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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
vláda uvolnila řadu restriktivních opatření
a život se vrací do normálních kolejí. Dne
11.5. zasedalo zastupitelstvo města a projednalo mimo jiné plnění
rozpočtu za rok 2019,
schválilo
aktualizaci plánu investic pro
rok 2020, zabývalo se
i ekonomickou situací společnosti Pronap.
Celkové příjmy města byly za rok 2019
splněny na 104,8 %, výdaje na 76,3 %.
Úspor na výdajích bylo zčásti dosaženo výběrovými řízeními na některých akcích, ale
nutno říci, že ne všechny akce se podařilo
zrealizovat. Hlavním tématem jsou vždy
opravy místních komunikací. Prostředky
na komunikace jsou rozděleny na investiční a neinvestiční, zjednodušeně řečeno,
na peníze na opravy a peníze na nové komunikace/chodníky. Na opravy místních
komunikací bylo plánováno 10 mil. Kč, vyčerpáno 9 mil. Kč, zde bylo docíleno úspory výběrovými řízeními. Na nové chodníky, konkrétně chodník v Radyňské ulici
a chodník ve Školní ulici bylo plánováno
9,5 mil. Kč, vyčerpáno 3,3 mil. Kč. Nevyčerpání těchto prostředků bylo způsobeno
především nerealizací chodníku v Sedlci
ve Školní ulici, kde plánovaný chodník zasahuje i soukromé pozemky a protáhla se
jednání s vlastníky těchto pozemků, zejména s Traťovou strojní společností. V současné chvíli je majetkoprávní vypořádání
s vlastníky soukromých pozemků dořešeno
a výstavba tohoto chodníku byla přesunuta
na letošní rok.
I v tomto roce máme naplánovánou
řadu investičních akcí, o kterých jsem
Vás již informovala v předcházejících
číslech Radyňských listů. Prioritní akcí
i nadále zůstává „přístavba základní školy a novostavba sportovní haly“. Dne
20.03.2020 bylo vydáno stavení povolení,
nyní čekáme na rozhodnutí o dotaci a připravujeme výběrové řízení na zhotovitele.
Některé akce z plánu investic pro letošní
rok jsou již dokončeny. Sedlec byl propojen
na novém vodovodu, včetně společnosti

SERW na nové přípojce. Zkapacitnění vodovodního řadu v Tovární ulici významným způsobem přispěje k lepšímu zásobování pitnou vodou v Sedlci. Bylo vydáno
územní rozhodnutí na výstavbu chodníku
v Herejkově ulici na Malé Straně podél
komunikace III/18020. Součástí stavby
je vybudování dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodu a přeložka sdělovacího
zařízení. Byla odevzdána i technická studie
na úpravu křižovatky Havlíčkova – Herejkova - Raisova. Budeme pokračovat zadáním dalších stupňů projektové dokumentace. Zpracovává se projektová dokumentace
na další etapu chodníku v Sedlci, Tovární
ulici podél komunikace III/18023. Chodník bude jednostranný v úseku od mostu
podél parku k autobusové zastávce. Problémem je odvodnění tohoto úseku a dořešení majetkoprávního vypořádání s vlastníky
pozemků, zejména s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Bylo rovněž zadáno
zpracování technické studie na vybudování chodníku při Smetanově ulici v Sedl-
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ci podél komunikace III/18022 v úseku
ulic Pastýřská-Školní včetně bezpečného
řešení křižovatky Smetanova – Školní Pod Tratí. Zpracovává se technická studie
na rekonstrukci Bezručovy ulice, kde by
měl vzniknout zcela nový prostor, součástí
je nová kanalizace, vodovod, přeložky sítí
a snad se vejdou i stromy. Zatím projednáno s Vodárnou Plzeň, společností GasNet
Plzeň a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. Tento projekt je koordinován
s projektem zdvoukolejnění železniční trati
č. 190 Plzeň – České Budějovice. Pokračují i práce na vyhlášení architektonické
soutěže na centrum města. Navázali jsme
spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně, který nám bude zajišťovat
celou administraci této soutěže. Vyhlášení
soutěže předpokládáme cca v září letošního roku.
Vážení spoluobčané, přeji Vám po předchozí vypjaté době trochu klidu, pohody
a nadechnutí do dalšího období. .
Vlasta Doláková, starostka

MĚSTO STARÝ PLZENEC ZÍSKALO OCENĚNÍ
V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZLATÝ ERB 2020
V rámci krajského kola soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webové
stránky a elektronické služby měst
a obcí, v kategorii „Nejlepší webová
stránka města“ získalo město Starý
Plzenec opětovně 1. místo a v kategorii „Smart city a nejlepší elektronické služby“ 3. místo se službou
Participativní rozpočet. Zároveň
jako vítěz jedné z kategorií postupuje do celostátního kola soutěže. Je
to nepřetržitě již pátým rokem, kdy
město Starý Plzenec bylo oceněno
v obou kategoriích. Ocenění bylo
spojeno s finančním darem ve výši
40.000 Kč, který bude použit na další
rozvoj IT služeb. S ohledem na aktuální pandemickou situaci neproběhlo
slavnostní předání cen v prostorách
Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Město Starý Plzenec se dlouhodobě
snaží zaváděním moderních nástrojů
zkvalitnit komunikaci s občany a tím
vyslyšet jejich názory a připomínky.
Radek Hroch, tajemník
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
O KROK BLÍŽE
KVALITNÍMU CENTRU
MĚSTA – „SMETANKY“
Napsal: Ing. arch. Martin Stark – architekt,
zastupitel
Řešení „Smetanky“, jak se centru našeho
města přezdívá, je klíčový krok pro rozvoj
Starého Plzence. Její aktuální stav asi všichni
dobře známe. Již několik měsíců proto pracujeme na přípravě zadání architektonicko-urbanistické soutěže na dostavbu centra,
jehož koncepci jsem představil na únorovém
zastupitelstvu (na konci článku odkaz na videozáznam prezentace, který jsem pro Vás
připravil). Řada z Vás prezentaci již nejspíše
viděla, přesto mi dovolte Vám, vážení spoluobčané, formou tohoto článku koncepci
dostavby centra a především aktuální vývoj
prací v krátkosti popsat.
Od budoucího návrhu očekáváme moderní, citlivě pojaté řešení centra, v souladu
s principy udržitelné architektury a s kvalitním veřejným prostorem. Pro dosažení výše
popsaného máme na své straně dvě obrovské
výhody – většina pozemků je ve vlastnictví města a, na rozdíl od mnohých jiných
případů, máme území centra nezastavěné.
Můžeme si tak dovolit vybudovat nové centrum takzvaně „na zelené louce“ na míru šité
našemu městu a jeho obyvatelům (nakonec
workshop s občany o podobě centra je jedním z našich výchozích podkladů).
Se stávající uliční síti sice mnoho udělat
nemůžeme a nezbývá nám, než ji respek-

tovat, můžeme ale ovlivnit množství aut.
Konkrétně parkování v prostoru ulice omezit na nezbytné rozumné minimum a přidat
nová parkovací stání formou podzemních
garáži, či parkovacího domu. Nakonec centrum a s ním spjatý veřejný prostor má sloužit
přednostně lidem, ne autům.
A právě kvalitní veřejný prostor, ve kterém se lidé mohou potkávat a trávit volný čas
a kam se budou rádi vracet, je v řešení centra
prioritou. Především v bloku B a C (viz obr.
1) předpokládáme značný podíl městotvorné
zeleně a parkových úprav, doplněné o vodní
prvek. V rámci tohoto prostoru si přejeme
zohlednit i drobné volnočasové sportovní
aktivity. Zástavba v těchto blocích bude určena jak pro bydlení, tak pro drobný obchod
a služby. Součástí bude i komunitní centrum
s prostory pro setkávání spolků, pořádání
workshopů, přednášek, výstav, …
Hlavní prostor pro výstavy ovšem vznikne v bloku A jako součást přístavby radnice
a uvažované nové multifunkční knihovny,
která zde má přímou provazbu na blízkou
budovu základní školy. Venkovní veřejný
prostor před zamýšlenou knihovnou pak poskytne místo pro různé aktivity, např. dětská
představení.
Historie našeho města je bohatá a návrh
centra by ji měl reflektovat. Možností se nabízí celá řada. Samostatnou kapitolu ovšem
tvoří stávající historická zástavba při severní
straně Smetanovy ulice. Již dříve byla v historickém průzkumu Mgr. Širokého stanovena hodnota jednotlivých objektů. Převážně
se jedná o hodnotu urbanistickou spíše než
památkovou. Současný stav domů nicméně

asi všichni známe a jejich využitelnost je také
omezená (nižší světlé výšky, potenciálně nevyhovující základové konstrukce, …). Nechme na odbornosti soutěžících, jak se rozhodnou s objekty naložit. Abychom jim ale
příliš nesvazovali ruce a neomezovali jejich
kreativitu, dospěli jsme k závěru nezakazovat
soutěžícím objekty případně i zbourat.
Cílem soutěže je ideová územní studie,
respektive ověření možností území v řadě
variant zpracovaných řadou odborníků-soutěžících. Vítěz dopracuje územní studii
v požadované podrobnosti do podoby, která
bude vložena do evidence územně plánovací
činnosti. Tím se stane studie závaznou. Jinými slovy studie určí funkce, požadavky a prostorové regulativy budoucí výstavby a stane
se tak prvním zásadním krokem k vytvoření
důstojného centra, které si naše město zaslouží.
Koncepci zadání soutěže na centrum jsme
vypracovali v rámci naší pracovní skupiny
(Burešová, Očenášková, Stark – autor článku) ve spolupráci s paní starostkou, komisí stavební a komisí strategického rozvoje
a prezentace památek a rád bych touto cestou
poděkoval za jejich spolupráci. V současné
době pokračujeme na přípravě potřebných
podkladů a finalizaci soutěžních podmínek.
Klíčovou roli pro kvalitní výsledek hraje i výběr poroty. Tu tvoří porotci závislí a porotci
nezávislí. Závislou část poroty tvoříme paní
starostka, paní Burešová a má osoba, na složení nezávislé části poroty aktuálně pracujeme. Pokud vše půjde dobře, i přes zdržení koronavirovou pandemií, můžeme mít ke konci
Pokračování na str. 3
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Schématické vyznačení řešeného území
Pokračování ze str. 2
června hotové a schválené zadání soutěže
a do konce roku zvolený vítězný návrh.
Věřím, že je potřeba Vás, občany, pravidelně a otevřeně informovat o průběhu, a proto jsem inicioval i pořízení videozáznamu

z mé prezentace na zastupitelstvu, který je
ke zhlédnutí na youtube pod odkazem
https://www.youtube.com/watch?v=EVqpAVosW0Q či na stránkách města (v sekci
připravované investiční akce). Tento článek
je stručným přehledem o koncepci dostavby

„Smetanky“ a pro více podrobností si dovolím Vás na zmíněný videozáznam odkázat.
O dalším vývoji Vás budu i nadále průběžně
informovat.
Martin Stark
zastupitel

STAVEBNÍ ÚPRAVY
VNĚJŠÍHO OBVODOVÉHO
PLÁŠTĚ HRADU
RADYNĚ BYLY ZAHÁJENY

Jako v loňském roce budou návštěvníci hradu
využívat přístupovou cestu na hrad od parkoviště přes nově vybudovanou lávku. Cesta
od Centra služeb pro turisty k hradu Radyně
je uzavřena a bude sloužit jako dopravní cesta pro materiál na stavbu. Předpokládáme, že
akce obnovy bude prováděna s využitím finančního příspěvku, který je zatím přislíben
komisí Ministerstva kultury v rámci státní
finanční podpory pro rok 2020, z Programu
záchrany architektonického dědictví. Jedná
se o náročnou opravu jak technologicky, tak
finančně. Provoz hradu nebude omezen. Žádám tímto návštěvníky hradu, aby nevstupovali do vymezených prostor pro stavbu,
a to zejména z důvodů vlastní bezpečnosti.
Celkové náklady bez DPH: 1.470.284,60 Kč

doporučená výše podpory do:
700.000 Kč
doba realizace: květen – listopad 2020
Investor: Město Starý Plzenec, Smetanova
932, 332 02 Starý Plzenec
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s.r.o, Radobyčice,
Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň
Projektant a autorský dozor: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o, Klatovská 11, Plzeň
Technický dozor investora a koordinátor
BOZP: d plus projektová inženýrská a.s., alej
Svobody 56, 323 18, Plzeň
Václav Vajshajtl, místostarosta

Jedná se o možnost bezplatné inzerce právě
v Radyňských listech. A později také vytvoření katalogu, databáze nabídky plzeneckých
podnikatelů.
Přehledný seznam kontaktů pak poslouží
třeba při hledání řemeslníka. Ne každý pravidelně čte Radyňské listy, takže pokud máte
ve svém okolí podnikatele, které by tato možnost zajímala, dejte jim vědět, upozorněte je
na možnost bezplatné propagace.
Být v opozici není jednoduché. Přesto stále přinášíme vlastní návrhy k oblastem, které
se nám na současném stavu našeho města

nelíbí, ať už se jedná veřejná prostranství, nakládání s rozpočtem nebo třeba provoz mateřských škol.
Zpracovali jsme návrh Plánu investic,
a tedy myšlenky shrnout všechny připravované investiční akce do jednoho přehledného
seznamu propojeného s rozpočtem města. Návrh byl přijat, je realizován a pomalu se ho daří
vylaďovat. Postupně bychom chtěli dosáhnout
toho, že budou projektově připraveny rekonstrukce komunikací i investice do veřejných
prostranství alespoň na rok dopředu, a tedy
Pokračování na str. 4
bude co stavět.

Vážení občané Starého Plzence a návštěvníci oblíbené památky hradu Radyně,
dne 14.05.2020 byla předána stavba a byly
započaty práce na pokračování opravy obvodových zdí na hradu Radyně. V současné
době je zpracována dokumentace na práce
pro etapy 2020–2022, které budou navazovat
na již provedené opravy původního defektu
ve východní věži. Bylo provedeno oplocení
staveniště a bude zahájena výstavba lešení.

NEJEN PRO PLZENECKÉ
PODNIKATELE
Možnosti pomoci místním podnikatelům
jsou pro město a městský rozpočet poměrně
omezené. Proč ale nevyužít to, co už máme
k dispozici? Každý měsíc do všech poštovních schránek přicházejí tyto Radyňské listy.
Po prostudování návrhů rady města ve věci
pomoci podnikatelům jsme (sdružení Pro Plzenec) vypracovali další návrh, který mohou
využít skutečně všichni podnikatelé ve městě.
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Pokračování ze str. 3
Aktuální čerpání v roce 2019 je slabé právě proto, že nebyly připravené další akce v zásobníku. Pro vaši představu byly na investice
do místních komunikací vyčerpány 3,3 mil.
Kč z plánovaných 9 mil. Kč v rozpočtu, tedy
34 procent a na veřejná prostranství ze 4 mil
Kč bylo vyčerpáno 0 procent.
Náš zastupitel Ing. arch. Martin Stark se
intenzivně věnuje všem dobře známé „ Smetance“ a kromě videoprezentace koncepce
centra města připravil i samostatný článek
o chystané urbanistické soutěži, který si také
můžete přečíst v tomto vydání.
Reagovali jsme také na dopad současné
ekonomické situace na společnost Pronap,
která je ve vlastnictví města. Navrhli jsme zařazení tohoto bodu do programu finančního
výboru, který je poradním orgánem zastupitelstva. Finanční výbor s naší účastí se situací zabýval, přijal doporučení, ale to nebylo
zastupitelstvem reflektováno. Veškerou odpovědnost má ale ze zákona rada města. Nezbývá tedy než apelovat na radu města, aby
se zvýšenou pozorností a odborností jednala
s péčí řádného hospodáře.
Vyvinuli jsme také aktivity vedoucí k tomu, aby rada města změnila své, pro
mnoho rodičů absurdní rozhodnutí, otevřít
mateřské školy ve Starém Plzenci a Sedlci až
o čtvrt roku později než okolní obce. To znamená neuvěřitelně až v srpnu 2020. Toto rozhodnutí radních hrozilo přinést velké starosti
i finanční ztráty řadě rodičů. Naštěstí zafungovaly sociální sítě, apely dalších zastupitelů
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a především aktivita rodičů. Pozdě, ale přece,
byl proveden průzkum zájmu rodičů a rada
města v době uzávěrky tohoto článku zcela
jistě přehodnocuje své rozhodnutí a školky
otevře 25. 5. 2020.
Ozýváte se nám s řadou problémů v jed-

Město Starý Plzenec

OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce
2020 tradiční pravidelnou přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti
ČSAD autobusy Plzeň, a. s.
Autobus bude jezdit od 29. května do 16. října 2020 vždy v pátek v následujících termínech:
29. května
10. července
7. srpna
4. září
12. června
24. července
21. srpna
18. září
26. června
Jízdní řád:
zastávky autobusů ČSAD a MHD
Sedlec - náves
- rozcestí
St.Plzenec - Nádražní
- Kollárova (točna)
- Radyňská (Máchova)
- Masarykovo náměstí
- Havlíčkova (za mostem)
Odjezd zpět ze hřbitova v 17:10 hod. Jednotné jízdné činí 10,- Kč.

(V. P. Litovskij a jeho osudy
po 2. světové válce)
Když jsem v r. 2017 uveřejnila v květnovém čísle Radyňských listů článek „5. květen - „národní hosté“ zasahují“ se zmínkou
o osudech a pohřbu Václava Kratochvíla
11. května 1945, netušila jsem, jaký řetězec
událostí tím spustím… Jak je všeobecně
známo, Václav Kratochvíl, zavražděný německým důstojníkem 5. května 1948, zachránil na podzim 1944 tři sovětské válečné zajatce na útěku. Ukrýval je až do konce
války u sebe ve sklepě a s pomocí místní
lékárnice a medika Jaroslav Pečeného1),
asistenta místního lékaře MUDr Mandy,
je takříkajíc „postavil na nohy“. Byli totiž
ve velmi zbědovaném stavu, naprosto vyčerpaní a vyhladovělí. Všichni tři – traktorista Vasilij Petrovič Litovskij z Tambovské
oblasti u Moskvy, Kornil Fedojevič Tujev
a učitel Kozakevič ze Žitomiru na Ukrajině
Pokračování na str. 5

2. října
16. října

hod.
16:00
16:02
16:05
16:08
16:10
16:12
16:15

Vlasta Doláková
starostka města Starého Plzence

SERIÁL
RUSKÝ VÁLEČNÝ
ZAJATEC VE STARÉM
PLZENCI

notlivých lokalitách, zejména když jste neuspěli v jednání přímo s radnicí. My následně
jako zastupitelé vyvoláváme jednání a směrujeme tyto problémy k řešení. Děkujeme
za vaši důvěru i trpělivost.
Jan Eret, zastupitel (Pro Plzenec)
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– se účastnili 11. května pohřbu Václava
Kratochvíla. Vykopali mu hrob na místním
hřbitově, šli od radnice v průvodu hned
za pohřebním vozem a následně pomáhali ukládat rakev. Poté se vrátili k sovětské
posádce, sídlící v Praze. Vzhledem k tomu,
jak nemilosrdně se sovětský stát choval
ke svým vojákům, kteří se vraceli ze zajetí
v Evropě (často byli považováni za zrádce a posláni hned do pracovních táborů),
nepřekvapilo, že po válce o jejich dalším
osudu nebyly žádné oficiální informace.

(Například K .F. Tujev je oficiálně veden
jako nezvěstný od září 1942!). Válečný příběh těchto zajatců s určitými nepřesnostmi
ztvárnila v jedné z povídek v knize Květy
na bunkru v r. 1971 na str. 32-34 Jindra
Nezbedová2). K mému překvapení se mi
v květnu minulého roku ozval Andrej Nikolajevič Litovskij, vnuk Vasilije Petroviče
Litovského, a poskytl mi informace o životě a poválečných osudech svého dědečka.
Život V. P. Litovského (1908 – 1984) byl
plný osudových zvratů, takových, že by
to byl dobrý námět na film. Žil původně
v malé vesničce Kamennyje Ozerki v Tambovské oblasti, asi 200 kilometrů jižně
od Moskvy. Měl ženu Jevdokiji a dvě děti,
pracoval jako traktorisla. Narukoval již
na začátku Velké vlastenecké války v létě
1941, bojoval jako kulometčík, avšak již téhož roku padl u Smolenska do německého
zajetí a byl poslán do zajateckého pracovního tábora nedaleko běloruského města
Moloděčno. Odtud se mu podařilo uprch-
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nout a dostat se až k partyzánské skupině
M. I. Naumova3). S nimi operoval na území
Běloruska a Ukrajiny. Jeho oddíl pak upadl do léčky. Vnuk následné pohnuté osudy
Vasilije Petroviče popisuje takto: „Znovu se

dostal do zajetí po zradě ukrajinských nacionalistů, kteří za zajatce dostali zbraně.
Podařilo se mu uniknout ze zajetí.Při převozu v železničním vagónu sestavili s kamarády z mrtvých těl pyramidu, rozebral střechu a seskočil z vlaku. Toulal se s uprchlíky
po Polsku. Byl pozván Polákem, který zajatce nakrmil a dal jim víno. Když usnuli, vydal
je Němcům. 12. listopadu 1944 byl odtransportován do koncentračního tábora Buchenwald u Výmaru a pracoval tam. Táborový
lékař, Polák, udělal zajatcům kopii klíčů,
protože okna zdravotnického baráku již byla
za ostřelovaným perimetrem. V březnu 1945
v noci v době leteckého náletu uprchlo oknem na svobodu pět zajatců. Na útěku zašli
do domu Němky s dcerou. V noci zaslechli
šepot, že mají v úmyslu je vydat Němcům.
Zabili je a utekli. Třem zajatcům z pěti se
nepodařilo ukrýt. S kamarádem Tujevem se
pak dostal do Starého Plzence…“(překlad
autorka).
Po pohřbu Václava Kratochvíla se Vasilij snažil dostat domů. Jeho vnuk dodává.:
„Dobrovolně se dostavil na sovětskou komandaturu (do Prahy – pozn. aut.), i když
se nacházel v americké zóně. Byl zatčen
a poslán spolu s ešelonem trofejních traktorů a nákladních aut do Karélie v Sovětském svazu. Nacházel se v jednom z táborů
v Medvěžgorsku v Karélii a účastnil se obnovy Bělomořsko - baltského kanálu, když pracoval na traktorech, odvezených z Německa.
V roce 1946 byl osvobozen a jel domů. Nedostal ani jedno vojenské vyznamenání.“ (překlad autorka) Teprve po roce totiž dorazily
na příslušné úřady dokumenty z Prahy, dokládající, že není ani zběh ani kolaborant,
ale bojovník proti fašismu...
Když se vrátil domů, zjistil, že jeho žena

a děti zmizeli kdesi na Sibiři. Už se s nimi
nikdy nesetkal. Začal opět pracovat jako
traktorista, později se vyučil zámečníkem
a opravoval traktory. Po čase založil novou
rodinu, narodily se mu další děti. Psal si
s MUDr Pečeným, několikrát se spolu setkali v Moskvě, kam Pečený jezdil jakožto
specialista endokrinolog na kongresy.
Pohnuté osudy V. P. Litovského jako by
byly ilustrací bouřlivých událostí v Evropě
a v Sovětskému svazu za 2. světové války
a těsně po ní. Můžeme být hrdí na to, že
jsme se k němu zachovali lidštěji než jeho
vlast...
Anna Velichová
Poznámky:
1) MUDr Jaroslav Pečený, CSc (1918 –
1981) se po válce stal významným endokrinologem, pomáhal zakládat Výzkumný
ústav endokrinologický v Praze a stal se jeho
druhým ředitelem.
2) Jindra Nezbedová (1905- ?) - oficiálně
komunistická pracovnice, režisérka a dramatička .- sepsala dva soubory povídek, vycházejících ze vzpomínek pamětníků. První
soubor článků V jedné řadě (1964) se opírá
o vyprávění žen z Plzně a z Plzeňska, angažujících se za první republiky v dělnickém
hnutí, zejména však za okupace v odboji.
Druhý soubor Květy na bunkru (1971) hovoří o událostech za 2. světové války na Plzeňsku. Její díla jsou poplatná době a nevydržela prověrku času.
3) Michail Ivanovič Naumov (1908 – 1974),
velitel partyzánských uskupení na Ukrajině,
později generálmajor a poslanec Nejvyššího
sovětu SSSR, hrdina Sovětského svazu z r.
1943. Po válce sepsal několik knih, líčících
válečné události, jichž byl svědkem.
Fotografie:
-V. P. Litovskij se svou první ženou (archiv
A.N. Litovského)
-V. P. Litovskij, druhý zleva, v pohřebním
průvodu 11. května 1945 (archiv A.N. Litovského)
- obálka knihy Květy na bunkru (archiv A.N.
Litovského)
Prameny:
- e-mailová korespondence s A.N. Litovským
z 21. a 22. 5.2019
- 1.říloha kroniky Starého Plzence a Sedlce
2015 – 3. vzpomínky na válku

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVEN 2020
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 při dodržení hygienických podmínek.
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
So, Ne a svátky
09:00-15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h

St
09:00-12:00
Út, Čt
09:00-12:00
Pá - zavřeno

13:00-18:00 h
13:00-14:00 h

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h při dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 h do
18:00 h při dodržení hygienických podmínek.
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřena pro veřejnost 06.06.2020 od 13 h do
16 h při dodržení hygienických podmínek.
www.rotunda-hurka.cz
Platnost výše uvedené otevírací doby je závislá
na aktuální situaci v souvislosti s šířením koro-

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
STARÝ PLZENEC
29. srpna 2020 od 14.00 h do 22.00 h
Starý Plzenec, Husova ul., louka u řeky
14.00
14.10
15.00
16:00
17.15
18:45
20.30
22:00

Program:
Zahájení
Úslaváček
Dragons
Orchestr Miroslava Novotného
Olympic revival
Eges
Kečup
závěr

Doprovodný program::
Atrakce pro děti: skákací hrad a nafukovací skluzavka
Ukázky hasičské techniky, výstroje a výzbroje SDH Starý Plzenec
Občerstvení zajištěno. Vstupné: 50 Kč/osoba.
Vstup zdarma: děti do 6 let a ZTP/P



naviru. Sledujte prosím aktuální informace na
stránkách města a Facebooku.
Výstava obrazů Miloslava Hrdličky a Václava
Benedikta
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava prodloužena do 10. června 2020.
12. června 2020
Noc kostelů
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: 18:00 h – 21:30 h
www.nockostelu.cz
17. června 2020
Papírus recyklus
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ St.
Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 9. září 2020.
28. června 2020
Poutní bohoslužba s biskupem Tomášem
Místo: rotunda sv. Petra a Pavla
Čas: 16:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost Starý Plzenec
6. července 2020
Uctění památky M. J. Husa
17:00 h u pomníku ve St. Plzenci
17:30 h u pomníku v Sedlci
Pořadatel: Občanský spolek Hůrka a Radyně

INFORMACE
PRO ABONENTY KRUHU
PŘÁTEL HUDBY
VE STARÉM PLZENCI
Koncert světových špiček hudební scény
harfistky Jany Bouškové a houslisty Josefa
Špačka, který se z důvodu výskytu pandemie
coronaviru neuskutečnil letos v březnu, je již
zařazen do programu další 36. koncertní sezóny a měl by se konat 3.11.2020.
Dubnový koncert Plzeneckých muzikantů
se z důvodu výskytu pandemie coronaviru
taktéž neuskutečnil.
Koncert souboru Slavic trio, který měl
proběhnout v květnu v Bohemia Sekt Centru, se bude konat v náhradním termínu ještě
v rámci 35. koncertní sezóny dne 22.09.2020.
Na tento koncert platí abonentní vstupenky
pro 35. koncertní sezónu.
Za neuskutečněný březnový a dubnový
koncert bude abonentům poskytnuta kompenzace ve formě slevy na abonentní vstupenku pro další 36. koncertní sezónu.
Eva Vlachová, K-Centrum
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NAŠE ŠKOLY

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
CO JSME DĚLALI
A CO NÁS TRÁPÍ
V OBČANSKÉM SPOLKU
HŮRKA A RADYNĚ (OSHR)
V tomto čase jsme se měli zabývat přípravou na společný zájezd do Tábora. Toto

husitské město slaví letos 600 let od svého
založení. Ale vzhledem k situaci s Covidem
19 jsme museli termín posunout na 11. října a vrhli jsme se opět do společné práce.
Dne 8. května jsme zorganizovali brigádu
na obnově Kupecké stezky. Rozsáhlé území slovanského hradiště umožnilo dostatečný rozestup lidí. Opravovali jsme nátěry konstrukcí informačních tabulí, pleli

Udržovací práce na základech bývalého kostela sv. Kříže na Hůrce
Foto: archiv OSHR

základy kostela sv. Kříže. Velká skupina
z 26 účastníků pracovala na akropoli při
likvidaci náletových dřevin a sekání trávy
uvnitř i vně základů kostela sv. Vavřince.
Ještě nás čeká částečná obnova značení
trasy a obnova druhé poloviny palisády
u mostu. Rozmýšlíme se, zda udělat radost
vandalům, kteří opět ulámali paroží všem
Pokračování na str. 10

Sekání trávy u základů bývalého kostela sv. Vavřince na Hůrce
Foto: archiv OSHR
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Vápenná pec na Radyni v roce 2014

Foto: archiv OSHR

Vápenná pec na Radyni v roce 1974

Foto: archiv OSHR

Pokračování ze str. 9
jelínkům. U vedení města a jsme zadali obnovu poškozených laviček.
V tomto měsíci jsme se rozloučili
s dlouholetým členem Spolku panem Jaroslavem Černým. Nebudeme sami, komu
bude „ Jarda kultura“ chybět. Udělal pro
kulturní dění ve městě hodně.
K těm smutným zprávám patří pro Spolek i zjištění, že slíbená oprava vápenné
pece na Radyni se nebude opět realizovat.
Byla vyřazena z programu na opravu hradu. Trápí nás, co z ní zbude. V roce 2014
byl zhotoven projekt na opravu a nenašlo
se tenkrát potřebných 250 000 Kč. Čekalo
se na dotaci a čeká se dál. Bude ještě na co?
Jitka Sutnarová
předsedkyně OSHR

28
06
—
20

18:00 Zahájení Noci kostelů zvoněním staroplzeneckých zvonů
18:10 Komentovaná prohlídka kostela a soutěž pro děti
18:45

Jan ERET
akustický recitál plzeneckého písničkáře

19:30

KONIVADLO
s pohádkou pro malé i velké diváky

20:00

VanSwing
swingová kapela hrající posluchačům i sobě pro radost

na rotundu sv. Petra a Pavla
ve Starém Plzenci

21:00 NEBOJTE SE! - meditační zamyšlení
21:30 Modlitba za město

neděle 28. června 2020
14.00 odjezd od Katedrály z Plzně s biskupem Tomášem
15.30 procesí k Rotundě
16.00 poutní bohoslužba s biskupem Tomášem
Parkování kol na plzenecké faře. Po mši program na faře – divadlo, pečení buřtů, muzika.
Zve farnost Starý Plzenec

V průběhu celého večera bude v kostele probíhat

vernisáž obrazů Anastázie Šolcové.
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STALO SE

PIETNÍ AKTY
U POMNÍKŮ OBĚTÍ
SVĚTOVÝCH VÁLEK
U příležitosti 75. výročí konce 2. světové války se 5. května 2020 konaly u památníků obětí světových válek pietní akty
se vzpomínkou na občany našeho města,
kteří v období světových válek položili své
životy. Z důvodu koronavirové krize se pietní akty uskutečnily bez účasti veřejnosti.
Starostka města Starého Plzence Vlasta
Doláková společně s místostarostou Markem Vávrou položili květiny k pomníku
obětí světových válek na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci.
Text a foto: Eva Vlachová, K-Centrum

SPORT
TJ Spartak Sedlec z.s., oddíl tenisu
Vás zve na

35. DEN TENISU
Termín: v sobotu 27.6.2020
Místo: Tenisové kurty v Sedlci, Školní ulice
Zahájení: v sobotu v 9:00 hod.

Pozvánka platí pro:
• pro všechny tenistky a tenisty, kteří u nás hrají na permanentku
• pro všechny rodiče dětí naší tenisové školičky
• a samozřejmě pro kamarády, partnerky a partnery, ….

Program:
Dvouhry muži, čtyřhry muži, čtyřhry smíšených dvojic. Hrát se bude tradičně bez rozdílu věku, podle účasti a zájmu.
Podle počtu účastníků bude program na místě před zahájením upřesněn.
Ceny budou pro vítěze i poražené. Občerstvení zajištěno.
Vstup volný, startovné 100,- Kč (platí pouze hráči turnaje).

Neváhejte a přijďte

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK
TURISTICKÉHO
POCHODU A CYKLOAKCE
KOLEM
STARÉHO PLZENCE
Vážení přátelé pěší a cyklo turistiky,
I v této nelehké době, ovlivněné děním
kolem koronaviru, připravuje KČT, odbor
Bolevec Plzeň již desátý jubilejní ročník turistického pochodu a cykloakce Kolem Starého
Plzence , v neděli 21.6.2020. Start je zatím
plánován od 9:00 do 14:00 v prostorách restaurace Český dvůr, cíl tamtéž do 17:00.
Účastníci letošní akce mohou vybírat
z tras od 3,5km až do 20km. Trasy povedou
po ose Český dvůr – Občerstvení Krmelec (Městský les u Černic) – hrad Radyně –
Štáhlavy – Kozel – Svidná – Sedlecká skála
– Sedlec – Rotunda sv. Petra a Pavla – Český
dvůr. Mimo naplánované trasy je možno využít místních naučných stezek – Stará Plzeň
a kupci, NS Starý Plzenec, Skalní stezka.
Odměnou za účast na akci bude pamětní list
a samolepka. Bude také možnost zakoupení
turistické vizitky pochodu. K dispozici budou
Pokračování na str. 12
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Pokračování ze str. 11
také pochodová razítka. Letos bude odměněn
dárkem i 1000. účastník od vzniku pochodu.
Vzhledem k tomu, že neustále dochází
ke změnám v omezeních v souvislosti s koronavirem, může dojít k nepředvídaným

událostem. Proto prosím sledujte stránky pořadatele (www.kctbolevec.cz; www.facebook.
com/kctbolevec) nebo volejte na tel. čísla:
777 265 413 – Václav Svoboda; 721 042 510
– Karel Mastný, kde se dozvíte aktuální informace ohledně akce.

Věříme, že mnoha lidem, již turistika
a pohyb v přírodě chyběli a přijdou na akci
v co největším počtu.
Za pořadatele
Václav Svoboda, Karel Mastný

RŮZNÉ

7. června 2020

Sedlecká 500
závody v rychlostní kanoistice

OZNÁMENÍ

Místo: rybník v Sedlci
Čas. 10.00 h – 17:00 h
Pořadatel TJ Spartak Sedlec z.s.

MUDr. Milena Pechová - Interní ordinace Starý Plzenec
Od 16. 6. 2020 bude ordinace předána
MUDr. Gabriele Rybářové.
Dojde ke změně ordinačních hodin:
každou středu 7.30 – 12.00
12.30 – 15.30
Na vyšetření je vhodné se objednat na tel. 725 906 926.

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Koupím

stav. pozemek/zahradu (v budoucnu využitelnou jako stav. pozemek)
ve St. Plz. ev. blízkém okolí. Tel.:776 140 942.

■ Prodám králíky v jateč. úpravě, cena 160
Kč/kg. Tel.: 731 471 124.

NABÍDKA BEZPLATNÉ INZERCE
pro místní firmy a podnikatele
Město Starý Plzenec nabízí možnost bezplatné řádkové
inzerce pro místní firmy a podnikatele
v Radyňských listech červenec, srpen a září 2020.
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V případě Vašeho zájmu zašlete následující podklady
(prostý text, nikoliv loga a grafické prvky):
název firmy/podnikatele, nabídku služeb, kontaktní údaje
v rozsahu max. 250 znaků včetně mezer.
Termíny uzávěrek:
15.06.2020, 15.07.2020, 15.08.2020
Podklady zasílejte e-mailem na adresu redakce,
případně osobně do K-Centra nebo městské knihovny
nebo dohodněte telefonem:

info.plzenec@staryplzenec.cz,
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659
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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.

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

více na www.staryplzenec.cz

Kontejnerová doprava Starý Plzenec
Nabízím níže uvedené služby:
• přistavění kontejneru, likvidaci veškerého odpadu vyjma nebezpečného
• odvoz stavební suti a výkopové zeminy
• dovoz zeminy, písku, štěrku, kačírku a jiného sypkého a stavebního
materiálu
• přepravu strojů, montážních plošin, odtah vozidel do hmotnosti 5 tun
a délky cca 5,2 metru
• odvoz výkopové zeminy (cena 1.100,-Kč/5 tun včetně likvidace
na skládce)

Po dohodě možno výkopové práce minibagrem 4 tuny
(bazény, jímky, septiky)
Jezdím i So/Ne svátky. Cena: 20 Kč/km. Nejsem plátce DPH.
Kontejnery Bárta CZ s.r.o.
Tel.: 606 951 869
e-mail: kontejnerybartacz@seznam.cz
NEBAVÍ TĚ DOJÍŽDĚT ZA PRACÍ?
CHCEŠ UŠETŘIT ČAS A TAKÉ PENÍZE?
PŘIJĎ PRACOVAT DO VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI V MÍSTĚ SVÉHO BYDLIŠTĚ!
PŘIDEJ SE DO NAŠEHO TÝMU
Výrobce nábytkových polotovarů spol. PRONAP s r.o.

hledá zodpovědné pracovníky vyučené v oboru truhlář:
¢ operátor výroby nábytkových polotovarů,
¢ obsluha poloautomatických strojů,
¢ montáž nábytkových dílců
NABÍZÍME:
¢ motivační mzdové podmínky, mimořádné odměny,
¢ možnost zapracování na nových technologiích,
¢ nástup možný ihned
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY:
¢ příspěvek na závodní stravování,
¢ příspěvek na dopravu,
¢ 25 dnů dovolené,
¢ příspěvek na penzijní připojištění,
Informace:
PRONAP s.r.o.
Jiráskova 1142
332 02 Starý Plzenec
www.pronap.eu

personální oddělení Bc. Štěchová
tel.: 377 923 311 - 312
mob.: + 420 720 978 340
e-mail: stechova@pronap.eu
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Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422, info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com

ÐPIRWOÀTě°WTÞZIO

Kontaktujte spolek PlzenecNET
QDĤÊVOH775 785 005, nebo na
e-mailu info@plzenec.net

www.plzenec.net

V É S LU Ž B Y |

P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

Í

Navazujeme na zavedenou tradici Staroplzenecké
t
b 9 llett na zdejším
d jší
ší
restaurace
provozovanéé po d
dobu
náměstí, která si získala oblibu převážně díky vysoké
kvalitě pokrmů a profesionální obsluze. Tento standard
se Vám budeme snažit poskytnout i v této restauraci. Při
přípravě veškerých pokrmů klademe důraz na kvalitu
surovin s využitím produktů z blízkého okolí.

JAREM, LÉTEM
NEJEN S „NETEM“!
pouze

KÉ PROSTŘEDÍ

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
S HYDRAULICKOU RUKOU
• doprava materiálů
• likvidace odpadů, apod.
Tomáš Mestek, Sedlec, K Jezu 36
Tel.: 733 586 738 – NONSTOP
E-mail: 4youstory@seznam.cz

DORUČOVÁNÍ
RADYŇSKÝCH LISTŮ
OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou zpravidla doručovány prostřednictvím České pošty
do všech domácností a škol ve Starém
Plzenci a Sedlci. V době nouzového
stavu v období koronavirové pandemie
v dubnu a květnu 2020 roznášeli tento
měsíční zpravodaj místní skauti a dobrovolní hasiči.
Někdy se stane, ať už roznáškovou
kolizí České pošty či z jiného důvodu,
že někteří z Vás Radyňské listy do své
schránky nedostanou. Proto vyzýváme všechny, kteří neobdrží Radyňské
listy do svých schránek vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, ať tuto skutečnost oznámí telefonicky, e-mailem
nebo osobně redakci Radyňských listů
na níže uvedenou adresu:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659
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Radyňské
listy
Periodický tisk územního samosprávního celku
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: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
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 7/2020
je 20. 6. 2020 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 6. 2020
ZDARMA v nákladu 2100 kusů



WƌŽǀĄĚşŵĞŬůĞŵƉşƎƐŬĠ͕
ƉŽŬƌǉǀĂēƐŬĠĂƚĞƐĂƎƐŬĠƉƌĄĐĞ
<ŽŶƚĂŬƚ͗ZŽŵĂŶZE|
aƛĄŚůĂǀǇϲϲϮ͕ƚĞů͗͘ϲϬϯϱϭϬϰϮϬ

e Starém
v
ť
í
s
á
k
tic
Rychlým internetem to u nás
Jediná op onkurenčně nejrozhodně nekončí! Nabízíme
Bezk
č
mimo jiné také:
Plzenci.
z a 300 K
í
n
e
j
o
p
i
př
pora pro
chytrou internetovou
r y chlejší
d
o
p
á
v
o
Špičk
televizi (IPTV)
m ě s í č n ě.
denně .
h
4
2
y
ík
zn
zabezpečovací a kamerovéé
naše záka
systémy pro Vaše domy
kušebního
z
E
C
Í
S
Ě
M
levné telefonování (VOIP)
P)
a navíc 2
ARMA!
D
Z
a
l
e
c
z
www.mraknet.com provozu
Všechny vaše dotazy zodpovímee na zákaznické
záákaznické lince 602 370
nebo na internetu mraknet@mraknet.com
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