délka 6 m, cena dohodou.
Tel.: 732 769 309.
• Hledám rodinný domek s podnájmem a
možností odkupu do 5 let. Nabídky prosím
posílejte na kamenova.blanc@seznam.cz
nebo na tel.: 728 872 350.
• Koupím starší dřevěnou postýlku.
Tel.: 728 130 314.
• Pronajmu 2 x byt 1 + 1 ve Starém Plzenci, oba nezařízené, ihned volné.
Tel.: 608 212 203.
• Prodám sedací soupravu – světlá kůže
s bukovým dřevem v sestavě 3+1+1.
Cena dohodou. Tel.: 733 643 005.
• Koňský hnůj zdarma. Tel.: 606 961 796.
• Prodám jablka podzimních a zimních
odrůd v ceně 12 Kč - 15 Kč a jablečný mošt
pasterovaný za 25 Kč/l. Vše ve Starém Plzenci. Info na 737 267 018.
• Doučím němčinu, italštinu – konverzace.
Tel.: 776 395 582.
• Prodám mikrovlnnou troubu s grilem
AEG, dotykový display, 21 l., průměr talíře
28 cm, š x hl x v 49,5 x 35 x 29,5.
Cena 390 Kč. Tel.: 602 697 676.
------------------------------------------------• Truhlářství BAGUS
Vám nabízí svoje služby.
Seznam.cz bagus truhlarstvi.
Tel.: 723 364 972, 607 863 702,
e-mail:
truhlarstvi.bagus@seznam.cz.
• Nabízím zednické, obkladačské
a malířské práce.
Tel. 733 718 213 nebo email:
zdenek1pivonka@seznam.cz.
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