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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
po dlouhé zimě všichni
již netrpělivě čekáme na
příchod jara. Ale jak praví pranostika „březen – za
kamna vlezem“. Z důvodu
nepříznivých klimatickým podmínek byla
pozastavena většina investičních akcí ve
městě. Práce pokračují převážně na kanalizaci Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV.
Tato dlouho očekávaná stavba byla zahájena v říjnu loňského roku. Po předání a zařízení staveniště byly výkopové práce zahájeny 19.10.2012 v Sedlci v ul. Na potocích.
V rámci stavby byla vyspravena lesní cesta
pro objízdnou trasu. Práce pokračovaly v
ul. K jezu a dále do oblasti „kolonie“, dále
v ulici za hasičárnou a v části ul. Lesní, v
lokalitě Na vršku a v ulici Spojovací. V
souběhu s kanalizací byla zahájena pokládka vodovodního řadu v ul. Spojovací. V
březnu budou pokračovat práce v Sedlci v
lokalitě Na vršku, v ul. Spojovací a Polní.
Koncem března budou zahájeny práce ve

SEDLECKÝ MASOPUST. Více na str
str.. 10

Smetanově ulici od benzínové čerpací stanice směrem na Šťáhlavy.
V lednu byly zahájeny práce na kanalizaci také na Malé Straně, a to v Sudově ulici směrem přes pole ke hřbitovu. Dále byly
zahájeny práce na čerpací stanici u řeky
a kanalizační stoka v ul. Podhradní. Byla
upravena objízdná trasa přes les. V březnu
budou pokračovat práce v ul. Hradiště Plzeňského k Raisově ulici, dále v ulici Sudova a Václava Kratochvíla a na čerpací
stanici u řeky.
Veškeré práce jsou prováděny pod archeologickým dohledem, který na základě
výběrového řízení vykonává Západočeské
muzeum. V rámci archeologického dohledu bude provedeno 11 archeologických
sond.
Souběžně s kanalizací jsou realizovány
práce na čistírně odpadních vod. Doposud práce probíhají v souladu s časovým
harmonogramem. Průběžné informace o
postupu prací jsou zveřejňovány na webových stránkách města v oddílu aktuality.
Ještě bych se krátce zmínila o možné stavbě supermarketu v našem městě.

ZDARMA

Vzhledem k tomu, že je to velmi ožehavé
téma, bude na webových stránkách města
připraveno diskusní fórum, kde můžete
prezentovat své názory a náměty na toto
téma. Cílem je získat od občanů pokud
možno co nejobjektivnější informace. Vážení spoluobčané, prostřednictvím Radyňských listů se Vás snažíme informovat o
všech záležitostech ve městě, naší snahou
je přinášet těchto informaci co nejvíce a zároveň získat zpět Vaše názory a náměty, jak
naše město zvelebit. Vážím si názoru každého občana, kterého zajímá, jak se nám
všem bude v našem městě žít.
Závěrem mi dovolte, abych Vás při této
příležitosti pozvala na ples města a základní školy, který se koná dne 9. března od 20
hodin v Lidovém domě na Malé Straně a na
Velikonoční jarmark 23. března na náměstí
u kostela sv. Jana Křtitele, kde je od 10 hodin pro Vás připraven zajímavý program,
včetně prezentace velikonočních výrobků
a ozdob, soutěží o nejhezčí pomlázku, nejhezčí malované vajíčko a nejlepší velikonoční pokrm.
Vaše starostka Vlasta Doláková

Foto: Jan Meduna
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
2. schůze – 24. ledna 2013
RM
◘ schválila uzavření smlouvy s ČR – Hasičským záchranným sborem Plzeňského
kraje o provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů používaných JSDH Starý
Plzenec na období 2013–2016;
◘ stanovila řediteli společnosti PRONAP, s. r. o., nové platové podmínky pro
rok 2013;
◘ souhlasila, na základě upozornění společnosti ČEPS, a. s., s vyřezáním náletových dřevin pod elektrickým vedením na
pozemku města parc. č. 276/3 v Sedlci,
které tato společnost provede na své náklady;
◘ vzala na vědomí nabídku agentury NASHLEDANOU, s. r. o., na spolupráci při
pořádání kulturních akcí na hradu Radyni
v roce 2013 a vyzvala agenturu k předložení návrhu plánu akcí včetně ekonomické
rozvahy a výhledu na další období;
◘ souhlasila s konáním plesu města a ZŠ
Starý Plzenec dne 09.03.2013 v Lidovém
domě;
◘ souhlasila, na žádost základní organizace Českého svazu žen ve Starém Plzenci,
s bezúplatným poskytnutím sálu a přísálí v
Lidovém domě včetně režijních nákladů na
topení při oslavě MDŽ pořádané 16. břez-

OBSAH

ÚVODNÍK..............................................1
ZE ŽIVOTA MĚSTA..........................2,3
SERIÁL.................................................3,4
KULTURA.............................4,5,6,7,8,13
SPOLEČENSKÁ KRONIKA....................8,9
NAŠE ŠKOLY..........................................9
SKAUT...................................................10
SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE ....10,11,12
ČTENÁŘI PÍŠÍ.....................................12
STALO SE........................................12,13
SPORT....................................................14
INZERCE...............................13,14,15,16

na 2013;
◘ souhlasila, na žádost Sportovního klubu Starý Plzenec, s bezúplatným poskytnutím sálu a přísálí v Lidovém domě včetně
režijních nákladů na topení při plesu pořádaném 9. února 2013;
◘ souhlasí se záměrem výměny oken a
zateplení vnitrobloku budovy Základní
školy Starý Plzenec a s vyhlášením výběrového řízení na zpracovatele projektové
dokumentace;
◘ schválila uzavření smlouvy se společností DAOS CONSULTING, s. r. o., o
zabezpečení finančního a ekonomického
poradenství a činnosti dotačního managementu při zajištění dotačního titulu projektu „Zateplení objektu Mateřské školy Vrchlického ul. č. p. 853“.
3. schůze – 7. února 2013
RM
◘ vzala na vědomí žádost společnosti
W & P, reklamní agentura, spol. s r.o., o
vyjádření města k zamýšlené stavbě 2 ks
reklamních billboardů na soukromém pozemku parc. č. 719/33 v Bezručově ulici ve
Starém Plzenci a neměla proti této stavbě
námitek;
◘ schválila, v souvislosti se stavbou el.
přípojky k pozemku parc. č. 204/108 v
Sedlci, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu stavby se společností
ČEZ Distribuce, a.s.;
◘ souhlasila, na žádost vlastníka rekreačního objektu na pozemku parc. č. 269/5 v
lokalitě „Na Vršku“ v Sedlci, s připojením
jeho nemovitosti na samospádový vodovod
města za podmínky souhlasu vypůjčitele
vodovodu, tj. občanského sdružení Vodárenský spolek v Sedlci, které vodovod používá a provozuje podle smlouvy o výpůjčce
uzavřené s městem, a uložila MěÚ projednat s Vodárenským spolkem v Sedlci možné odkoupení uvedeného vodovodu města;
◘ vzala na vědomí informaci o dojednaných finančních darech městu na uspořádání plesu města a ZŠ Starý Plzenec dne
09.03.2013 v Lidovém domě a souhlasila s
přijímáním finančních darů městem v roce
2013 na pořádání plesu a dalších kulturních
akcí a se zmocněním vedoucí K-Centra
Evy Vlachové k uzavírání a podepisování
příslušných darovacích smluv s dárci pro
rok 2013;

◘ vzala na vědomí zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek zpracovanou hodnotící
komisí k veřejné zakázce malého rozsahu
„Komplexní audit společnosti PRONAP, s.
r. o., IČ 25248111“ a schválila, na návrh
hodnotící komise, uzavření smlouvy o dílo
se společností VALUE ADDED, a. s., která
předložila nejvhodnější nabídku;
◘ vzala na vědomí předběžný, neauditovaný, hospodářský výsledek společnosti
PRONAP, s. r. o., za uplynulý rok 2012
včetně komentáře a přehled zakázek společnosti na období 5. - 8. týdne 2013;
◘ schválila vydání vnitřní směrnice č.
1/2013 „Metodika přidělování veřejných
zakázek“;
◘ vzala na vědomí žádost společnosti SUMMIT DRIVE, s. r. o., o povolení
uspořádání 10. ročníku závodu horských
kol ŠKODA BIKE marathón 11.05.2013
v městských lesích kolem hradu Radyně a
souhlasila s uspořádáním závodu za stejných podmínek jako v roce 2012 za předpokladu uzavření příslušné smlouvy mezi
společností a městem a úhrady finančního
příspěvku na opravu lesních cest ještě před
konáním závodu;
◘ vzala na vědomí oznámení Římskokatolické farnosti Starý Plzenec o zamýšleném provádění opravy fasády kostela Narození Pany Marie ve Starém Plzenci;
◘ souhlasila s vyvěšením tibetské vlajky
na stožáru města na Masarykově náměstí 10.03.2013 v rámci celosvětové akce
„Vlajka pro Tibet“;
◘ vzala na vědomí informaci o vyhlášených dotačních programech Plzeňského
kraje pro rok 2013 zveřejněných na webových stránkách KÚPK a uložila MěÚ a
vedoucím organizačních složek a příspěvkových organizací města prostudovat podmínky jednotlivých dotačních programů a
v případě možnosti využití některého dotačního programu městem předložit RM
návrhy na podání žádostí o dotace spolu s
předepsanými podklady.

Inzerujte
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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BESEDA
S POLICIÍ ČR
Vážení spoluobčané,
v lednovém čísle Radyňských listů
jsem Vás informoval, že dnem 1. 1. 2013
nabyly účinnosti změny v systemizaci
Policie ČR, které přímo ovlivní činnost
stávajícího Obvodního oddělení PČR ve
Starém Plzenci.
Vzhledem k zajištění informovanosti

STARÝ PLZENEC
V LETECH 1901 AŽ 1902
Volba obecního představenstva vykonána byla dne 25. května 1901. Za obecního
starostu zvolen opětně Václav Herejk, majitel mlýna (17 hlasy). Za prvního radního
zvolen Jakub Kašpar, kterémuž přidělen
byl odbor místní policie, druhým radním
Josef Hucl, který převzíti měl na sebe odbor hospodářský, stavební a vedení správy
cihelny, okrášlení města a trhy, třetím radním zvolen Josef Eismann, kterýž převzal
správu lesního hospodářství na této straně
pod Radyní a přehled povšechného inventáře obecního jmění, čtvrtým radním Josef
Rottenborn, jemuž přiřčena správa lesního
hospodářství na Malé Straně a osvětlení
města, a konečně pátým radním Eduard
Císař, kterémuž přikázána správa jmění
ústavu chudých a zaopatřování chudých a
v přenešené působnosti ubytování vojska.
Téhož roku otevřena byla druhá třída
měšťanské školy a učitelem pro druhý odbor stal se zde Vendelín Mattas.
Když zjištěno bylo a uznáno, že obecního cestaře ku správě cest a úpravě silnic
jest nezbytně třeba, zvolen byl nejprve za
obecního cestaře J. Tříska a po něm, když
se byl služby této vzdal, Frant. Vokoun.
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne
7. října 1991 odbývané jednáno bylo též
ohledně příjezdní silnice k novému nádraží. Rozpočet na silnici tu činí 3.611 K
a přispěti mají naň: dráha jednou třetinou,
t. j. 1.203 K 99 h, Sedlecká železárna 400
K, správa pivovaru v Plzenci obnosem 600
K, z něhož se ovšem srazí částka 279 K 30
h za pozemek, a zbytek pak 1.407 K 98 h
uhradí obec Plzenecká společně s okresním
výborem stejným dílem tak, že na každého připadne částka 703 K 99 h. I usnešeno
bylo jednohlasně, že obec Plzenecká stavbu silnice té dle projektu a rozpočtu provede, a sice ve své režii, uvedeným obnosem
na ni přispěje pod tou podmínkou, aby po
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občanů a zpětné vazby proběhne dne
14. 3. 2013 od 17:00 h v salonku restaurace Na Jízdárně beseda s vedením
Obvodního oddělení Policie ČR Plzeň –
Slovany na téma:
- bezpečnostní situace po změně systemizace Policie ČR ve Starém Plzenci
- dotazy občanů
Na plánovanou besedu Vás tímto srdečně zvu.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

přehlédnutí, t. j. komisí kolaudační ihned
do správy obecní převzata byla, při čemž
vyhražuje se sl. okresnímu výboru právo,
by si ustanovil svého odborného znalce,
který by silnici tu v místech, kde provésti
se má, vytýčil a po čas stavby na ni dohlédl, aby tato správně dle projektu a rozpočtu
provedena byla.
Až do této doby obstarávala vyučování
náboženství na zdejší škole duchovní správa. Zřízením školy měsťanské rozmnožil
se počet hodin náboženských tak, že jich
farář více zastati nemohl, a proto vynesením c. k. zemské školní rady zřízeno v
Plzenci místo zatímního katechety se služným 1.400 K s povinností vyučovati nejen
na škole nynější, nýbrž i na jiných, jež snad
by v Plzenci byly zřízeny. Katechetou jmenován byl ThDrC. František Karban.
Téhož času přeložen do Plzence dosavadní řídící učitel na Křiváčku Jan Pazdera
co učitel na škole obecné.
Také učiněna byla výměna obecního
lučního pozemku kat. čís. 750 ve výměře
1 409•sáhů za pozemek Josefa Reišiga téže
výměry od kat. čís. 1 286 a 1 287, poněvadž byl uznán jednohlasně za potřebný ku
stavbě vodovodu.
Obecní zastupitelstvo usneslo se též na
tom, aby se pozemek potřebný k úpravě
příjezdní silnice k nádraží ve výměře přibližně as 40•sáhů za 1•sáh 50 kr od Jana
Herejka odkoupil.
1902
Dne 14. března 1902 byl nejv. rozhodnutím Jeho Veličenstva Františka Josefa I.
povýšen městys Plzenec na město, k čemuž
došel blahopřejný telegram od Jeho Excelenci pana místodržitele, obsahující tato
slova:
„Jeho Veličenstvo ráčil nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. března t. r. povýšiti
městys Plzenec na město, k čemuž tímto
srdečně blahopřeji. Místodržitel.“
Na základě toho svolána byla dne 22.
května 1902 slavnostní schůze obecního

SBĚR VĚCÍ
POTŘEBNÝCH K ŽIVOTU
se uskuteční v Lidovém domě
na Malé Straně v těchto dnech:
- 5. dubna 2013 (pátek)
od 14:00 h do 17:00 h
- 6. dubna 2013 (sobota)
od 10:00 h do 12:00 h
Všem dárcům předem děkujeme!
Kolpingova rodina, o.s.

zastupitelstva města Plzence, v níž přečtěn
byl měšťanostou Václavem Herejkem Dekret c. k. okres. hejtmanství v Plzni z dne 7.
května 1902 číslo 26,756, povýšení města
se týkající.
V této schůzi usnešeno bylo jednohlasně, že se má podati žádost o vyhotovení
„Nejvyššího Diplomu“, aby byl vyhotoven
v řeči české a aby uvedeno bylo, že městys
Plzenec povýšuje se na město Plzenec, do
závorky Stará Plzeň.
Dále zvolena v téže schůzi deputace,
sestávající ze starosty Václava Herejka,
městského rady Edvarda Císaře a z členů
výboru Karla Jelínka a Josefa Nováka, kteráž měla poděkovati c. k. dvornímu radovi
Lvu Hansgirgovi za podporování žádosti a
požádati jej, aby se slavnosti, která na oslavu tohoto povýšení konati se má 20. července t. r., též zúčastnil. Nato vysloven byl
loyální hold Jeho c. a k. Apoštolskému Veličenstvu za toto vyznamenání a povýšení
městečka našeho na město provoláním třikráte „Sláva“, načež byla slavnostní schůze
skončena.
Slavnostní této schůze nemohl se zúčastniti již městský radní Josef Hucl, poněvadž tento krátkou dobu před tím, a sice
16. dubna 1902, zemřel a byl na zdejším
hřbitově za účastenství členů obecního zastupitelstva, mnohých národních spolků a
četného obecenstva slavnostně pochován.
Volba radního: Na místo zemřelého
radního Josefa Hucla zvolen byl ve schůzi obecního výboru konané dne 20. června
Josef Reišig, jemuž přidělen byl odbor hospodářský a stavební, dále okrašlování města a trhy. Ku pomoci přidáni mu členové
obecního výboru páni J. Novák, Jan Vytisk
a Antonín Freitinger.
Rekonstrukce a stavby: Během roku
1902 předsevzaty v obci zdejší rekonstrukce mostu a vodovodu, jakož i stavba
betonové stoky, čímž vzrostlo vydání obce
- 35.022 K 2 h, ale získaly tím úprava a zepokračování na str.4
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pokračování ze str.3
vnějšek města, jakož i zdravotní stav obyvatelstva.
Zástupce do průmyslové školy: Za zástupce do výboru průmyslové školy pokračovací zvolen byl truhlářský mistr pan
Eduard Císař.
Stavba vodovodu: Dne 20. června 1902
dokončena stavba vodovodu pro pitnou
vodu na Malé Straně. Potřebné odlitky pro

vodovod dodala železárna Sedlec a vyzkoušela bezplatně hydranty i stojany, převzavši současně záruku za veškeré dodané
předměty na dobu jednoho roku.
Trhy: Roku 1902 odbývány byly dva
trhy s dosti slušným průběhem.
Založení pamětní knihy: Na oslavu povýšení městečka Plzence na město založila
městská rada pamětní knihu, do níž zápisy
provedl pan Václav Basl mladší za pomo-

CHODBY
POD KOSTELEM SV. KŘÍŽE

bylo obvyklé až ve 12. stol. za křížových
výprav, kdy kult sv. Kříže (i jeho domnělé
ostatky) přinesli do Evropy jejich účastníci. Syn zakladatele rodu Drslaviců, Oldřich
ze Žinkov, se dostal za III. křížové výpravy
do Svaté Země (výprava probíhala v letech
1189-1197) a s největší pravděpodobností na ní zemřel r. 1192 na nějakou nemoc
(zachovala se totiž jeho závěť, podepsaná
několika jeho spolubojovníky). Jeho majetek si rozdělili pak dva synové: Oldřich
a Protiva (ten zůstal v Žinkovech). Není
vyloučeno, že někdo z jeho družiny mohl
po svém návratu věnovat ostatky sv. Kříže
jeho synovi Oldřichu II. z Litic (ten totiž
zastával úřad plzeňského kastelána v létech 1193-1212). Kostel mohl být postaven
dříve a pak přesvěcen, protože v něm byly
provedeny dodatečné stavební úpravy.

Historická poznámka:
Kostel sv. Kříže byl nejmladším a největším (rozměry 12,45 m x 23,40 m) ze tří
kostelů na Hůrce. S největší pravděpodobností jej dal vystavět správce (castellanus)
hradiště Drslav I. (správcem hradiště byl
v létech 1160-65), aby sloužil duchovním
potřebám jeho rodiny. Zanikl však pravděpodobně nejdříve ze všech, už při vpádu
Braniborů r. 1280. Nacházel se v předhra-

Místo na Hůrce ve Starém Plzenci, kde stával kostel sv. Kříže.
dí u východního valu za akropolí, kde byl
palác údělného knížete. Byl to jednolodní, pozdně románský kostel s půdorysem
otonského stylu s polokruhovou apsidou
(tj. výklenkem pro hlavní oltář) asi z poloviny 12. stol. Zasvěcování kostelů sv. Kříži

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ BŘEZEN 2013
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

„Občané plzenečtí Jan Šuchman, Jan
Nosek, Matěj Batěk, Karel Cink a kupec
Müller kopali kdysi na Hůrce v místech,
kde prý stával kostel sv. Kříže. Pudila je
zvědavost, neboť se vyprávělo mnoho o
pokladech, jež prý jsou v těchto místech
zakopány. Pojednou ozývalo se to pod jich
motykami, jako by byla půda dutá a po nějaké chvíli objevil se jim otvor do jakési
podzemní chodby. Stateční hledači pokladů se však do ní neodvážili, nýbrž zanechali své práce a rychle odešli domů.“
(vyprávění 84letého výměnkáře Šu-

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 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 9:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno

ci zápisků svého otce. Nabízený honorář
za tuto práci odmítli páni Baslové s poukazem, že tak učinili z lásky ku své rodné
obci a jejímu obyvatelstvu; vysloveny tedy
oběma dík a pochvala obecního výboru.
ZE STAROPLZENECKÉ KRONIKY VÁCLAVA BASLA
vypsala Věra Fenclová

Kostel sv. Kříže – zastávka naučné stezky
kolem Starého Plzence.
chmana zaznamenal r. 1920 J. Schiebl)
Poznámka:
Archeologický průzkum sice prokázal, že pod kostelem nebyla žádná krypta,
kostel byl však spojen můstkem se šlechtickým dvorcem, sídlem rodiny kastelána.
Patrně to byly podvalové stavby (tj. přízemí kamenné, 1. patro dřevěné). Není tedy
vyloučeno, že se hledači pokladů dostali
do přízemí nějaké okolní stavby. Víme, že
dnešní terén je zvýšen.
Anna Velichová

6. března 2013 (středa) – vernisáž
VLASTA RATISLAVOVÁ FOTOGRAFIE
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova
932
Čas: 17:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá do 18.4.2013.

HRAD RADYNĚ – uzavřen.
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA –
uzavřena.

7. března 2013 (čtvrtek)
Koncert žáků
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo
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nám. 121
Čas: 16:30 h
Pořadatel: Základní umělecká škola Starý
Plzenec
9. března 2013 (sobota)
PLES MĚSTA A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
STARÝ PLZENEC
Místo: Lidový dům ve St. Plzenci
Čas: 20:00 – 02:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna a Základní
škola Starý Plzenec
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659, www.
staryplzenec.cz
16. března 2013 (sobota)
Oslava Mezinárodního dne žen
Místo. Lidový dům ve St. Plzenci
Čas: od 14:30 h
Pořadatel: Český svaz žen St.Plzenec
16. března 2013 (sobota)
LUCIE Revival
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21:00 h
19. března 2013 (úterý)
PLZENEČTÍ MUZIKANTI
IV. koncert 28. sezóny Kruhu přátel
hudby
Účinkují učitelé a profesoři hudby
žijící ve Starém Plzenci
Místo: obřadní síň radnice,
Masarykovo nám. 121
Čas: 18:00 h
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 150 Kč, děti od
6 do 15 let a studenti 50 Kč. Cena
jedné abonentky je 600 Kč; (prodej
vstupenek na místě před koncertem).
Koncert se uskuteční za podpory
společnosti BOHEMIA SEKT.
23. března 2013 (sobota)
VELIKONOČNÍ JARMARK
Místo: Masarykovo nám.
Čas: 10:00 – 16:00 h
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
23. března 2013 (sobota)
PŘÍBĚH JEŽÍŠŮV
folk-rockové pašije (koncert)
Místo: kostel sv. Jana Křtitele na
Masarykově nám.
Čas: 15:30 h
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
24. března 2013 (neděle)
Giovanni Battista Pergolesi
STABAT MATER
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benefiční koncert pro staroplzenecké
varhany
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: 18:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost
Starý Plzenec a občanské sdružení
Staroplzenecké varhany
27. března 2013 (středa)
VELIKONOČNÍ TRADICE –
přednáška
Přednášející: Mgr. Vendula Hnojská
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo
nám. 121
Čas: 17:30 h
Vstupné: 10 Kč/osoba; (prodej vstupenek
na místě před začátkem přednášky)
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna

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.
1.4.2013 11.00 - 15:00 h
Zahájení turistické sezóny na hradu
Radyni
Karel IV. na Radyni
Program: život ve vojenském táboře,
hudební a taneční vystoupení, ukázky
soubojů, příjezd římského císaře a českého
krále Karla IV.
Pořadatel: město Starý Plzenec
Účinkuje o.s. Plzeňští, spolek šermířů a
přátel historie
Vstupné: plné 50,- Kč; snížené 30,- Kč
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JAK JSME ČETLI
V MINULÉM ROCE
V loňském roce měla knihovna 310
registrovaných čtenářů, kteří v knihovně
udělali celkem 4.000 návštěv. Dohromady
přečetli 22.000 knih a 6.000 časopisů.
Knihovní fond naší knihovny obsahu-

Město Starý Plzenec, K-Centrum,
městská knihovna
Vás zve ve středu
27. března 2013 od 17:30 hodin
do obřadní síně radnice
ve Starém Plzenci na přednášku

VELIKONOČNÍ TRADICE
Přednášející: Mgr. Vendula Hnojská
z Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
Vstupné: 10 Kč/osoba
(prodej vstupenek na místě
před začátkem přednášky)

je 16.400 knih, desítek brožur a časopisů.
Vloni se rozrostl o téměř 600 knih, z důvodu opotřebení a zničení bylo odepsáno
cca 520 knih.
Knihovnu můžete navštívit také z domova prostřednictvím on-line katalogu na
www stránkách města (www.staryplzenec.
cz). Při osobní návštěvě je Vám zdarma k

Nabídka pro zájemce o stánkový prodej

VELIKONOČNÍ JARMARK VE STARÉM PLZENCI
23.03.2013 od 10:00 do 16:00 hodin
Pořadatel: město Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna
Poplatek za užívání veřejného prostranství za m² je 20,- Kč za den.
Uvítáme zejména kováře, prodejce medoviny a výrobků z medu, prodejce látek
– kanafasu, dekorativních doplňků a velikonočních pokrmů
(bez potřeby připojení na elektřinu).
Termín přihlášení: do 15.03.2013
Kontakt: evamichalova@seznam.cz, 606 630 052

ŽIVOTNÍ JUBILEUM PANÍ
LUDMILY KOTNAUEROVÉ
V nedávných dnech se dožila významného životního jubilea paní prof. Ludmila
Kotnauerová, jedna z nejvýznamnějších
pěveckých pedagožek současnosti v naší
republice.
Její cesta k pěveckému umění nebyla
jednoduchá a přímočará. Vyšla z učitelské
rodiny, v tehdejší době však z kádrových
důvodů nemohla jít studovat umělecký
obor, byla nucena pracovat jako účetní a teprve při zaměstnání vystudovala obor zpěv
na Akademii múzických umění v Praze.
První kantorské zkušenosti sbírala na plzeňské LŠU ve Skvrňanech, kde vychovala
mnoho úspěšných žáků, budoucích pěvec-

dispozici také veřejný internet. Roční poplatek pro dospělé čtenáře je 60 Kč, pro
děti 40 Kč.
Na setkání s Vámi se těší
Mgr. Milena Benediktová,
K-Centrum, městská knihovna Starý Plzenec

Ludmila Kotnauerová
Autor fotografie: Eva Vlachová

kých profesionálů.
Své pedagogické umění pak široce rozvinula v nově založeném pěveckém oddělení Konzervatoře v Plzni, jehož se stala
první profesorkou a později vedoucí. Z její
třídy vyšla dlouhá řada pěveckých osobností, které se uplatňují v na divadelních
a koncertních pódiích u nás i v zahraničí.
Nejznámějšími a nejúspěšnějšími absolventy třídy pí prof. Ludmily Kotnauerové
se stali světově proslulá sopranistka Eva
Urbanová a právě tak uznávaný a umělecky respektovaný barytonista Roman Janál.
Do nenápadné vilky na pomezí Starého
Plzence a Sedlce za svou paní profesorkou často přijíždějí bývalí i současní žáci,
aby opravili či vyléčili problémy, které s
pokračování na str. 9
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pokračování ze str. 8
hlasem může natropit náročný koncertní
provoz. V plném pracovním nasazení a s
obdivuhodnou svěžestí tak paní Ludmila
Kotnauerová dál rozdává svou citlivost a
hlubokou znalost všech obtíží pěveckého
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umění. Stále se s ní setkáváme také na koncertech KPH ve Starém Plzenci i na koncertech pro staroplzenecké varhany.
Dovolujeme si popřát naší vážené a
vzácné jubilantce hodně sil i radosti do
dalších let, stálé zdraví do každého dne i

V únoru 2013 jsme si připomněli nedožité
75. narozeniny
paní Mileny Čiperové.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Manžel a děti s rodinami.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE
SOUTĚŽE DĚTSKÁ PORTA
2013 V PRAZE
Ve dnech 1. a 2. února 2013 se konalo
v Praze-Bohnicích „Divadlo za plotem“ již
tradiční republikové finále soutěže Dětská
Porta. Republikovému finále předcházela

krásné vstřícné vztahy se všemi, kteří ji obklopují.
Za Kruh přátel hudby ve Starém Plzenci
Miloslav Esterle

Dne 19. března uplyne 15 let,
co nás navždy opustila
paní Jiřina Voldánová.
Kdo jste ji znali a měli ji rádi,
vzpomeňte si s námi. Za celou rodinu
manžel Lubomír Voldán a dcery
Miroslava Kopcová a Daniela Pokorová.

oblastní kola Dětské Porty v jednotlivých
městech.
Na této soutěži vystupovali jednotlivci i skupiny různých věkových kategorií.
Školní kapela „Bengál“ tvořená žáky ZŠ
ve Spáleném Poříčí (Markéta a Vendula
Janovská, Tomáš Kutálek, Stáňa Hefert,
Míra Kraml a Filip Kadlec), kteří jsou zároveň žáky ZUŠ
ve Starém Plzenci,
pod vedením Mgr.
Romana Škaly re-

prezentovali Plzeňský kraj. Děti soutěžily
v kategorii do 15 let věku. Této soutěže
se kapela zúčastnila již potřetí. Ve stejné
kategorii letos soutěžilo celkem 11 kapel.
Úroveň účinkujících ve všech kategoriích
byla velmi vysoká, přesto kapela „Bengál“
nejvíce nadchla celé obecenstvo a odvezla
si domů již podruhé Cenu diváka.
Moc jim všem blahopřejeme a přejeme
jim mnoho dalších úspěchů.
Miloslav Esterle,
ředitel ZUŠ Starý Plzenec

Kapela Bengál ze ZUŠ Starý Plzenec získala již podruhé na republikovém finále Dětské Porty Cenu diváka. Foto: archiv

MŠ Starý Plzenec
MAŠKARNÍ BÁL

Ve středu 20.2. se v ZŠ Sedlec konal tradiční karneval. V tělocvičně školy se prohánělo víc jak 60 masek - jedna hezčí než druhá.
Nejvíce zaujala maska „Lovce motýlů“. Ema Vávrová
Foto: archiv

Princeznička na bále, poztrácela korále. Její pan otec král,
Honzíka si zavolal... Kdepak
poztrácené korále. Každá princezna si ty své moc dobře hlídala, aby byla na dětském bále,
maškarním, právě tou nejhezčí. Ovšem pravdou je, že ani
o šikovné a nebojácné prince
a bojovníky nebyla nouze. Jen

kdyby je sem tam nevystrašilo
nějaké to strašidlo nebo drak.
Vše si ale pohlídali ježibaby
a kouzelníci. Bylo-li potřeba,
kouzelným proutkem zasáhli.
A o tom každý ví své, nikdo
totiž nebyl tím, kým ho známe – vždyť se přeci skotačilo
na maškarním bále v plzenecké
mateřské škole.
Jana Klesová
Foto: Přehlídka masek v mateřské škole. Foto: archiv
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ESKYMÁCKÁ VÝPRAVA
Poslední lednový víkend jsme s dětmi
vyrazili do malé vesničky v Brdech – do
Slivice. Na místo jsme dorazili už za tmy,
takže jsme si zahráli jen několik her a rov-

nou se ubytovali na místní faře. Děti se na
celý víkend staly Eskymáky a vyzkoušely
si například improvizovanou stavbu iglú
nebo různé „důvěrové aktivity“.
Doba strávená za „Severním polárním
kruhem“ velmi rychle uběhla a všichni
jsme si ji výborně užili, zejména díky velkému množství sněhu, které ve Slivici leželo. Cestou zpět jsme se ještě zastavili v
příbramské cukrárně na horkou čokoládu
a potom už zamířili autobusem do našich
teplých domovů.
Martina Čechurová

SE SKŘÍTKEM
DLOUHONOSEM
Zimní radovánky na eskymácké výpravě.
Foto: Jaroslava Lencová

měr hlásí -8°C. Ani to nás však od výletu neodradilo. Vlakem jsme popojeli do
Šťáhlav a čekala nás 12 km dlouhá trasa.
Vedoucí společně se svým pomocníkem
Dlouhonosem připravili pro děti na cestu
pohybové, ale i vědomostní hry. Odměnou
jim byly Dlouhonosovy drahokamy. Na
Lopatě jsme posvačili, u Neslívského rybníka zapálili první letošní ohýnek, opekli
si vuřty, chleba, rohlíky – co si kdo nesl v
baťůžku. V tak mrazivém počasí nás teplo ohně příjemně zahřálo. Jenže čas běžel,
nezbývalo než ho uhasit a vydat se opět na
cestu. Ještě udělat společné foto, projít zasněžené zámecké zahrady Kozlu a alejí na
vlak.
Pavla Lencová

Mrazivé únorové nedělní ráno – teplo-

SEDLECKÝ MASOPUST
V sobotu 16. února chvilku po poledni se
začala v sedlecké hasičárně scházet nejrůznější
stvoření - Sněhurka s trpaslíky, koník, medvěd,
batole vezoucí babičku v kočárku, Šmoulové,
zvířátka i strašidla, černoška, impozantní sněhulák, tanečnice i tvrdí rockeři. Obchůzku obcí
jim po žádosti rychtáře povolila paní starostka
Vlasta Doláková a poté, co předala městský
klíč, vydal se průvod na očekávanou cestu.
Celému veselí vévodili ženich s nevěstou a o
bezpečnost se starali příslušníci SNB, kterým
neunikla ani jediná chybička a nedostatek na
autech kolemjedoucích řidičů. Do kroku i k
tanci u zastávek u domů s přichystaným pohoštěním hrála kapela Atlas, večer pak v hospodě Pod Maršálem vyhrával všem Standa
Kluzák až do pozdních hodin. Celý večer si
ještě všichni v hospůdce mohli doplnit žaludky a namastit pusy zabijačkovými dobrotami a
spláchnout vše dobrým mokem.
Jsme rádi, že se akce letos opět vydařila a
všichni jsme se dobře pobavili. Rádi bychom
poděkovali naší paní starostce, která přispěla
na případné škody, všem kteří na nás čekali a
pohostili hladové, příjemné a hbité obsluze v
hospůdce na Lhůtě, autobusové dopravě Bruj a
Rottenborn za ochotnou a bezpečnou přepravu
maskovaných i nemaskovaných účastníků do
výše zmíněného pohostinství a v neposlední
řadě všem, co se zúčastnili a věnovali čas a
práci přípravě masek.
Za SDH Sedlec Jitka Dvořáková

Foto: Jan Meduna

Občanské sdružení „STAROPLZENECKÉ VARHANY“
Přehled připravovaných benefičních koncertů pro rok 2013
24.03.2013
07.04.2013
19.05.2013

Klimentová, Aschenbrenner – Pergolessi: Stabat mater
Jan Doležel - varhany
Literárně-hudební pásmo
- Madony, Hejtmánková
16.06.2013
Spirituály - De profundis, M. Esterle
29.09.2013
Jaroslav Brož - varhany
říjen 2013
Kaplan, Fiala
listopad 2013 Hradišťan
prosinec 2013 Plzenecká Rybovka
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BARÁČNÍCI
VE STARÉM PLZENCI
SLAVILI 75 LET OD SVÉHO
ZALOŽENÍ
Obec baráčníků Starý Plzenec konala
dne 26.1.2013. slavnostní zasedání k 75.
výročí založení. V jeho průběhu bylo provedeno i valné hodnotící zasedání za rok
2012. Tohoto zasedání se účastnili delegáti obcí XII. župy J. S. Koziny se sídlem
v P1zni. Dále poslankyně PČR paní Mgr.
Ivana Levá, starostka města paní Bc. Vlasta Doláková a další vzácní hosté. XII. župu
zastupovala rychtářka tetička Marie Šolcová. Na zahájení byl proveden nástup praporů obcí za hudebního doprovodu.
Následovalo kulturní vystoupení dětí z
mateřské školky našeho města. Po vzpomínce na naše tetičky a sousedy, kteří nás
již navždy opustili, následovaly zprávy
konšelů obce. Vzdělavatelka obce tetička
Schafferová ve svojí zprávě připomněla
bohatou historii našeho města, syndička
tetička Klimentová informovala o činnosti

INFORMACE O ČINNOSTI
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
AKTIVIOS
Vážení a milí,
v letošním roce 2013 budeme vyhlašovat poslední výzvu na podporu projektů
v rámci Strategického plánu Leader, který jsme společně s mnohými z vás před 8
lety připravovali. Odměnou za toto úsilí
byla podpora ve formě finanční dotace na
realizaci zajímavých a smysluplných projektů pro žadatele z řad obcí, neziskových
organizací (spolků), církví, podnikatelů
a zemědělců z našeho území Přešticka,
Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska.
Z těchto peněz se podařilo zrealizovat 121
projektů zajímavých a smysluplných projektů v hodnotě cca 44 mil. Kč. Myslím, že
to není zanedbatelná částka a výsledky jsou
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obce baráčníků za uplynulých 75 let. Dále
zhodnotila činnost obce za rok 2012. Po
zprávách konšelů následovaly zdravice delegátů a vzácných hostů. Poté rychtář obce
poděkoval poslankyni paní Ivaně Levé za
dlouholetou podporu a spolupráci. Paní
starostce našeho města Vlastě Do1ákové
poděkoval za dotace, bez kterých by naše
obec asi nemohla ve své činnosti zdárně
pokračovat. Bylo schváleno, že obec baráčníků bude nadále ve spolupráci s městem
pokračovat. Představitel veleobce Praha
soused Dr. Jan Novák poděkoval za příkladnou práci pro uchování staročeských
krojů a zvyků, připomněl všem, že baráčnici pracují srdcem a láskou k naší vlasti.
Rychtářka XII. župy tetička Šolcová velmi
kladně zhodnotila práci celé obce a připomněla, že i při malém počtu tetiček a sousedů se dá udělat mnoho záslužné činnosti
ku prospěchu nás všech. Jako poslední
poděkovala panímaminka naší obce tetička M. Šimková za dobrou práci všem tetičkám a sousedům ve prospěch naší obce.
Na závěr poděkoval rychtář obce tetičkám,

sousedům, delegátům a vzácným hostům
za účast a podporu našeho slavnostního zasedání. Popřál všem pevné zdraví a dobrou
pohodu v osobním i společenském životě
v roce 2013.
Velké poděkování patří sponzorům,
kteří se zasloužili o krásný průběh našeho
zasedání. Uvádím je jménem: poslankyně
PČR paní Ivana Levá, starostka našeho
města paní Vlasta Doláková, BOHEMIA
SEKT, spol.s.r.o., pan Ing. Ondřej Beránek,
MUDr. Milena Pechová, Lékárna Starý Plzenec paní PharmDr. J. Šašková, Masáže paní Patočková, M+M pan Jakl, Hepa
Blovice pan P. Hejl, potraviny Na Růžku
paní J. Šilhánková, paní M. Žítková, paní
Komínková. Dále děkujeme panu Půtovi,
že nám umožnil uskutečnit slavnostní zasedání v krásném prostředí s výbornou obsluhou. Na závěr jsme si společně zazpívali
TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ.
Dáno na rychtě 26. ledna. L. P. 2013.
Za konšelstvo obce syndička tetička
Anna Klimentová

v našem regionu vidět.
Rádi bychom v započaté práci pokračovali i po roce 2013, k tomu je ale zapotřebí připravit nový projekt, jehož nezbytnou
součástí je nová Integrovaná strategie
rozvoje našeho území (dále jen ISRÚ),
která musí vzniknout komunitním způsobem.
Prvním krokem bylo vyplnění dotazníků, které již od vás máme zpět. Dotazníky
kromě obcí, vyplnili také neziskové organizace, podnikatelé, zemědělci. Dalším
článkem budou ještě data od našich spoluobčanů. Kancelář MAS pak provede vyhodnocení sebraných dotazníků za každou
obec a završením této fáze, tzv. dotazníkové budou společná setkání všech zainteresovaných skupin.
Setkání jsou účelově rozdělena podle
jednotlivých mikroregionů.

Cílem těchto společných setkání je zjistit, jak se vám na Přešticku, Blovicku, Staroplzenecku a Mirošovsku žije, jak byste
chtěli rozvíjet dál svoji obec, co se vám
na vaší obci líbí, co byste rádi zlepšili a co
byste v tom dalším období 2014-2020 chtěli společně realizovat. Toto předpokládá
od vás již konkrétní představy projektů
a jejich finančních rozpočtů i časový horizont realizace.
V létě 2013 se uskuteční ještě jedno
velké společné projednání - konference,
kde budou výsledky prezentovány a bude
představena Integrovaná strategie rozvoje území 2014 -2020, která bude databází
smysluplných projektů, které by měly být
v tomto období podpořeny a zrealizovány.
Využijte této jedinečné příležitosti k
získání finančních prostředků z evroppokračování na str. 12
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pokračování ze str. 11
ských fondů na realizaci projektů schválené v ISRÚ.
Za Občanské sdružení Aktivios,
Hana Bouchnerová
Společná setkání se uskuteční:
Mirošovsko
Sál Sokolovny v Mirošově 86
čtvrtek 4.4.2013 od 16,00 do cca 19 hod:
Mirošov, Hrádek, Dobřív, Raková, Veselá,
Nevid, Kornatice, Kakejcov, Mešno, Příkosice, Štítov, Skořice, Vísky, Trokavec
Staroplzenecko
Kulturní dům Losiná
úterý 16.4.2013 od 16,00 do cca 19 hod:
Starý Plzenec, Lhůta, Tymákov, Mokrouše, Letkov, Šťáhlavy, Štěnovice, Losiná,

POZOR NA NEPOCTIVÉ
OBCHODNÍKY
Dne 13.2.2013 jsem zakoupil dobíjecí
kupón Twist k dobití kreditu v mobilním
telefonu v trafice u školy ve Starém Plzenci
u paní Císařové. Při zadání čísla k dobíjení přišla odpověď ze sítě T-Mobile, že toto
číslo je neplatné. Kupón jsem reklamoval
jako vadné zboží u prodejce. Paní Císařová
byla při jednání dost nepříjemná a nebyla
vstřícná. Reklamaci nesepsala, nic neřešila. Řekla, že je to můj problém, který si
mám řešit s T-Mobilem. S reklamací jsem

Nezbavětice, Útušice, Čižice, Štěnovický
Borek, Nebílovy, Chválenice, Nezvěstice,
Předenice, Netunice
Blovicko
Lidový dům Blovice Bělohrobského 78
úterý 9.4.2013 od 16,00 do cca 19 hod:
Střížovice, Vlčtejn, Žákava, Chlum, Zdemyslice, Seč, Únětice, Letiny, Blovice,
Drahkov, Chocenice, Ždírec, Jarov
Přešticko
Kulturní a komunitní centrum Přeštice,
velký sál 1. patro, Masarykovo nám 311,
Přeštice
úterý 23.4.2013 od 16,00 do cca 19 hod:
Chlumčany, Horní Lukavice, Dolní Lukavice, Oplot, Soběkury, Merklín, Buková,
Ptenín, Otěšice, Bolkov, Roupov, Přeštice

u paní Císařové neuspěl.
Po hodinovém telefonování operátorovi
T-Mobilu jsem se nikam nedovolal. Odebral jsem se do Plzně do střediska T-Mobilu. Tam z čísla dobíjecího kupónu zjistili,
že kupon nebyl prodejcem aktivován a že
je chyba jednoznačně na straně prodejce.
Arogantní prodejce se k nápravě nemá,
a tak je dořešení v nedohlednu. Byl jsem
podveden nákupem neplatného kupónu.
Máte podobné zkušenosti s nepoctivostí
obchodníků?
Václav Voráček,
M. Alše 157, Starý Plzenec – Sedlec

Kulturní a komunitní centrum Přeštice,
velký sál 1. patro, Masarykovo nám 311,
Přeštice,
čtvrtek 25.4.2013 od 16,00 do cca 19 hod:
Borovy, Lužany, Příchovice, Radkovice,
Dolce, Řenče, Horšice, Nezdice, Vlčí, Týniště, Kbel, Skašov
Chcete, aby Vaše názory byly zohledněny v připravované strategii?
Chcete pomoci rozvoji Vašeho regionu v dalším období? Pak se setkání zúčastněte.
Prosíme Vás o potvrzení účasti na telefonním čísle 376 382 312, 728 168 248,
nebo na e-mailové adrese:
info@mas-aktivios.cz

REAKCE NA ČLÁNEK
POZOR NA NEPOCTIVÉ
OBCHODNÍKY
Řešila jsem stejný problém v lednu tohoto roku – kupon zakoupený v trafice u
školy nešel dobít. Zašla jsem do autorizované prodejny T-Mobile a tam mně ho
ochotně dobili sami.
Milena Benediktová

OKÉNKO DO KONCERTNÍ
SEZÓNY KRUHU PŘÁTEL
HUDBY VE STARÉM PLZENCI

Hudební soubor Orbis trio na koncertu v obřadní síni radnice. Foto: Eva Vlachová

Dne 29. ledna se uskutečnil v pořadí
druhý koncert 28. koncertní sezóny staroplzeneckého Kruhu přátel hudby. Účinkoval hudební soubor Orbis trio ve složení:
Petra Vilánková – housle, Petr Malíšek
– violoncello a Stanislav Gallin – klavír.
V programu zazněly skladby J. Haydna,
Brahmse a M. Regera.
Orbis trio
bylo založeno v roce 2008. Všichni jeho
členové jsou laureáty mezinárodních soutěží a mají za sebou řadu zkušeností jak sólistických, tak i jako komorní hráči.
pokračování na str. 13
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Orbis trio se brzy zařadilo mezi nejúspěšnější komorní soubory nejen v České republice, ale i v evropském měřítku,
když se během roku 2009 stalo laureáty
čtyř mezinárodních soutěží. V roce 2009
Orbis trio zvítězilo v soutěži „Premio Anguissola Scotti“ ve Val Tidone (Itálie) a v
soutěži „5. International Johannes Brahms
Chamber Music Competition“ v Gdaňsku
(Polsko). Nejvýraznějším úspěchem Orbis
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tria je však skvělé umístění v jedné z nejdůležitějších světových soutěží současnosti,
„International Chamber Music Competition“ v německém Hamburku. Získalo zde
v široké konkurenci 3. cenu a stalo se tak
nejlepším evropským klavírním triem soutěže. Podobného výsledku (3. cena, nejlepší klavírní trio) dosáhlo Orbis trio v soutěži
„Gianni Bergamo Classic Music Award“
ve švýcarském Luganu. Orbis trio bylo
odbornou porotou zvoleno nositelem pres-

tižní „Ceny Českého spolku pro komorní
hudbu“ pro rok 2010. Své zkušenosti prohlubuje Orbis trio konzultacemi u vynikajících umělců, jakými jsou Josef Suk, Ivan
Klánský (Guarneri trio), Václav Bernášek
(Kociánovo kvarteto), Daniel Veis (Pražské trio) či Ivan Moravec.
Dnes již Orbis trio koncertuje v mnoha
zemích.
Z biografie Orbis Tria vypsala
Eva Vlachová

Karel IV. na Radyni
Hrad Radyně
01.04.2013 od 11.00 do 15:00 h
Zahájení turistické sezóny na hradu Radyni
Program:
• život ve vojenském táboře
• dobové hudební a taneční vystoupení
• ukázky středověkých soubojů
• příjezd římského císaře a českého krále Karla IV.,
který slavnostně zahájí novou sezónu na hradu Radyni
Pořadatel.: město Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna. Účinkujíci: o.s. Plzeňští, spolek šermířů a přátel historie

Vstupné:
• plné 50,- Kč (dospělí)
• snížené 30,- Kč (děti 6-15 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let)
• děti do 6 let vstup zdarma
(Vstupenky platí po dobu konání akce na také na hrad Radyni.)

Snímek zachycuje bývalý Blochův statek v Husově ulici ve St.Plzenci. Informace o archeologickém výzkumu v lokalitě Blochova statku v Husově ulici a na místě za radnicí
na Masarykově náměstí ve St.Plzenci přinesou další vydání Radyňských listů.
Foto: Jiří Vlach
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V HALE BYLA NEJLEPŠÍ
FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
ROKYCAN
Hala HK Rokycany byla 17.2.2013
dějištěm 12. ročníku Memoriálu Václava
Rejška ve fotbale. Turnaj určený žákovským starším přípravkám organizoval
SK Starý Plzenec. Osm přihlášených
mužstev bylo rozlosováno do dvou skupin, kde se hrálo systémem každý s každým. Ve skupině A si nejlépe vedli mladí
fotbalisté z Nýřan, spolu s nimi postoupil
do semifinále i tým SK Smíchov Plzeň.
Skupinu B vyhrály Rokycany, na druhém
místě skončili hráči Dobříva. V prvním
semifinále si Nýřany poradily s Dobřívem, druhý souboj o postup do finále
mezi Rokycany a SK Smíchovem skončil
bez branek. V penaltovém rozstřelu si nakonec postup zajistily Rokycany. Duel o
bronz skončil úspěšně pro Dobřív, který
zdolal SK Smíchov. Ve finále se radovali
hráči Rokycan, kteří porazili 1 : 0 Nýřany a stali se vítězi Memoriálu Václava
Rejška.
Výsledky turnaje: Skupina A: Nýřany
– Mýto 2 : 0, - Žákavá 1 : 0, - SK Smíchov 0 : 0, Smíchov – Mýto 2 : 0, - Žákavá 0 : 0, Žákavá – Mýto 1 : 0.
Skupina B: Rokycany – Starý Plzenec
5 : 0, - Dobřív 0 : 0, - Strašice 0 : 0, Dobřív – Starý Plzenec 3 : 2, - Strašice 1 : 1,
Starý Plzenec – Strašice 1 : 0.

Mužstvo starší přípravky SK Starý Plzenec na turnaji v Rokycanech 17.2.2013.
Semifinále: Nýřany – Dobřív 1 : 0,
Rokycany – SK Smíchov 0 : 0 (6 : 5 na
pokutové kopy). Zápasy o konečné umístění: O 7. místo: Strašice – Mýto 1 : 0. O
5. místo: Starý Plzenec – Žákavá 1 : 0. O
3. místo: Dobřív – SK Smíchov 2 : 0. Fi-

BOWLING CLUB RADYNĚ s.r.o.
Nerudova 933, Starý Plzenec

Vám nabízí v příjemném nekuřáckém prostředí
hru na 3 bowlingových drahách
a 2 ricochetových kurtech.
Dále nabízí možnost pořádání rodinných oslav, ﬁremních
porad, školních srazů, pořádání turnajů a dalších akcí.
www.bowlingplzenec.cz, mobil: 777 800 388
provozní doba ČT 17.00 – 21.00 hod.,
PÁ, SO 17.00 - 23.00 hod.

nále: Rokycany – Nýřany 1 : 0. Nejlepší
hráč turnaje: Daniel Bešta (SK Smíchov),
nejlepší brankář: Jakub Dvořák (Mýto).
Text a foto: Petr Liška
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Znalecké posudky
Odhady cen nemovitostí
Projektová činnost
Průkazy energetické
náročnosti budov
Ing. Stanislav Nesnídal
Dvořákova 1016
332 02 Starý Plzenec
tel. 777 294 577
nesnidals@seznam.cz

Kupon pro bezplatné podání jednoho soukromého inzerátu do rubriky
řádkové inzerce zašlete nebo předejte osobně do redakce
Radyňských listů: K-Centrum, městská knihovna, Smetanova 932,
332 02 Starý Plzenec, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
Komerční inzeráty budou vždy zpoplatněny.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ ADRESY NEBO TELEFONU
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DROBNÁ INZERCE
• Prodám jezdecké rukavice, vel. S.
Zn. špatná vel. dárku.
Tel.: 603 750 645.
• Prodám malý 3plotýnkový el. sporák
s troubou na 230 V.
Cena 500 Kč.
Tel.: 723 709 017.

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 04/2013 je 20.03.2013.
Vychází: 01.03.2013
ZDARMA v nákladu 2000 kusů
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