
Kdy jste se 
narodil a ja-
kým způso- 
bem jste se 
k hudbě do-
stal?

Narodil jsem se ve znamení 
Blíženců, v Liberci, a dětství 
jsem prožil v Tachově. Tam 
jsem chodil do „lidušky“, začí-
nal jsem se zobcovou flétnou 
a klarinetem a taky jsem se učil 
základy zpěvu, jak sólového, 
tak sborového. Byl jsem totiž 
i členem Tachovského dětské-
ho sboru, který dodnes vede 
výborný sbormistr Josef Bra-
benec. V loňském roce jsme 
s Hláskem ZUŠ Přeštice měli 

s Tachovským dětským sborem 
společný koncert a v době, kdy 
jsem ho sám navštěvoval jako 
malý kluk, mě v životě nena-
padlo, že se svým „vlastním“ 
sborem budeme po mnoha 
letech vystupovat s Tachová-
ky na společném pódiu. Bylo 
to velmi příjemné setkání, 
i když já jsem tady nebyl již 
v roli zpěváka, ale na opačné 
straně, v roli sbormistra. 
Jak jste se dostal sem?

Ve čtrnácti letech jsem začal 
studovat na plzeňské konzer-
vatoři u profesora Ladislava 
Rubáše hru na hoboj a o čtyři 
roky později, kdy se na této 
škole otevřelo pěvecké oddě-

lení, jsem chodil i na výuku 
sólového zpěvu u  profesorky 
Ludmily Kotnauerové. Na této 
škole jsem tedy strávil deset 
let. A aby toho nebylo málo, 
v roce 2009 jsem začal studo-
vat na ZČU u docenta Zdeňka 
Vimra sbormistrovství, které 
jsem před třemi roky zdárně 
dokončil. Když to vše spočí-
tám dohromady, strávil jsem 
ve školní lavici téměř půlku 
svého života, 21 let. (smích)
Jak dlouho pracuje-

te v základní umělecké 
škole a jak dlouho ve 
funkci ředitele? 

V Základní umělecké škole 
v Přešticích pracuji od října 

1989, tedy 26 let, a ve funkci 
ředitele od roku 2005, letos 
v září to tedy budou „kula-
tiny“. Ale abych vzal vše 
od začátku, do Přeštic jsem 
se dostal úplnou náhodou. 
V době, kdy jsem ještě neměl 
ani potuchy, že je v Přešticích 
„liduška“, jsem byl členem 
DJKT v Plzni jako hobojista. 
Jednoho nedělního odpoled-
ne jsme měli mít představe-
ní, myslím, že to byl Verdiho 
Rigoletto. Jenže do divadla 
zavolal anonym, že je v něm 
umístěna bomba. Všichni 
členové divadla i posluchači 
museli být evakuováni, a pro-
tože zrovna pršelo, šli jsme si 

sednout do nedaleké hospůd-
ky. Zde jsem se svým kole-
gou, také hobojistou, probíral 
různé věci a mimo jiné jsem se 
ho zeptal, zda neví o nějakém 
volném místě v „hudebce“. 
Takže šťastná náhoda?

Tak trochu. Kamarád mi řekl 
o Přešticích, kam jsem hned 
druhý den zavolal tehdejší-
mu řediteli Karlu Hofmanovi, 
domluvili jsme se na termínu 
mé návštěvy a od této doby 
jsem v Přešticích začal vyučo-
vat. Takže díky nějakému ano-
nymnímu bláznovi jsem nyní, 
zaplať pánbůh, tam, kde jsem.

S blížícími se významnými 
výročími budov základní školy 
budou během prázdnin pokra-
čovat postupné rekonstruk-
ce a opravy budov základní 
školy v ulicích Rebcova i Na 
Jordáně. Budova v Rebco-
vě ulici – dříve měšťanská 
škola, posléze byla součástí 
i „jedenáctiletka“, násled-
ně I. a II. ZDŠ, nyní budova  
1. stupně – oslaví v roce 2017  
krásné 130. narozeniny. Již 
v loňském roce začaly postup-
né rekonstrukce dlažeb na 
chodbách, výměna sanitárních 
prvků a obkladů, pokračovaly 
výměny podlah a lin, výmě-
ny starých školních tabulí. 
O prázdninách budou postupně 
navazovat další etapy výměny 

dlažeb na chodbách a dokon-
čení etap výměny sanitárních 
prvků a podlah ve třídách. 
Postupné rekonstrukce jsou 
předvojem nejvýznamnější 
akce – dostavby a modernizace 
šatnového bloku a nových pro-
stor učeben. Toho by se budo-
va měla dočkat v následujícím 
roce, neboť veškeré projekto-
vé práce jsou již dokončeny. 
Právě dostavba by měla být 
dárkem k významnému výročí 
této dominantní budovy přeš-
tického školství.

Ač je to k nevíře, i budova 
„nové školy“ Na Jordáně bude 
mít své výročí. Dne 1. 9. 1996 
začal první školní rok v nejmo-
dernější budově školy v tehdej-
ší době. A to jí zůstalo dodnes, 

po dvaceti letech provozu. I zde 
budou probíhat během prázd-
nin opravy. Dokončena bude 
poslední etapa rekonstrukce 
střech, dojde k opravám fasády 
a výmalbám části prostor. 

Veškeré kroky směřují  
k zlepšení prostředí pro více 
než 900 žáků naší školy. Bez 
podpory zřizovatele by nebylo 
mnohé věci realizovat. Pevně 
proto věřím, že i dlouhodobě 
plánovaná a očekávaná pří-
stavba v budově Rebcova se 
stane příští rok realitou a na 
oslavách 130. výročí budou 
moci býti slavnostně předány 
nové prostory k užívání školá-
kům a jejich učitelům.   

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy
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Vážení občané Přeštic!
Od říjnových komunálních 

voleb uplynulo již více než půl 
roku. Do zastupitelstva města 
byli zvoleni zástupci ze všech 
devíti kandidátek, přičemž na 
základě dohody čtyři subjekty 
navrhly své zástupce do rady 
města. Navržení kandidáti za 
TOP09, ČSSD, ODS a KDU-
-ČSL následně svůj mandát 
potvrdili na ustavujícím zase-
dání zastupitelstva.

Změna vedení města je založe-
na na příslibu zásadních změn 
komunální politiky, zejména 
z pohledu hodnověrnosti, ote-
vřenosti, řádného hospodaření, 
uvážlivého nakládání s obec-
ním majetkem a koncepčního 
rozvoje města, to vše za využi-
tí nesporného potenciálu města 
a jeho občanů. Tento dokument 
Vám předkládáme s veškerou 
pokorou a s odpovědností za 
svěřené funkce jako deklaraci 
vůle splnit nejen předvolební 
sliby, ale i celou řadu dalších 
úkolů, které na nás budou prů-
běžně kladeny a které přiroze-
ně vyplynou. Naše společné 
priority jsou:

Majetek a finance
Zajistíme realizaci projektů 

směřujících ke zlepšení tech-
nického stavu majetku města, 
občanské vybavenosti, inženýr-
ských sítí, komunikací a veřej-
ných prostranství. 

Zrevidujeme rozpočtovou 
politiku, stejně jako koncepci 
správy a nakládání s nemovi-
tým majetkem města tak, aby 
tento majetek plnil funkci kva-
litních a hodnotných aktiv, při-
nášejících všeobecný prospěch 
jak z pohledu funkce, tak z hle-
diska zhodnocení a reálných 
kapitálových příjmů do obecní-
ho rozpočtu. 

Maximálně se vynasnažíme 
využívat dotačních výzev na 
takové projekty, které by mohly 
zajistit městu dynamičtější roz-
voj, udržitelnost a prosperitu.

Zrevidujeme klíčové smluv-
ní vztahy v rámci služeb, které 
významně ovlivňují mandator-
ní výdaje města a nákladové 
položky občanů, s cílem jejich 
snížení. Jedná se zejména 
o ceny za dodávky tepla, vod-
ného a stočného, svoz komunál-
ního odpadu a nakládání s ním. 

Rozvoj města
Urychlíme schválení nového 

územního plánu a jeho harmo-
nizaci s navazujícími technic-
kými dokumenty. Zajistíme 
dodržování regulačních plánů 
a lokálních regulativů, aby 
nedocházelo ke znehodno-
cování regulovaných lokalit 
nepatřičnými budovami a prv-
ky z estetického i funkčního 
hlediska. 

Pokračování na str. 13

Nové vestavěné skříně a sanitární prvky – realizace srpen 2014.

Tlačenice na přeštické pouti

Přeštické pouti přálo počasí, i když kvůli rekonstrukci Komenského byla větší nouze o místo. Peníze za atrakce mizely jak pára nad 
hrncem, děti toho nedbaly a radovaly se. Nejlevnější atrakcí byl autodrom, kde ve dvojici stála jízda i dvacet korun na jednoho.

Text a foto Milan Janoch

MIMOŘÁDNÝ 
SPORTOVNÍ ÚSPĚCH

Barbara Píchalová 
získala zlatou medaili na 
žákovském mistrovství ČR 
v atletice ve víceboji. Výko-
nem 3250 bodů se zařadila 
na celkově 4. místo historic-
kých tabulek ČR v této dis-
ciplíně a vylepšila i svůj stá-
vající krajský rekord. Svoje 
atletické začátky začala 
v ŠAK při ZŠ Josefa Hlávky 
Přeštice pod vedením tre-
néra Čeňka Smetany.

Ke gratulaci se připojuje ve-
dení školy a města Přeštice.



Dokončení ze str. 1
V tomto městě jsem se usadil, 

oženil jsem se tady a založil 
rodinu, i když již v současné 
době bydlím v nedalekých Pří-
chovicích. Lidský osud je pro-
stě nevyzpytatelný.
Kdy byla založena 
základní umělecká ško-
la? 

Škola byla založena v roce 
1951 a byla pobočkou dobřan-
ské hudební školy. Měla pou-
ze hudební obor. V současné 
době je již ZUŠka samostat-
ným subjektem.
Základní umělecká škola 
má přes čtyři sta žáků,  
jaké všechny obory tam 
máte?

V letošním školním roce má 
ZUŠ Přeštice dokonce přes 
430 žáků. Nabízíme výuku 
v oboru hudebním, ten má 
žáků nejvíce. Vyučujeme hru 
na klavír, keyboard, akorde-
on, housle, kytaru, dechové 
nástroje dřevěné a žesťové, hru 
na bicí nástroje, sólový zpěv. 
Žáci také navštěvují Dechový 
orchestr ZUŠ a dětské pěvecké 
sbory, přípravný Minihlásek 
a hlavní sbor Hlásek. Hra-
jí také v různých komorních 
uskupeních. V oboru výtvar-
ném nabízíme malbu, kresbu 
a keramiku a v tanečním oboru 
klasický tanec a mažoretky.
Mohl byste přiblížit Vaši 
funkci, co vlastně dělá-
te, čím se zabýváte, jaké 
máte úkoly? 

Náplň mojí práce bych roz-
dělil na dvě části. První je výu-
ka, ať již zpěvu sólového nebo 
sborového, úprava notového 
materiálu pro sbory a druhá 
je organizační. Zajišťování 
chodu školy, která má dva-
cet zaměstnanců, spolupráce 
s dalšími hudebními školami, 
MŠ a ZŠ v Přešticích, s rodiči, 
příprava koncertů, vystoupení, 
soutěží, dále pak kontrolní čin-
nost, což jsou hospitace, kont-
rola dokumentace vyučujících, 
zajišťování podkladů pro MěÚ 
v Přešticích a Krajský úřad 
plzeňského kraje, kontrola 
finančních prostředků školy, 
zajišťování revizí BOZP... Je 
to spíše takové „papírování“ 
a já si občas připadám spíš jako 
úředník a ne jako muzikant.
Jak vidíte vývoj základ-
ní umělecké školy za 
posledních 10 let?

V průběhu posledních deseti 
let se toho událo hodně. Výbor-
ně se „rozjel“ výtvarný obor, 
který před deseti lety navště-
vovalo pouze dvanáct žáků, 
v současné době jich máme 
sto dvacet. Byly založeny dět-
ské pěvecké sbory Minihlásek 
a Hlásek, které mají dohroma-
dy skoro sto dětí. Žáci všech 
tří oborů mají velké úspěchy 

v celostátních, ale i v zahra-
ničních soutěžích. Největším 
a nejviditelnějším počinem je 
ale nástavba budovy ZUŠ. 
S tím byly dost problé-
my, že?

Potřebovali jsme totiž další 
prostory pro výuku nejen obo-
ru hudebního, ale i výtvarné-
ho. Nástavba měla být dokon-
čena na konci září 2014, vše 
se ale bohužel dosti protáhlo, 
a tak budova školy byla zko-
laudována až v únoru 2015. 

Práce však stále, díky likna-
vosti vedení stavební firmy, 
která zakázku na stavební prá-
ce dostala, nejsou dodělané, 
chybí ještě dokončit fasádu 
budovy. ZUŠka. Díky vstříc-
nosti a pochopení vedení ZŠ 
v Přešticích získala ZUŠka 
od září náhradní prostory pro 
výuku a mohli jsme tak nor-
málně fungovat. Patří mu za to 
můj velký dík.         
Na kterých akcích Vás 
mohou lidé vidět?

Žáci a učitelé naší školy 
vystupují nejen na akcích 
města, ale i na různých kon-
certech, vystoupeních a sou-
těžích v Čechách i v zahraničí. 
Dechový orchestr na kon-
ci května hraje na koncertě 
v našem partnerském městě 
Nittenau, pěvecký sbor Hlá-
sek jede v říjnu na koncertní 
zájezd do slovinského Krška. 
Pravidelně pořádáme výroční 
koncerty orchestru a sborů, 
Koncert maminkám, orchestr 
s mažoretkami vystupuje rok 
co rok na májových oslavách. 
V červnu pořádáme Výchovné 
koncerty pro MŠ a ZŠ z Přeš-
tic a okolí, výtvarný obor zasí-

lá své práce na různé soutěže, 
mažoretky vystupují na růz-
ných plesech... Akcí je hodně, 
v loňském školním roce jsme 
jich měli cca sto deset. 
Co Vás těší na Vaší práci 
a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

Nejvíce mě těší, že máme ve 
škole výborný kolektiv, který 
má pár „tahounů“, na které 
se mohu spolehnout. Radost 
mi dělají též žáci, když se jim 
povede vystoupení, koncert, 

výstava nebo bodují na sou-
těžích a vše má dobrou odezvu 
u rodičů či dalších poslucha-
čů a návštěvníků. V současné 
době si „užívám“ i zkoušky 
sborů, které mají konečně po 
deseti letech pořádnou zkušeb-
nu a nemusím se tak s padesáti 
dětmi mačkat na malém pro-
storu. No a stinné stránky? Jak 
jsem již psal nahoře, je to úřed-
ničina a papírování. V dnešní 
době, s odpuštěním, potřebuje-
te na každou věc milion papírů 
s razítkem. 
Co se Vám ve městě nej-
víc líbí, kam rád chodí-
te?

V Přešticích, kromě práce, 
moc času netrávím, protože 
bydlím v Příchovicích. Když 
už ale tady jsem, rád se pro-
jdu kolem řeky nebo s rodinou 
navštívíme Dům historie Přeš-
ticka. Jsou tam často zajímavé 
a pěkné výstavy, které jsou 

vždy profesionálně připraveny 
a návštěvníka zaujmou.
Jaké máte koníčky a kde 
nejraději trávíte svůj vol-
ný čas? 

 Svůj volný čas trávím s rodi-
nou, rádi si vyjedeme na kolech 
nebo někam na výlet. Zrovna 
nedávno jsme objížděli památ-
né stromy na Přešticku. Star-
ší syn Petr dělal biologickou 
olympiádu na toto téma a tak 
jsme navštívili spoustu míst, 
kde jsem nikdy nebyl, i když 

jsou nedaleko od místa mého 
bydliště. S mladším synem Pav-
lem, který se věnuje atletice, 
zase jezdíme na různé běžecké 
závody a upřímně Vám řek-
nu, že jsme tomu s manželkou 
naprosto propadli. Na závo-
dech bývá skvělá atmosféra, 
potkáváme se tam se známými, 
kteří tam také jezdí se svými 
dětmi, a vždy hlasitě fandíme. 
Jinak mým největším koníč-
kem je asi zahrádka, celou 
zimu jsem se už těšil, až bude 
pěkné počasí a já se zase budu 
moct „hrabat“ v zemi. Rád si 
také vyluštím křížovku, zahra-
ju šachy, nebo si pustím nějaký 
pěkný historický film. 
Máte nějaké oblíbené 
rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

Co můžeš udělat dnes, neod-
kládej na zítřek.

¼ubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Problém č. 4 veřejného fóra
– Zdravé město Přeštice: 
Výchova majitelů psů 
k dodržování čistoty ve městě!
Tel. 725 726 549

Bez hudby to v životě nejde

Co s tím?
• Vadí Vám, že se musíte koukat pod nohy 
a kontrolovat čistotu našich chodníků?
• Bojíte se, že omylem šlápnete do „čehosi“, 
podle lidového rčení značící zaručené štěstí?
• Máte strach pustit své děti hrát si do parku, 
protože nevíte, v čem si vlastně hrají?

Stačí se občas rozhlédnout 
po ulicích a trávnících a víme, 
na čem jsme. Existují tři typy 
pejskařů. První seberou exkre-
ment vždy, a to i v noci při 
baterce, pytlíky si kupují za 
své a nosí lejna tak dlouho, než 
naleznou koš. Druhý typ pejs-
kařů má dobrou vůli exkre-
menty sbírat a vyhazovat, ale 
ne za každou cenu. Udělají jen 
tehdy, když s jejich dodržením 
nebudou mít moc námahy. 
Poslední typ pozůstatky po 
svých psech v žádném přípa-
dě nezvedne, ani sebepřísnější 
hrozby sankcí je nedonutí, aby 
předpisy dodržovali. Takoví 
potom buď dělají, že nemají 
tušení o aktuální „činnosti“ 
svého psa nebo dávají nápad-
ně najevo, že platí poplatky 
a nebudou se tím tedy zabývat. 
Vyloučení pejskařů ze společ-
nosti ostatní populací či sank-
cemi od městské policie totiž 
neřeší základní problém: „Jak 
se exkrementů zbavit!“ Podle 
všeho je nejslabším článkem 
lidský faktor. Výchova k čis-
totě by měla začít samozřej-
mě již v raném věku. Pejsek 
neví, kde může a pejskař je tu 
od toho, aby mu to vysvětlil 
a jeho chybu napravil. Je hlou-
pé se vymlouvat na nedostatek 
odpadkových košů, neboť je 
jasné, že jde pouze o nechuť či 
lenost po svém pejskovi ven-
ku uklízet. Na druhou stranu 
je pravda, že o čisté prostředí 
se staráme u sebe doma a když 
jdeme s pejskem na procház-
ku, chceme, aby se vyběhal 
a užil si venku chvilku svobo-
dy, proto nechceme vodit psa 
uvázaného na vodítku a neu-
stále sledovat, kde co dělá. 

Řešení by se mohlo zdát 
jednoduché a z pohledu legis-
lativy je zcela jasně dané. 
Povinnost uklidit po svém 
psu má jednoznačně jeho 
majitel nebo osoba, která psa 
doprovází. V případě, že tak 
neučiní, dopouští se přestup-
ku proti veřejnému pořádku 
dle § 47/1d zákona 200/1990 
Sb., o přestupcích: Přestupku 
se dopustí ten, kdo zanedbá 
povinnost úklidu veřejného 
prostranství. Za tento přestu-
pek strážník může uložit poku-
tu v blokovém řízení do výše 
1000 Kč. V případě projed-
nání uvedeného přestupku ve 
správním řízení výše pokuty 
udělená správním orgánem 
činí až 20 000 Kč. Strážníci 
v loňském roce neřešili přestu-
pek proti veřejnému pořádku, 
kdy osoba doprovázející psa 
zanedbala povinnost úklidu po 
svém psu. V této souvislosti je 
třeba uvést, že strážníci svou 

službu vykonávají výlučně ve 
stejnokroji (uniformě), takže 
v přítomnosti strážníků po 
svém psu všichni uklidili. Zde 
je prostor pro občany, kteří 
bývají často svědky nežádou-
cího jednání majitelů psů, kteří 
po svém psu jeho exkrementy 
neuklízí. Mají kdykoliv mož-
nost přivolat strážníky a svým 
svědectvím protiprávní jed-
nání majitele psa potvrdit na 
místě, popřípadě při projedná-
vání před správním orgánem. 
Dosud však toto nikdo neuči-
nil!!! Bez spolupráce s veřej-
ností se strážníci při řešení 
tohoto neakceptovatelného 
jednání některých majitelů psů 
neobejdou. Povinnosti majite-
lů psů strážníci však neberou 
na lehkou váhu. V roce 2013 
řešili 11 přestupků, v roce 2014 
řešili 13 přestupků a v prvním 
čtvrtletí roku 2015 to bylo již 
6 přestupků v blokovém říze-
ní v souvislosti s porušením 
obecně závazné vyhlášky 
upravující volný pohyb psů 
na veřejném prostranství. Dále 
jsou prováděny kontroly maji-
telů psů, zda platí řádně popla-
tek za své čtyřnohé miláčky. 
V minulém roce bylo zjištěno 
9 neplatičů a další 3 zaplatili 
ihned po provedené kontrole 
strážníkem.  

V Přešticích je přihlášeno 
549 psů (v rodinných domech 
441, v bytových domech 106 
a osvobozeni ZTP/P 2) v při-
lehlých obcích 210 psů. Popla-
tek platí držitel psa staršího 
3 měsíců, tj. osoba (fyzická 
i právnická), která je trvale 
přihlášena k pobytu v dané 
obci. Výše poplatku je stano-
vena Obecně závaznou vyhláš-
kou města Přeštice č. 3/2012 
o místních poplatcích a vybí-
rá se v souladu s ustanove-
ním § 2 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích. 
Tuto naleznete na webu města 
v části MÍSTNÍ POPLATKY. 
Držitel psa je povinen ohlásit 
správci poplatku do 15 dnů 
vznik poplatkové povinnosti, 
dále každou skutečnost, která 
má vliv na výši poplatku. Část-
ka nad 1000 korun ročně se dělí 
na dvě stejné splátky, splatné  
k 30. 4. a 31. 10. Po jeho 
uhrazení je vydána psí znám-
ka a držitel psa může zažádat 
o sáčky na odklízení exkre-
mentů. Držitel psa je povinen 
zaplatit poplatek do 30. 4. 
každého kalendářního roku, 
poté může být poplatek navý-
šen. Poplatek za psa je příjmem 
obce a z jejího rozpočtu jsou 
poté peníze přerozdělovány 
i na úklid psích exkrementů. 

Pokračování na str. 4

Také v Lišicích to na 1. máje ožilo. Konala se zde májová stopovačka pro děti s Naďou Květoňovou a Štěpánkou Lexovou. 
Nechyběl ani poklad, vuřty, májová mávátka a veselá nálada.                                                             Text a foto Štěpánka Lexová



Dne 26. dubna oslavila své krásné  
85. narozeniny paní

Jaroslava Šmuclerová. 
Paní Šmuclerová vždy optimisticky 

naladěna a usměvavá se dožívá toho-
to věku v neskutečné psychické poho-
dě. Jistě tomu také dopomohlo její 
dlouholeté aktivní členství v Sokolu, 
o kterém dokáže tak zajímavě a lás-
kyplně vyprávět. Je neuvěřitelné, že 
ještě v loňském roce jsme mohli paní 

Šmuclerovou vidět hrát tenis na přeštických tenisových kurtech 
a dle jejích slov tomu bude stejně i letos. Vážená paní Šmucle-
rová, přejeme Vám i do dalších let jen to nejlepší – stále pevné 
zdraví, stejně dobrou mysl, elán a chuť do života. Ať z Vás stále 
vyzařuje taková spokojenost, optimismus a pohoda jako dosud!

VÝROČÍ (květen)

Blahopřejeme
 k životním výročím.

82 let 
Marie BEROUŠKOVÁ
Marie ODVODYOVÁ

Marie RÁDLOVÁ

84 let 
Ladislav ČENKA
Jaromír ČESÁK

Jana KRAUSOVÁ
František ŘEZNÍČEK

81 let 
Anna MRÁZOVÁ

Jiřina PELÍŠKOVÁ
Růžena REJTHAROVÁ

Anna ROUBOVÁ

86 let 
Věra MOTEJZÍKOVÁ

Marie SKÁLOVÁ
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

(1936)
(1947)
(1955)
(1932) 
(1928)
(1924)
(1937)
(1942)

ÚMRTÍ (duben)

Elis  BROŽOVÁ                          
Jana LEVOROVÁ
Ladislav MAŠEK
Bohumila MLYNÁŘÍKOVÁ
Miroslav MÜNSTER
Marie NĚMCOVÁ
Anna SÝKOROVÁ
Josef ŠILINGR 

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

Citelná ztráta pro 
přeštické ochotníky

83 let 
Marie VALENTOVÁ

87 let 
Milena HÁJKOVÁ
František JAROŠ

Miloslava KLEČKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

OMLUVA

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

BLAHOPŘÁNÍ k 85. narozeninám

88 let 
Libuše KUBÁTOVÁ

Ivo OLŠBAUR

80. narozeniny oslavili

85. narozeniny oslavili

90. narozeniny oslavil

PODĚKOVÁNÍ

Velké poděkování patří sociálním pracovnicím města Přešti-
ce pod vedením Ing. Tamary Seidlové, nejvíce chválíme paní 
Sabinu Samkovou a Kateřinu Krieglsteinovou. Tyto dvě děla-
jí práci velice dobře a ještě navíc i to, co není v jejich náplni 
práce.                                                                 Rodina Císařova

89 let 
Věra STREJCOVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

Vážení jubilanti, blahopřejeme Vám a přejeme Vám do dalších 
let pevné zdraví a další dlouhá léta života v úctě a pochopení 
všech, kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme Vám za všechno, co jste 
vykonali. Věřte, úcta k člověku není a nemůže být přežitkem. 
Vážíme si starší generace svých spoluobčanů. 

matrika MěÚ Přeštice

pan Jan Mráz
paní Marie Křenová
paní Jana Strejcová
paní Marie Frouzová 

paní Julie Olšbaurová
paní Miloslava Bajerová

pan František Fiala

pan Jan HRUBÝ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavili
pan Václav Strejc

z Vícova
pan Josef Balák

Dne 11. a 12. června oslaví 
manželé

Anna a Jiří Kutkovi
z Příchovic 80. a 85. naro-

zeniny. Při příležitosti toho-
to jubilea jim chceme popřát 
mnoho zdraví, štěstí, spokoje-
nosti a stálé aktivity, které je 
neopouští.

Dcera Věra a vnučky Mirka a Jana Štychovi s rodinami.

Bývalá fara v obci Kbel
V květnu 2015 byla dokon-

čena celková oprava bývalé 
fary v obci Kbel.  Tato patrová 
barokní budova z let 1764-1765 
byla v roce 1998 prohlášena za 
kulturní památku. Objekt byl 
poměrně silně staticky naruše-
ný a proto byl zařazen také na 
seznam ohrožených kulturních 
památek České republiky. Před 

několika lety přešlo vlastnictví 
bývalé fary z Římskokatolické 
církve na soukromý subjekt,  
který  jej  s využitím dotačních 
příspěvků opravil.

Věra Lukášová
referent odboru školství,

vnitřních věcí
a památkové péče

Městský úřad Přeštice

Stav v roce 2012 – před opravou.

Současný stav.

Pod Zelenou Horou přináší 
zábavu i poučení

O to, abychom se na své nej-
bližší okolí podívali trochu 
jinýma očima, se ve svém dru-
hém letošním čísle opět snaží 
vlastivědný sborník Pod Zele-
nou Horou.

V rubrice pozapomenutých 
osobností představuje Bohu-
slav Šindelář MUDr. Vojtě-
cha Mrázka, lékaře, který se 
zasloužil o rozvoj a proslu-
lost někdejších letinských 
lázní. Pracovníci Národního 
památkového ústavu v Plz- 
ni PhDr. Viktor Kovařík  
a PhDr. Pavel Zahradník  
přispěli do čísla erudovanou 
studií o okolnostech vzniku 
a smutném osudu jedné z přeš-
tických sochařských pamá-
tek – sousoší sv. Benedikta 
z Nursie, které kdysi zdobilo 
přeštické náměstí. Také loni 
zahájené téma naučných ste-
zek zdárně pokračuje, a to 
popisem nově vytvořené nauč-
né stezky „Živá paměť krajiny 
Lužan“. Reportáží z histori-
ografické konference „Kraji-
ny snů“ obohatila obsah čísla 
RNDr. Eva Heřmanová. Kon-

ference se zabývala nerealizo-
vanými projekty od středověku 
po současnost, a pokud se týče 
nenaplněných snů v Plzeň-
ském kraji, málokdo tuší, že 
jsme např. přišli o velké vod-
ní dílo, o splavnění Berounky 
od Prahy až k Plzni, s velkým 
přístavem v Plzni-Skvrňanech. 
Opomenuto není ani 70. výro-
čí osvobození našeho regionu 
americkou armádou. Vrací-
me se k němu jak obrazovou 
přílohou, tak vzpomínkami 
pamětníků z Dolní Lukavice, 
Krasavec a Lišic, zachycených 
Evou Klepsovou. Naši nepo-
mučtí kolegové dodali dokon-
čení seriálu o zajímavostech 
z vývoje nepomuckých škol, 
které jejich autorka Lenka 
Špačková dovedla od roku 
1945 až do současnosti. Milov-
níky historie určitě potěší zprá-
va o znovuobnovení Svato-
jánského muzea v Nepomuku. 
A do rubriky „Zrcadlo místní 
kultury“ byl tentokrát zařazen 
výtvarník a hudebník Václav 
Česák ze Starého Smolivce.   

   Věra Kokošková

Omlouváme se panu Mila-
nu Fairovi za chybné uvedení 
jména v poděkování za zpěv 
při velkopátečních obřadech 
v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Přešticích.

Redakce

Dne 25. dubna navždy opustila 
řady ochotníků ve věku nedo-
žitých 78 let paní 

Anna Sýkorová. 
Divadelní spolek Úhlavan tak 

přišel o pilnou autorku scénářů, 
režisérku, kostymérku, kulisář-
ku a nápovědu. Zkrátka paní 
Sýkorová ochotnickým diva-
dlem žila a přes svůj pokročilý 
věk byla velmi vitální. Někdy 
nás ostatní svou pracovitostí až 
zahanbovala a to ještě pomáhala 
dětskému dramatickému krouž-
ku při I. stupni ZŠ, pro který 
vyráběla kulisy. Ztráta takové 
všestranné ženy je pro všechny 
velmi citelná, proto vyjadřuje-
me pozůstalým hlubokou sou-
strast. Vy všichni, kteří jste ji 
znali, připojte se k nám s tichou 
vzpomínkou.

DS Úhlavan a KKC Přeštice



Milé děti, vážení rodiče,
Základní umělecká škola v Přešticích pořádá

NÁBOR NOVÝCH ŽÁKŮ DO:
Hudebního oboru
Tanečního oboru

Výtvarného oboru
KDY: 15.-25. června 2015, 13.00-17.00 hod.

KDE: ZUŠ, Poděbradova 1027 (pod sokolovnou)

CO NABÍZÍME:
Obor HUDEBNÍ: 
hru na klavír, housle, kytaru, keyboard, akordeon, zobcovou 
a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, tubu, 
bicí nástroje a sólový zpěv, možnost hry v DECHOVÉM ORCHES-
TRU ZUŠ nebo zpívání v dětských pěveckých sborech MINIHLÁ-
SEK a HLÁSEK ZUŠ Přeštice.
Obor VÝTVARNÝ: 
kresba, malba, keramika, modelování, práce s materiálem
Obor TANEČNÍ: moderní tanec, mažoretky

Přijímáme nadané děti předškolního a školního věku, v hudeb-
ním oboru a keramice platí uvedená nabídka i pro dospělé. 
Rodiče mohou své děti přihlásit v ZUŠ v Poděbradově ulici (pod 
sokolovnou) osobně nebo se mohou informovat na tel. číslech 
377 982 116 nebo 603 185 957.

Zároveň zveme všechny zájemce na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ

(hudební a výtvarný obor),
který bude 3. června 2015 od 14.00 do 19.00 hod.

Bc. Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ

červen 2015 
 1. 6. 2015
Setkání u památníku 
J. J. Ryby – 80. výročí 
jeho postavení, vystoupí 
pěvecký sbor Carmina
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání:
památník J. J. Ryby
Pořadatel: město Přeštice
 6. 6. 2015
Slunce, seno a pár facek 
po Přešticku – premiéra 
„ztřeštěné letní komedie“
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: DS Úhlavan
Vstupné: 80 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
 13. 6. 2015
Motorkářky Biker Cats 
pomáhájí onkoláčkům
Město Přeštice ve spolu-
práci s KKC Přeštice
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání:
Městský park Přeštice
Pořadatel: Nadační fond Šance 
onkoláčkům
 17. 6. 2015
Akademie aktivního
seniora – Bezpečně na
kole i pěšky
Program:
1. Povinná výbava jízdního 
kola, zásady jízdy po pozemní 
komunikaci
2. Pohyb chodce po pozemní 
komunikaci
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 inzerce

Změna programu vyhrazena!

Můj domov a Logo 
Městské knihovny Přeštice

Na jaře připravila Městská 
knihovna v Přešticích literární 
a grafickou soutěž  pro žáky  
II. stupně Základní školy Jose-
fa Hlávky. V pondělí 4. května 
se uskutečnilo jejich vyhodno-
cení a předání cen.

I. Můj domov:  
1. místo – Hrbáčková Julie  
(báseň Můj vysněný domov)

II. Logo Městské knihovny 
Přeštice:
1. místo – Schrimpf Milan 
(IX. D)
2. místo – Řezníček Marek 
(VII. D)
3. místo – Trhlík Vít (IX. C)

4. místo – Baumrukrová Eva 
(IX. A)
5. místo – Gál Daniel (IX. C)

Děkujeme všem zúčastně-
ným žákům za ochotu, snahu 
a odvahu vytvořit něco nad 
povinný rámec. Práce byly 
nápadité, kreativní. Poděko-
vání patří též vyučujícím, kteří 
děti podpořili. Škoda jen, že 
v literární soutěži se nereali-
zovalo více mladých tvůrců. 
Všechny práce budou vystave-
ny v prostorách knihovny do 
12. června.

Mgr. Jindřiška Červená
MK Přeštice

6. 6. SO: KOLEM BAYE-
RISCH EISENSTEIN
Vlakem z Přeštic 7.29 do 
Alžbětína (9.15). Zpět 
z Alžbětína 14.39 (16.45) R do 
Železné Rudy 14.44 (16.50) R 
do Přeštic.
TRASA: Alžbětín – penzion 
Sluneční dvůr – Bayer Häsel 
Jugendherberge – Neuhütte 
– Stein hütte – Steinhütte – 
Arberhütte – Alžbětín – Želez-
ná Ruda
(13 km vede V. Řežábek) 
13. 6. SO: AUTOBUSOVÝ  
ZÁJEZD – CHEBSKO
Odjezd v 7.30 od nádraží ČD 
Přeštice.
TRASA: Seeberg – Cheb 
– Hroznatov – Doubrava  
(vedoucí zájezdu Ing. Brož)
20. 6. SO: HŘEBENOV-
KA  PANCÍŘ – MŮSTEK  
– PRENET
Vlakem z Přeštic 7.29 do 
Železné Rudy-Špičák (9.00). 
Zpět ze Zelené Lhoty (Sp 
16.10) do Přeštic.

TRASA: Špičák ČD – Špičác-
ké sedlo – Pancíř – Můstek 
– Prenet – Zelená Lhota
(16 km vede V. Borovcová)     
27. 6. SO: Z HORAŽĎO-
VIC DO STRAKONIC  
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně (7.46), z Plzně 8.03 (R) do 
Horažďovic předměstí (8.50). 
Zpět ze Strakonic 16.53 (R) do 
Plzně (17.57), z Plzně 18.11 
do Přeštic.
TRASA: Horažďovice před-
městí – Střelské Hoštice 
– Poříčí – Kněží hora – Kato-
vice – Střela – Nový Dražejov 
– Strakonice            
(20 km vede J. Hanzlíčková)
Trasu lze zkrátit na 13 km do 
Katovic, odtud autobusem do 
Strakonic).
PROGRAMOVÁ   SCHŮ-
ZE  SE  KONÁ  VE  VEL-
KÉ  KLUBOVNĚ  HOTE-
LU SPORT ve čtvrtek 
26. června  2015 v 17.00 
hodin.

Pozvánka na koncert, 
oslavu, divadlo…

Pocit, který má pozvánka při-
nést, je smyslový a pomíjivý. 
Na několik dalších chvil, mož-
ná dnů, nás obohatí, zpříjemní 
všední dny, osvěží tak, jako 
svěží vánek. Nedá se zachytit, 
jen nasát a ucítit.

Dovolte mi, vážení, abych 
Vás tímto informovala a záro-
veň pozvala na několik akcí 
s bohatým programem a zají-
mavými hosty, na kterých má 
ženský pěvecký sbor Carmina 
čest vystupovat.
1. 6. 2015 – 18.00 hod.
Zpívání u pomníku Jaku-
ba Jana Ryby – Přeštice, 
pod kostelem

20. 6. 2015 – 14.00 hod.
Slunovrat v chotěšov-
ském klášteře
3. 7. 2015 – 18.30 hod.
Vracíme Zelené Hoře 
duši – vystoupení sboru 
s Editou Adlerovou Slavnost 
na Zelené Hoře u Nepomuku.

Věřím, že Vás pozvánka oslo-
ví a návštěva na Vámi vybrané 
akci bude právě tím nevšedním 
vánkem a osvěžením, který 
Vás bude touto akcí provázet 
písničkou či jiným uměleckým 
výkonem.

Srdečně Vás zveme a těšíme 
se na Vás         Ilona Votavová

Carmina Přeštice

Jak je to s rozúčtováním 
vody v nájemních domech
Vážení čtenáři, zejména 

obyvatelé nájemních domů 
s vyúčtováním vodného za rok 
2014 v nájemních domech při-
cházejí s dotazy ohledně roz-
dílu mezi stanovenou cenou 
vody a cenou vyúčtovanou. 
Zde je odpověď. Celý systém 
funguje tak, že každé číslo 
popisné může mít pouze jeden 
vodoměr, který je fakturač-
ním měřidlem. Rozúčtování 
je pak možné udělat různými 
způsoby: podle velikosti jed-
notlivých bytů, podle počtu 
bydlících osob nebo podstat-
ně spravedlivěji, podle údajů 
bytových vodoměrů. Bytové 
vodoměry se tím však nestávají 
fakturačním měřidlem. Nejed-
ná se v pravém smyslu o měře-
ní spotřeby, ale o poměrné roz-
počítání nákladů na spotřebu 
vody celého domu uživatelům 
jednotlivých bytů. To je pro-
váděno právě na základě úda-
jů odečtených na bytových 
vodoměrech. Součet údajů 
bytových vodoměrů obvykle 
nesouhlasí s celkovou spotře-
bou vody v domě, změřenou na 
domovním vodoměru. Příčinou 
jsou jednak povolené odchylky 
bytových i domovních vodo-
měrů od skutečných odběrů, 
a jednak také fakt, že bytový 
vodoměr nereaguje na mini-
mální průtoky. Následkem je, 
že bytový vodoměr reaguje při 
otevírání vodovodního kohout-
ku se zpož-děním a není scho-
pen změřit velmi malé průtoky, 
úkapy nebo protékající nádržky 
WC. Kapající voda přitom způ-

sobí ztrátu minimálně 20 m3 
vody a protékající splachova-
dlo dokonce minimálně 250 m3 
za rok! Domovní vodoměr však 
součty těchto malých průtoků 
změří spolehlivě. Proto bývá 
skutečná spotřeba vody větší, 
než ukáže bytový vodoměr. Na 
každý změřený kubický metr 
vody změřený bytovým vodo-
měrem je tedy do bytu dodáno 
určité množství vody navíc. 
Tuto vodu rovněž musí zapla-
tit nájemník. Proto vychází na 
m3 vody změřený bytovým 
vodoměrem cena vyšší, než je 
cena účtovaná vodárnou napří-
klad družstvu. Náš dodavatel 
rozúčtování (TECHEM) tedy 
postupuje standardně, když 
účtuje kubíky naměřené kon-
krétním bytovým vodoměrem, 
ovšem za cenu zvýšenou dle 
přepočtu. Každopádně i v pří-
padě, kdy by byla fakturo-
vána stanovená cena vody, 
ale poměrně by se navyšoval 
odběr, by byla výsledná částka 
za roční spotřebu stejná. Dle 
informací dostupných na interne-
tu i dle vyjádření našeho provo-
zovatele (ČEVAK) je rozdílem, 
kdy se začíná prověřovat funkč-
nost vodoměrů, až rozdíl přes 
20 % v hodnotách naměřených 
domovním a bytovými vodo-
měry. Jiná situace samozřejmě 
nastává, pokud existuje důvod-
né, konkrétní a něčím podložené 
podezření, že dochází k černému 
odběru. V takovém případě kon-
taktujte svého správce.

Marek Krivda
starosta

3. Jízda zručnosti – soutěž pro 
odvážné cyklisty (dobrovolníci)
4. BESIP – opilecké brýle 
simulující požití alkoholu

Nejlepší účastníci jízdy 
zručnosti obdrží vkusné ceny. 
Vylosovaným účastníkům 
akce budou zdarma na kolo 
připevněny odrazky červené 
a bílé barvy.
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání:
Městský park Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice, 
MP Přeštice, BESIP
 20. 6. 2015
Talent cup 2015
– 4. závod seriálu
Becker cup 2015
– 6. závod seriálu
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání:
Městský park Přeštice
Pořadatel: COPR Přeštice
 29. 6. 2015
Osobnosti Přešticka 
na slovíčko…
Setkání s osobností, která 
ovlivnila nejen Přešticko – 
s Mistrem Janem Husem. Kdo 
to byl Jan Hus? O co usilo-
val? Co z jeho přínosu je živé 
dodneška? 
To vše jsou otázky, které 
budou tématem rozhovoru či 
„hádání“ katolického kněze 
Karla Plavce a evangelického 
faráře Jana Satkeho.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: dobrovolné

Sazby poplatku:
150 Kč – za jednoho psa obyvatelé v rodinných domech
150 Kč – za jednoho psa důchodci v bytových domech
600 Kč – za jednoho psa obyvatelé v bytových domech
  60 Kč – za jednoho psa ve Skočicích, Žerovicích, P-Zastávce,
Vícově, Střížově, důchodci v rodinných domech
225 Kč – za každého dalšího psa obyvatelé v rodinných domech
220 Kč – za každého dalšího psa důchodci v bytových domech
900 Kč – za každého dalšího psa obyvatelé v bytových domech
  90 Kč – za každého dalšího psa ve Skočicích, Žerovicích,
P-Zastávce, Vícově, Střížově, důchodci v rodinných domech

Zajímavý nápad mělo napří-
klad Maďarsko, kde zavedli sběr 
exkrementů, které pak za nepa-
trné finanční částky vykupují na 
sběrných místech. O tuto čin-
nost prý projevili zájem přede-
vším lidé bez domova.  Myslíte 
si, že by se taková praxe ujala 
i v našem městě? Napište na 
mpolicie@prestice-město.cz, 
nebo vložte Váš návrh do 
schránky důvěry na adrese: 
Městská policie Přeštice, Masa-
rykovo nám. 311 – Jak vycho-
vávat majitele psů k dodržo-
vání čistoty ve městě…

Děkujeme těm pejskařům, 
kteří pravidelně venčí své 
pejsky s igelitovým sáčkem 
nebo jinými obaly, které po 
použití odloží do kontejneru 
na směsný odpad. Ke svému 
konání nepotřebují žádné 
zákony a vyhlášky. Jednodu-
še jim přijde správné zane-
chat veřejné prostranství čis-
té a bez újmy. Tito lidé jsou 
dobrým příkladem.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

MP Přeštice

Dokončení ze str. 2

Problém č. 4 veřejného fóra... 

Volič partnerem?                                               
Nové zastupitelstvo odsou-

hlasilo už vloni zveřejňování 
záznamů ze svých jednání na 
internetu. Zasedání jsou ze 
zákona veřejná, ale pokud si 
mohou přeštičtí prohlédnout 
jednání ze záznamu, naskýtá 
se šance, že jich bude informo-
váno víc, než oněch 30 či 20 
zasedání přítomných. Opatření 
je to levné a přitom symboli-
zuje otevřenost vedení města. 

Na posledním zastupitelstvu 
23. 4. nás – návštěvníků – bylo 
asi pět. Přítomných třináct 
zastupitelů mimo jiné odsou-
hlasilo na návrh Rady (2x 
TOP 09, 1x ČSSD, 1x KDU-
ČSL, 1x ODS) změny v jed-
nacím řádu. Všichni přítomní 
zastupitelé hlasovali ve shodě 
pro omezení délky vystoupení 
hostů. Toto je však opatření, 
které nic neušetří, ale zaškodí 
jako symbol neúcty k aktivní 
veřejnosti. 

Zkoušku praktického použi-
tí opatření vidělo 30 přítom-
ných plus asi 150 těch, kteří si 
záznam jednání pustili z inter-
netu, na 5. jednání zastupitel-
stva 19. března. V první části 
záznamu, stopáž 1 hod. 8 min., 
Dagmar Švihlová reaguje na 
návrh nového rozdělování 
dotací pro dětský oddíl vodní 
turistiky a argumentuje. V tom 
tajemnice uplatňuje nové pra-
vidlo: „Paní Švihlová, už jste 
překročila…!“ dikcí připomí-
nající ono pohádkové: „Jiříku, 
přelils!“ „Mlčte a nezdržuj-
te!“ sice nezaznělo, dobrovol-
ná vedoucí dětského oddílu si 

ale nezaslouží ani náznak pře-
hlížení.

Zastupitelé zastupují voliče 
při hlasování, o jejich názor 
by se měli aktivně zajímat 
před jednáním zastupitel-
stva a být rádi za aktivní 
účast při něm. Podklady pro 
jednání zastupitelů by měly 
být veřejně přístupné: kdo 
návrh předkládá, jaký je text 
navržené smlouvy, jaké jsou 
důvody uzavírání smlouvy, 
jaké důsledky nepřijetí a jaké 
důsledky přijetí návrhu, jaké 
finanční dopady. Zastupi-
telstvo nepracuje s tajnými 
informacemi a občané, aby se 
mohli aktivně a věcně zapojo-
vat do správy veřejných věcí, 
informace potřebují. I zjiště-
ní, že podklady pro zastupi-
tele nejsou vždy dostatečné 
a včasné, je důležité.

Jsou města, kde otevřenost 
vůči občanům má i výše popsa-
nou podobu. Jsem přesvědčen, 
že také v Přešticích tomu tak 
bude. Někdy, možná…

El Holub
P. S. Videogalerii záznamů 

zasedání zastupitelstva Přeštic 
najdete na adrese www.pres-
tice-mesto.cz/samosprava/
videogalerie. Mohu doporučit 
40. minutu záznamu z 2. části 
6. zasedání 23. 4., kdy byl čten 
dopis bývalého místostaros-
ty Königsmarka. Pokud vím, 
jediná jeho reakce od chvíle, 
kdy se tzv. kauza špiclování 
na přeštické radnici objevila 
v médiích. Svět není černobílý. 
Naštěstí.

Příměstský tábor od 11. 8. do 15. 8. „Anglicky hravě a prakticky“
Pořadatel KKC Přeštice – info na www.kzprestice.cz



Marek Peroutka se před více 
než rokem dostal do prostře-
dí, které si do té doby sotva 
dovedl představit. „Od začát-
ku, co pracuji na Filipínách, 
se snažím naučit personál 
otevírat konzervy otvírákem,“ 
vypráví. Jako kuchař v hotelu 
přijde do styku především se 
„zlatou střední vrstvou“ oby-
vatel, někdy i s těmi bohatý-
mi. Rozdíl je podle něj znát 
především v chování a způso-
bu života.

V kuchyni se snaží kole-
gy naučit nějakému systé-
mu a pořádku, avšak marně. 
„Vydrží to třeba týden a pak 
si to zase začnou dělat po 
svém. Žijí ze dne na den,“ 
hodnotí Peroutka. Jinak jsou 
ale Filipínci podle něj přátel-
ští a usměvaví.

„Většina mých známých žije 
třeba i v džungli nebo v dře-
věných kůlnách,“ vysvětluje 
Peroutka. Jen pár lidí má zdě-
ný dům. Jinak si ale mladík 
s Filipínci padl do oka. Koli-
krát ho dokonce zvou domů 
na oslavy, kde mají hodně jíd-
la a pití, na které jsou schopni 
poctivě šetřit celý rok.

Co se týče tamní kuchyně, 
je podle Peroutky mnohem 
zdravější než ta česká. Sklá-
dá se především z rýže, ryb, 
zeleniny a ovoce. „Ryby na 
Filipínách jsou prostě úžasné 
– levné, velké a neskutečně 
dobré,“ pochvaluje si. Přesto 
i do tak zdravého jídelníčku 
patří smažené pokrmy, kte-
ré mají Filipínci moc rádi. 
Bohatší vrstva si zase ráda 
dopřeje hamburgery či italské 
pokrmy.

Ve volném čase se Peroutka 
rozhodně nenudí. Pokud zrov-
na nemá pracovní den, půjčí 

si obvykle motorku a cestuje 
po ostrově. Párkrát zkoušel 
i surfovat. Ovšem nejradši má 
svoji takzvanou „jednodenní 
dovolenou u moře“, kdy s přá-
teli šnorchlují a grilují ryby. 
Má za sebou také dvouměsíční 
volno, které využil k cestování 
po jihovýchodní Asii.

Peroutka se vrací do Čech 
v červnu, ale do budoucna by 
chtěl zase někam odcestovat, 
tentokrát do civilizovanější 
země. „Někteří moji kolegové 
žijí i v džungli, já bych chtěl 
zkusit zase něco nového, ale 
kdo ví, třeba se mi zasteskne 
a vrátím se na Filipíny.“ 

Aneta Beková
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Mladý kuchař z Přeštic učí Filipínce 
otevírat konzervy
Vyrazit do světa a okusit práci v cizí zemi je snem mnoha studentů. Také mladí 
lidé z Přeštic vyráží třeba na druhý konec zeměkoule. Marek Peroutka (23) žije 
na Filipínách, kde pracuje jako kuchař. Za tu dobu poznal zajímavá místa na 
ostrovech, ale i tamní mentalitu.

Zdravá kuchyně

Úspěšní žáci naší ZUŠ
V letošním roce se do celo-

státního kola soutěže ZUŠ 
probojovali žáci naší ZUŠ 
Richard Pluhař a Václav Kvě-
toň. Oběma se velmi dařilo. 
Ríša ve hře na bicí nástro-
je obsadil 3. místo a Vašek 
ve hře na saxofon dokonce  
2. místo. Chtěl bych oběma 
žákům i jejich vyučujícím, 
panu Antonínu Zimmelovi 

a panu Václavu Štenglovi, 
poděkovat za skvělou repre-
zentaci školy, města Přeštice 
a výbornou přípravu. Panu 
Ctiboru Ottovi děkuji za 
skvělý klavírní doprovod při 
soutěžním vystoupení našeho 
mladého saxofonisty.

Srdečně gratuluji 
Bc. Miroslav Vacek

ředitel ZUŠ Přeštice

Skaláček v Českém rozhlase Plzeň
V pátek 15. května 2015 se 

pěvecký sbor Skaláček při  
1. stupni ZŠ Josefa Hlávky Přeš-
tice zúčastnil  festivalu pěvec-
kých sborů „Plzeňský rozhlas 
zpívá“, který se konal v budově 
Českého rozhlasu v Plzni v rám-
ci projektu Plzeň 2015 – Evrop-
ské hlavní město kultury. Od 
pátku do neděle se zde sešlo 17 
pěveckých sborů z celého Plzeň-
ského kraje, aby předvedly svůj 
um. Festival Plzeňský rozhlas 
zpívá je nástupcem festivalu 
Synagoga zpívá. Organizátorem 
přehlídky sborů je Základní ško-
la Rokycany, ulice Míru. 

Všichni účinkující odstarto-
vali festival společnou písnič-
kou „Plzeňská věž“ a hymnou 
pěveckých sborů „Synagoga 
zpívá“. Pěvecký soubor Skalá-
ček zazpíval čtyři písně ze 
svého repertoáru a jednu spo-
lečnou písničku se souborem 
Lukaváček z Dolní Lukavice. 
Na klavír a saxofon je dopro-
vázel Vašek Květoň. Z tohoto 
zpívání byla pořízena nahráv-
ka, kterou dostanou děti na 
památku. Děti si s nadšením 
prohlédly zákoutí Plzeňského 
rozhlasu a poslechly si písnič-
ky ostatních pěveckých sborů. 

Toto setkání pro ně bylo pří-
nosným kulturním zážitkem 
a svým vystoupením vzorně 
reprezentovaly nejen samy 
sebe, ale i naši školu a město 
Přeštice.

Zveme Vás na koncert 
Skaláčku „Zlato rodinný“ –  
2. června v 17 hodin, aula 
v ZŠ Na Jordáně a na koncert 
Lukaváčku s žáky ZUŠ Přešti-
ce ke Dni hudby – 19. června  
v 17 hodin, klubovna Dolní 
Lukavice.

Mgr. Naďa Květoňová
vedoucí pěveckých sborů

Skaláček a Lukaváček

Přeštické děti zdarma 
na hokejovém šampionátu

Padesát dětí z přeštic-
ké Základní školy Josefa 
Hlávky vidělo zápas mezi 
Německem a Rakouskem ve 
skupině A. Hokejová federa-
ce nabízela školám zdarma 
vstupenky na méně atrak-
tivní zápasy, aby dostala na 
stadion co nejvíce fanouš-
ků. „Mimopražským ško- 
lám to nabídli dost pozdě, ale 
jakmile jsem se to dozvěděl, 
tak jsem požádal a za tři dny 

jsme jeli,“ říká ředitel školy 
Petr Fornouz. Děti se oblékly 
do dresů, jiné se zmalovaly 
nebo dokonce vzaly vlajky. 
Na stadionu bylo přes jedenáct 
tisíc diváků, z toho tak deset 
tisíc školáků nebo dokonce 
předškoláků. Fandili ostošest 
a tak si konečně mohly pořád-
ně zakřičet pod dozorem uči-
telů. Největší potlesk ovšem 
nesklidili hokejisté, ale Bob 
a Bobek.                          (red)

Přes léto bylo práce dost, stala 
se však nemilá příhoda. Turek 
– jmenoval se Ismail Ozaban 
měl velké stádo koní. Běha-
li a pásli se na lukách, něko-
lik jezdeckých měl ustájeno 
na statku. Tam jsem se naučil 
dobře jezdit na koni, což se mi 
v legiích náramně hodilo. Měl 
jsem svého oblíbeného, říkal 
jsem mu Pepa, jméno po otci 
i dědečkovi. Pepa byl pěkný 
kůň, poslušný na povely, ale 
měl lišáckou povahu. Byl to 
fiškus a nesmírně mlsný kůň. 
Kde mohl něco šlohnout ke 
žrádlu, nevím jak to vyčíhl, 
ale byl tam. Jezdit jsem mohl 
samozřejmě v době volna, když 
jsem nemusel sloužit u parnič-
ky. Nebylo to často, ale bylo.

Jednoho dne nám náš poruč-
ník řekl, abychom byli s koň-
mi opatrní, že onemocněli dva 
pomocníci u koní. Přijel lékař 
a ihned je nechal dát do izola-
ce, prý mají nějakou nakažli-
vou nemoc. Leželi asi týden, 
když jeden najednou zemřel. 
A druhý den i ten druhý. Také 
koně začali chřadnout, tedy ti, 
kteří byli ustájeni. Mezi nimi 
i Pepa. Přijel veterinář a ohlá-
sil strašnou zprávu. Všichni, 
kdo přišli do styku s koňmi, 
musí být očkováni a musí být 
v izolaci. Tam jsme neby-
li dlouho, protože očkování 
zabralo. Zjistil totiž u koní 
vozhřivku. Na tu zemřeli 
i dva koňští pohůnci. Ti byli  
ihned pohřbeni a veškeré jejich 
šatstvo, věci a cokoliv, co bylo 
s nimi spojeno nekompromis-
ně spáleno. Nám ošacení  také 
spálili. Dostali jsme nové, ale 
byl na nás komický pohled. 
Dříve jsme měli vojenské věci, 
sice seprané, pozašívané, ale 
vypadali jsme jakžtakž jako 
vojáci. To ale vzal oheň, tak 

nám dali, kde se co vzalo. Měl 
jsem také jedny modré turecké 
kalhoty, kraťasy byly zelené, 
ale ne vojenské. Také ostat-
ní vypadali, jako by se vrátili 
z divadla. Nejhorší však přišla 
zvěst – koně se musí zastřelit 
a zakopat. Ismail to nařídil 
zajatcům a ke vší hrůze padla 
volba na mě. Byl jsem nej-
mladší a hotovo. Jako když do 
mne hrom uhodí. Mezi koňmi 
byl i „můj“ Pepa. Bylo mi jako 
by opravdu šlo o mého příbuz-
ného. Vše muselo proběhnout 
rychle, takže mě vlastně ani 
nezbyl čas na nějaké přemýš-
lení. Napadlo mi, prchni, ale 
kam? Všude okolo ruská voj-
ska nebo bolševici a ti byli 
ještě ukrutnější. Nezbylo nic 
než kývnout. Dostal jsem puš-
ku, v ní zásobník s pěti náboji, 
koňů bylo sedm. Koně opatrně 
přivedli za stáje a tam jsem je 
musel zastřelit. Já, jenž koně 
měl tak rád. Posledního jsem 
si přál Pepu, snad abych sebou 
nesekl. Nikdo si nedovede 
představit, co jsem prožíval. 
Dostal jsem pořádnou por-
ci kořalky a udělal to. Všech 
sedm jsem popravil, připadalo 
mi to tak. Koně na tom nebyli 
dobře, takže se nijak nevzpou-
zeli. Jejich oči mám dodnes 
před sebou. Ten pohled Pepy 
si asi vezmu s sebou do hrobu. 
Nikdy jsem si pak již žádného 
koně neoblíbil a nepojmeno-
val, aby se podruhé nestalo, 
co se stalo. Ostatní hoši také 
na tom nebyli dobře, protože 
museli vykopat obrovskou 
jámu, koně tam naházet, polít 
benzinem a zapálit. Kvalitu 
ovzduší nemusím zdůrazňo-
vat. Ještěže nebyla letní vedra. 
Zasypali je vápnem a zaházeli.

Pokračování na str. 10

Další vzpomínky 
na světovou válku

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

23. 5. - 21. 6. – Na cestách – výtvarné práce žáků ZUŠ Přeštice.
Od 22. 6. do 4. 7. zavřeno z důvodu instalace výstav 
Hračky a hrátky cestu časem zpátky a Ku cti Matky 
Boží a slávě města (240 let od postavení přeštického kostela).

Jsme tu s Vámi patnáct let
Dům historie Přešticka osla-

ví 8. června letošního roku 
patnáct let od svého otevření 
veřejnosti. Po  dvouletém sbě-
ru a přípravě exponátů a roční 
přestavbě bývalého krejčov-
ského závodu Antonína Taišla 
otevřeli přeštické městské 
muzeum tehdejší starosta Vla-
dimír Benda a ředitelka KZ 
Přeštice Věra Kokošková, 
pověřená jeho vedením. Dům 
historie Přešticka od počátku 
činnosti navštívilo více než 90 
tisíc návštěvníků.  Zhlédnout 
mohli stálou expozici kupec-
kého krámu z 1. pol. 20. sto-
letí, stálou expozici řemesel 
a živností na Přešticku a přes 
120 tématických krátkodobých 
výstav. Sbírkový fond přeš-
tického muzea, který vznikl 
především díky darům občanů 
regionu, činí přes sedm tisíc 

předmětů. Ráda bych poděko-
vala všem dárcům, zapůjčitelům 
a příznivcům přeštického měst-
ského muzea a pozvala všechny 
k malé oslavě v sobotu 6. červ-
na 2015. Od 14 do 17 hodin si 
mohou bezplatně prohlédnou 
muzejní prostory, které v sou-
časné době hostí výstavu prací 
žáků přeštické základní umě-
lecké školy, nazvanou „Na ces-
tách“. V programu od 14.30 hod. 
zahrají žáci zmíněné školy, od 
15.00 hod. proběhne křest nové 
kuchařské knihy paní M. Kuntz- 
mannové „S trochou nostalgie 
II. aneb Ta naše kuchyně česká“ 
a připravena jsou i další před-
stavení. Po celou dobu bude 
probíhat keramická a grafická 
dílna Jany Boškové pro děti 
i dospělé.  

Bc. Drahomíra Valentová
vedoucí DHP 

Problémy s dluhy, 
prací, bydlením?

Mám několik půjček, ale 
nemohu je splácet. Nedaří se 
mi najít práci, nemám internet 
a ani se nedostanu nikam do 
města. Nevím, jak mám vyplnit 
žádost o příspěvek na živobytí. 
Mám kvůli exekuci zablokova-
ný účet. Nevím si rady s žádos-
tí o snížení měsíčních splátek. 
Podepsal jsem na ulici kupní 
smlouvu a nyní jsem si to ale 
rozmyslel. Potřebovala bych 
pomoci při řešení mé bytové 
situace. „To jsou časté začát-
ky příběhů lidí, kteří se na nás 
obracejí s žádostí o pomoc. 
Problémy, které může zažít 
kdokoliv z nás, ale občas si 

s nimi člo-
věk prostě neví rady,“ uvádí 
Jitka Kylišová, pracovnice 
společnosti Člověk v tísni. 

Organizace nabízí již něko-
lik let pomoc s podobný-
mi problémy i na Přešticku. 
Pomoc je bezplatná. „Na 
Přešticku poskytujeme služby 
pouze terénně, konzultace se 
odehrávají přímo v domác-
nosti osob, které se na nás 
obrátily. V případě zájmu 
nabízíme také doprovod na 
úřady,“ vysvětluje Jitka Kyli-
šová a dodává, že je možné si 
konzultaci objednat na tel.: 
777 782 081.
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Olé, Roupove, olé
Už potřetí v řadě vyrazily 

roupovské orientální tanečnice 
do boje. V sobotu 25. dubna se 
jako každoročně konala soutěž-
ní přehlídka amatérských taneč-
ních skupin v rámci plzeňského 
festivalu Orient Dream. Po-
dvakrát se nám, Roupovským 
růžím, podařilo dovézt do 
naší vesničky některou z cen. 
Pro letošní rok jsme zvolily 
skladbu ve stylu orientálního 
flamenca. I když se těsně před 
vystoupením trochu plašily 
vějíře, podařilo se nám získat 
v naší kategorii ceny hned dvě. 
Od diváků Cenu sympatie a od 

odborné poroty druhé místo. 
Předstihla nás taneční skupina 
Hathor z Kladna, která tanči-
la na melodie z filmu Cikáni 
jdou do nebe. K prvenství jim 
možná přispělo to, že si na 
úvod opekly nad doneseným 
ohništěm vykrmené gumové 
kuřátko. Kdybychom to byly 
věděly, přihnaly bychom si na 
pódium z roupovských pastvin 
nějakého dobře vypadající-
ho býčka a běda, když by ho 
porota náležitě neocenila. Tak 
příště!

Mgr. Hana Pechová
Roupovské růže

Foto Radek Vavřík

Písničková šou ve škole
Ve středu 13. 5. se rozezně-

la aula Základní školy Jose-
fa Hlávky Přeštice písněmi 
pěveckého sboru Skalka vede-
ného paní učitelkou Vladimí-
rou Strakovou, na keyboard 
doprovázeného Janem Šimůn-
kem. Děti posluchače potěšily 
a pobavily netradičně pojatými 
melodiemi, vtipně vše doplni-
ly různými kostýmy a překva-
pivými rekvizitami. Moderní 

melodie české i zahraniční se 
střídaly s baladami a spirituá-
ly. Na saxofon skvěle doprová-
zel  Vašek Květoň, v několika 
písních pěkně zazněly housle 
paní učitelky Anny Karpíško-
vé. Jako host vystoupila s dvě-
ma písněmi Natálie Císařová. 
Název koncertu Písničková 
šou naplnila Skalka vrchovatě, 
a tak obecenstvo nešetřilo nad-
šeným potleskem.

Farní charita Přeštice zve všechny 
koledníky a ostatní dobrovolníky,
kteří pomáhali s Tříkrálovou sbírkou 
pro potřebné na

Zábavné odpoledne
her a soutěží zakončené táborákem na 

20. 6. 2015 od 15 hodin 
na farní zahradě za kostelem Nanebevzetí Panny Marie
v Hlávkově ulici v Přešticích.

Přijmeme řidiče sk. C+E

M m
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Tradiční Koncert maminkám se konal 5. 5. 2015 v přeštické sokolovně. Na koncertu vystoupili MINIHLÁSEK a HLÁSEK  
ZUŠ Přeštice. Další plánovanou akcí sborů v Přešticích bude 11. výroční koncert, který se bude konat v říjnu 2015.

JAKO Z DIKOBRAZU

Americké džípy přišel na přeštické náměstí obdivovat i pan  
Ľubomír. Obdivoval všechny americké vojenské stroje, v rodné 
Snině poznal při oslavách jen sovětské tanky. Jak se již stalo zvy-
kem při oficiálních příležitostech, na hlavě předepsanou Uljanov-
ku, vzor květen 2015, která je vzdušnější a v zelené barvě.   (red)

Na 1. máje bude 
rodina Kroupova
dlouho vzpomínat

První máj je tradiční český 
svátek zamilovaných, který 
se slaví každoročně 1. května. 
Tento svátek si nenechal ujít 
ani Karel Kroupa a vzal svo-
ji ženu Boženu pod rozkvetlý 
strom. Dal jí tak vášnivý poli-
bek, až se manželce Boženě 
z toho podlomila kolena. 
Následkem tohoto vášnivého 
polibku jsou zlomené kosti 
v noze. Smích, láska a dobrá 
nálada je ale neopustily.

Prvomájové hry 2015
Na 1. máje už řadu let pořá-

dáme skautské hry. A už něko-
lik let nám při tom pomáhá 
SDH se svými hasičskými dis-
ciplínami.

Letos jsme se zase sešli na 
náměstí v Přešticích a připra-
vili svoje soutěže. Děti moh-
ly zkusit chodit na chůdách, 
skákat přes švihadlo a točicí 
se lano, házet míčky do med-
věda, malovat na asfalt, strefo-
vat rozvinutou hadicí kuželky 
nebo srážet plechovky prou-
dem vody. Nově mohly točit 
káču a pohánět ji bičíkem 
neboli jarní zábavu dětí, kte-
rou známe už jen z Ladových 
obrázků.

Každý soutěžící dostal prů-
vodku s předtištěným strom-
kem a za splněnou disciplí-
nu si vybarvil kolečko na 
stromečku. Nakonec si mohl 
každý přijít pro lízátka nebo 
bonbóny.

Dopoledne zpestřila kapela 
Sešlost wjekem svým vystou-
pením. Kdo nesoutěžil s dět-
mi, usedl na lavičku a poslou-
chal písničky.

Letošní první máj byl dost 
chladný a větrný, naštěstí 
nepršelo a tak kdo chtěl, mohl 
strávit hezké dopoledne na 
přeštickém náměstí.

Jájina

Foto Petr Šatra

Foto Martina Benešová

Čarodějnice na náměstí
Předzvěstí dlouhé filipo-

jakubské noci byl podvečer 
na přeštickém náměstí a pořad 
„Čarodějnice s rádiem Blaník“. 
Náplní bylo množství čaroděj-
nických soutěží pro děti, pro-
ložené různými vystoupeními. 
Nejprve přítomným zazpíval 
pěvecký soubor Skaláček přeš-
tické ZŠ Josefa Hlávky, aby 
jej po chvíli vystřídalo další 

pěvecké těleso, které naopak 
reprezentovalo místní ZUŠ, a 
to soubor Hlásek. Večer plný 
muziky doplnila vystoupení 
Jakuba Smolíka a Šárky Rez-
kové spojená s jejich autogra-
miádou. Podvečer ukončilo 
zapálení vatry na náměstí, kte-
rá již doopravdy signalizovala 
nástup noci čarodějnic.

 (šat)

Skaláček

Hlásek

Realizace projektu
„Modernizace IT vybavení ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 
– cesta ke zkvalitnění podmínek výuky“

V lednu letošního roku byla 
základní škole přiznána dota-
ce na projekt „Modernizace 
IT vybavení ZŠ Josefa Hláv-
ky Přeštice – cesta ke zkva-
litnění podmínek výuky“. 
Od té doby došlo k velkým 
změnám a posunu v realizaci 
celého projektu. Jednou z nej-
důležitějších částí celé akce je 
připravení podmínek budou-
cí soutěže a následně správ-
ně zadaná a zadministrovaná 
zakázka. Tato část byla zadána 
firmě, se kterou máme dobré 
zkušenosti již z předchozích 
projektů. Na konci dubna byla 
soutěž završena podepsáním 
smlouvy s dodavatelem. 

V červnu budou práce na 
vlastní realizaci v plném 
proudu. Do konce školního 
roku bude vše realizováno 
a v novém školním roce budou 
moci žáci využívat novou 
techniku. A co nového vlastně  
získají? Jedná se o kompletně 
nově vybavenou počítačovou 

učebnu na 1. stupni v počtu  
24 kusů virtualizovaných apli-
kací včetně monitorů a doplně-
ní nového nábytku (není sou-
částí dotace), výkonný server, 
11 PC včetně monitorů, které 
nahradí stávající nevyhovující 
PC, 20 ks tiskáren s ekono-
mickým provozem, 3 ks data- 
projektorů, jež nahradí nejstar-
ší a poruchové typy a v nepo-
slední řadě doplňkové tech-
nologie včetně programového 
vybavení. Celková investice se 
pohybuje v částce 1,5 mil. a je 
pokryta z 85 % z dotace. Zby-
lé prostředky doplatí základní 
škola z ušetřených prostředků 
z předešlého roku.

Veřejnosti se bude moci ško-
la pochlubit novým vybavením 
během Dne otevřených dve-
ří, kde návštěvníci jistě oce-
ní i provedené rekonstrukce 
v budovách, jejichž realizace 
bude probíhat o hlavních prázd-
ninách.       Mgr. Petr Fornouz

ředitel školy

Přeštičtí rodáci se divili, když 1. máje nenašli na náměstí májku. 
Záhadu vyřešily dvě penzistky, které si ráno vyšly na procházku 
a prohlížely si místo, kde na čarodějnice hořela vatra. „Tak on 
nám někdo tu májku ukradl a rovnou spálil“.                      (red)

Přeštická májka shořela

Text a foto Milan Janoch



Jak dlouho pracujete 
u městské policie v Přeš-
ticích a jak dlouho ve 
funkci vedoucího? 

Pracuji zde od jejího založení 
od ledna 2009, kdy jsem byl 
pověřen na dobu určitou (pět 
měsíců) do funkce vedoucí-
ho strážníka. Vyplynulo to ze 
situace, která při zrodu MP 
nastala po provedeném výbě-
rovém řízení. Dva budoucí 
strážníci, tzv. čekatelé, nemoh-
li vykonávat činnost strážníka, 
neboť nebyli k tomuto odbor-
ně způsobilí, proto nastou-
pili v polovině ledna na dva 
měsíce na rekvalifikační kurz 
strážníka. Další dva vybraní 
strážníci museli dodržet pra-
covní smlouvu u Městské poli-
cie Plzeň a nastoupili v únoru 
2009. Já jediný jsem byl stráž-
ník s platným osvědčením 
a mohl jsem vykonávat činnost 
ihned (pracoval jsem u měst-
ské policie v Horažďovicích). 
Takže jsem zde byl více než 
čtrnáct dní sám a zařizoval vše 
potřebné, co je pro činnosti 
strážníků třeba. Od povinnos-
tí daných zákonem po stránku 
materiální. Pravděpodobně by-
lo vedení města s mojí prací 
spokojeno, proto jsem ve své 
funkci dosud... (smích)
Kdy byla založena Měst-

ská policie Přeštice? 
Jak jsem již říkal, Městská 

policie Přeštice byla zřízena 
ke dni 1. 1. 2009 a to obecně 
závaznou vyhláškou města 
Přeštice č. 6/2008. Strážníci 
poprvé vstoupili v uniformách 
do ulic dne 16. 2. 2009 a jsou 
zde stále.
Mohl byste našim čte-

nářům přiblížit Vaši 
funkci, co vlastně děláte, 
jaké máte úkoly? 

Úkoly jsou dané zákonem, ale 
věnuji se vlastně všemu, co se 
týká provozu městské policie. 
Přesto i  nadále sloužím jak se 
říká na ulici. Při nárůstu admi-

nistrativy se přesto stále snažím 
být v přímém výkonu a být 
v kontaktu s občany (v počtu 
5 strážníků to ani jinak nejde). 
Plánuji, organizuji, kontroluji, 
vyhodnocuji činnost strážníků 
i městské policie jako celku, 
řeším stížnosti, zpracovávám 
a schvaluji přestupky, věnuji 
se různým dotačním titulům, 
jednám s vedením policie, 
města i jejich organizačních 
složek.
Kolik má Městská poli-

cie Přeštice policistů a co 
je jejich náplní práce? 

Městská policie má od své-
ho vzniku až dosud 5 strážní-
ků, kteří musí každé tři roky 
obhajovat svoji odbornou způ-
sobilost před zkušební komisí 
ministerstva vnitra, která je 
zakončena písemnou a ústní 
zkouškou. Poté získá strážník 
osvědčení a může vykonávat 
činnost strážníka. Přeštičtí 
strážníci tuto zkoušku vykonali 
vždy napoprvé. Vlastní výkon 
služby je realizován zejména 
pěšími hlídkami, v odpoled-
ních a nočních hodinách zpra-
vidla kombinací pěší a moto-
rizované hlídky. Naší náplní 
práce je hlavně zabezpečování 
místních záležitostí veřejného 
pořádku v rámci obce a plnění 
dalších úkolů, pokud tak sta-
noví zákon o obecní policii či 
jiný zákon. Můžeme zde zařa-
dit vlastně vše, co je v působ-
nosti obce a je vyžadováno, 
aby ve veřejném zájmu bylo 
dodržováno, např. problemati-
ka psů, regulace provozní doby 
hostinských zařízení, zákaz 
požívání alkoholických nápo-
jů či jiných zakázaných látek 
na veřejném prostranství… 
Požadavky kladené nad rámec 
strážníků jsou většinou ome-
zeny jen k provedení bezpro-
středního zákroku nebo neod-
kladného úkonu a to zpravidla 
ve prospěch policie či jiných 
orgánů města a státní správy 

(např. zadržení pachatele či 
zajištění místa při podezření ze 
spáchání trestného činu, zjiště-
ní hledané či pohřešované oso-
by, poskytnutí první pomoci 
zraněné osobě, usměrňování 
provozu atd.). Další důležitou 
činností je prevence, prová-
díme besedy, poučení, akce 
se školami a seniory (např. 
zvýšení bezpečnosti seniorů 
montáží bezpečnostních řetězů 
na vstupní dveře...). Činnost 
městské policie je navrhová-
na jako činnost veřejně pro-
spěšná, jejímž prostřednictvím 
město zajišťuje klid a pořádek 
na svém katastrálním území.  
Městská policie však nemůže 
nahradit činnost Policie ČR, 
neboť na města nelze přenést 
některé garance, které svým 
občanům může poskytnout 
výhradně jen stát. Úkolem 
Policie ČR je chránit bezpeč-
nost osob a majetku, úkolem 
městské policie je přispívat 
k této ochraně a působit hlav-
ně preventivně. Přesto patří 
ochrana osob a majetku spo-
lečně se zajištěním veřejného 
pořádku k našim prvořadým 
úkolům.

S čím a kde se na Vás 
mohou občané obrátit? 

Strážník by jim měl vždy 
umět pomoci či poradit, co by 
v dané situaci měli udělat nebo 
na koho se obrátit, kdo jejich 
problém vyřeší, popřípadě ta-
kovou osobu přivolat.  Toto 
může učinit osobně na služeb-
ně městské policie v Přešti-
cích, Masarykovo náměstí 311, 
budova Kulturního a komunit-
ního centra v 1. patře, kde je 
umístěna i schránka důvěry, 
kam mohou občané i anonym-

ně vkládat svá oznámení. Vět-
šinou nás však občané kontak-
tují na telefonním čísle hlídky:  
725 726 549 či na pevné lince 
377 332 590 nebo na e-mailo-
vé adrese:  mpolicie@prestice- 
-mesto.cz. Mezi nejčastější 
oznámení občanů patří: špatně 
zaparkovaná vozidla, rušení 
nočního klidu, volné pobíhání 
psů, pohyb či chování různých 
individuí ve městě, požívání 
alkoholických nápojů na veřej-
nosti, odkládání odpadu mimo 
vyhrazená místa, občanské 
spory, podomní prodej, neprů-
jezdné a znečištěné komuni-
kace, nefunkčnost veřejného 
osvětlení či semaforů... 
Co Vás těší na Vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku? 

Pomáhat lidem, kteří se 
dostali do nějaké krizové 
situace. Tuto činnost vlastně 
vykonávám od svých devate-
nácti let, kdy jsem vstoupil do 
služebního poměru Policie ČR 
a vykonával pořádkovou čin-
nost na obvodním oddělení ve 
Švihově jako řadový policista, 
poté jako zástupce vedoucího 
oddělení. Stinnou stránku? Asi 
mezilidské vztahy, které dle 
mého názoru nejsou nejlepší. 
Lidé se k sobě často chovají 
špatně, závidí si mezi sebou, 
záleží jim na penězích a majet-
ku. Jako by hodnota lidského 
života pro ně mnoho nezname-
nala. Je to vidět i v ulicích. Ze 

své zkušenosti mohu jen dodat, 
za 14 let služby u Policie ČR 
jsem nebyl nikdy žádným 
občanem fyzicky napaden, ale 
za posledních 6 let činnosti 
jako strážník v Přešticích již 
dvakrát. Perličkou je také proč 
jsem byl napaden. Pouze jsem 
mladíky upozornil, že moče-

ním na budovy a komunikace 
tyto znečišťují. A konflikt byl 
na světě... 
Jaké problémy a pře-

stupky řešíte nejčastěji? 
Často si občané myslí, že 

převážnou většinu času tráví 
hlídky městské policie dopra-
vou a řešením dopravních 
přestupků. Není tomu tak, 
jen jsou strážníci více vidět 
u vozidel, které vidíme v uli-
cích všude. V tabulce na stra-
ně 12 můžete porovnat, jak se 
za roky 2012 až 2014 zvyšuje 
vyhledávání a objasňování 
přestupků proti veřejnému 
pořádku, které trápí občany 
nejvíce, s přestupky v dopra-
vě a v preventivním měření 
rychlosti, které zase vyžadují 
rodiče dětí hlavně v obcích 
Skočice (naměřena nejvyšší 
rychlost 82 km/h) a Přeštice 
Zastávka (naměřena nejvyšší 
rychlost 103 km/h). Místa, kde 
dochází nejvíce k narušování 
veřejného pořádku jsou v oko-
lí barů, heren a provozoven 
jakými jsou Přeštická Stodola, 
herny Niki a Bonver, prodejna 

Kebab – hlavně v nočních hodi-
nách, dále nádraží, autobusové 
zastávky, okolí marketů, měst-
ské parky. Též jsou prováděny 
kontroly chatových oblastí, 
cyklistů, dohled nad docházkou 
dětí do škol, společně s policií 
bezpečnostní akce na požívání 
alkoholických nápojů či jiných 
látek řidiči před a během jízdy 
a prodej a podej alkoholických 
nápojů osobám mladším 18 let, 
odchyt zvířat (hlavně psů – prů-
měrně kolem 30 ročně – ale 
výjimkou nejsou ani koně, ovce, 
kočky, ptáci, včely). Provádí-

me asistence policii, hasičům, 
ochraňujeme posádky záchran-
né služby i úředníků městské-
ho úřadu při jejich jednáních. 
Provádíme kontroly dodržová-
ní obecně závazných vyhlášek 
a nařízení města, zábory veřej-
ných prostranství... 

Dokončení na str. 12

„Moderní válka vede se 
nejen vojensky a technicky, 
nýbrž i hospodářsky,“ napsal 
v roce 1916 národohospodář 
Dr. Theodor Živanský. Na 
obyvatelstvo habsburské 
monarchie začaly po vypuk-
nutí první světové války dolé-
hat obtíže spojené se špatným 
zásobováním potravinami. 
Rakouské soustátí, a zejména 
průmyslové české země, bylo 
již před válkou nesoběstačné 
v produkci potravin potřeb-
ných k normální výživě oby-
vatelstva a bylo zcela závislé 
na dovozu obilovin a dobytka 
zejména z Uher. Ten však za 
války vázl, navíc se začala 
projevovat neobyčejně silná 
spotřeba potravin ze stra-
ny armády. V její prospěch 
musely jednotlivé regiony 
odvádět předepsané množství 
obilí. Město Přeštice již 
v říjnu 1914 dodalo vojsku  
25 metráků pšenice, 20 q žita, 
50 q ovsa a 10 q ječmene. Kon-
cem roku 1914 následovaly 
nové válečné rekvizice obilí, 
v březnu 1915 opět, v červnu 
se rekvíroval oves. Všeobec-
ný nedostatek potravin se stá-
val stále aktuálnější hrozbou. 

V roce 1915 bylo v Přešticích 
dle úředních záznamů asi 1100 
osob, které neměly dostatečné 
zásoby obilí, chleba a mouky, 
město se tedy muselo posta-
rat o řádné zajištění zásob 
potravin, tzv. aprovizaci. Ta 
měla zajistit chybějící základ-
ní potraviny v obchodech, 
především mouku a chléb, 
za běžné ceny. Město si tedy 
vzalo úvěr a od místního hos-
podářského družstva nakoupi-
lo několik metráků pšeničné 
a žitné mouky, která pak byla 
z městských aprovizačních 
zásob v určené dny prodává-
na obyvatelstvu. Podobným 
způsobem se vedení města 
postaralo o nákup brambor 
a snažilo se aprovizační záso-
by průběžně doplňovat a roz-
šiřovat (v červnu 1915 přibyl 
cukr, rýže a sádlo).

Od února 1915 začala vláda 
na celostátní úrovni s apro-
vizačními opatřeními, která 
měla sice vést k co nejefektiv-
nějšímu zajištění výživy oby-
vatelstva z omezených zásob 
potravin, jež se však stávaly 
pro civilní obyvatelstvo stále 
těžším břemenem. Bylo zave-

deno důkladnější vymílání 
mouky (na úkor jakosti), kon-
cem října 1914 vyšlo minis-
terské nařízení, podle něhož 
směl být chléb pečen ze směsi, 
v níž polovinu tvořila pšenič-
ná mouka, zbytek náhražky. 
V monarchii začal platit zákaz 
volného prodeje obilí, jehož 
zásoby musely být sepsány, 
za nepřihlášené zásoby hrozil 
majiteli soud. S tím souvise-
lo i zavedení úpravy spotřeby 
chleba a moučných výrobků. 
Na osobu a den bylo obyva-
telstvu určeno 280 g chleba 
či 200 g mouky, což byla 
polovina průměrné spotřeby 
chlebovin na jednoho obyva-
tele v předválečných časech. 
Jako nástroj k dodržování 
předepsané denní spotřeby 
chlebovin začaly 11. dubna ve 
větších českých městech pla-
tit lístky na chleba, bez nichž 
se moučné výrobky nesměly 
prodávat. V Přešticích sice 
chlebenky zatím zavedeny 
nebyly, nicméně pokud jel 
přeštický občan do Plzně či 
Klatov, musel si vzít s sebou 
zásobu chleba, anebo hlado-
vět (na lístky se prodávaly 
i chlebíčky v divadle). Dne  
8. května 1915 vyšlo minis-
terské nařízení o masu, podle 

něhož byly zavedeny dva 
dny v týdnu, během nichž 
se nesmělo prodávat hovězí, 
telecí, vepřové a kuřecí maso. 
Ovšem to, že v monarchii 
klesl konzum masa, způso-
bila hlavně jeho vysoká cena 
a tím pádem nedostupnost pro 
širší vrstvy obyvatel. Výraz-
ně poklesla rovněž produkce 
piva, a to hlavně díky neúrodě 
a rekvizicím ječmene v roce 
1915 a dále kvůli státní regu-
laci výroby piva a sladu. „Cel-
kem ukázaly dosavadní zku-
šenosti, že druhý rok válečný 
znamená pro konzumenty 
daleko citelnější zatěžkávací 
zkoušku než první,“ uzavírá 
Dr. Živanský. A situace se 
měla v následujících měsících 
a letech rapidně zhoršovat.

Po průlomu ruské fronty 
v bitvě u Gorlice pokračovala 
rakouská vojska během červ-
na 1915 v úspěšném náporu 
na carskou armádu a dobyla 
zpět pevnost Přemyšl a halič-
skou metropoli Lvov. Toto 
vítězství rakouské 2. armá-
dy se i v západních Čechách 
mohutně oslavovalo.

Na tomto bojišti u Krasniku 
padl 29. června 1915, týden po 
svých šestatřicátých na-roze-
ninách otec sedmi dětí, přeš-
tický zedník Václav Pašek (čp. 
114). Krátce předtím navrhla 
přeštická městská rada zastupi-
telstvu založit fond pro sirotky 
po padlých vojínech… V červ-
nu zasáhla Přeštice rovněž dal-
ší vlna vojenských odvodů. 
Na vojnu muselo narukovat 
sedmnáct místních mužů, čty-
ři z nich se domů už nevrátili. 
Město muselo v té souvislosti 
podat žádost o osvobození od 
vojenské služby pro některé 
své funkcionáře, mj. pro přeš-
tické radní A. Mrskoše a Pavla 
Bradu.

Přestože toho válka tolik 
brala, našli se mnozí, kte-
ří dále válku podporovali. 
V Přešticích na 2. válečnou 
půjčku štědře přispěli: Marie 
Tanlová, manželka školního 
inspektora, 1000 korun, Karel 
Kroupa, okresní soudce, 200 
K, Josef Plaček, státní návlad-
ní, 1000 K, Okresní nemocen-
ská pokladna v Přešticích, 
4800 K, Spolek vzájemně 
se podporujících řemeslníků 
v Přešticích, 200 K, Jan Lin-
dacker, ředitel měšťanské ško-
ly v Přešticích, 1000 K.

A co se týče ryze mírových 
záležitostí? V červnu 1915 
byl dán na dočasný odpo-
činek 1. přeštický kaplan  
P. Jan Nekut. Dobový tisk se 
předháněl v oslavách osmde-
sátých narozenin populární-
ho básníka Adolfa Heyduka. 
A v plzeňském Českém den-
níku vyšla pozoruhodná gen-
derová vize americké spisova-
telky Hemmickové o tom, jak 
bude vypadat rovnoprávnost 
mužů a žen za sto let. V roce 
2015 prý již vládne naprostá 
rovnoprávnost mezi pohlaví-
mi, muži i ženy chodí obleče-
ni stejně v jakýchsi tureckých 
šarivarech, s malými turbany 
na hlavě. Byl odstraněn poli-
bek na přivítanou, i příbuz-
ní se zdraví pouze pokynem 
ruky. Muži i ženy obstarávají 
domácnost stejně, mají však 
k dispozici stále více a stále 
vyspělejší elektrické přístro-
je. Svatby se konají bez slav-
nosti, bez rodičů a svědků: 
snoubenci před úředníkem 
předkládají lékařské osvěd-
čení o způsobilosti k sňatku, 
úředník řekne: „Vše v pořád-
ku,“ a toť vše. Tak co myslíte, 
trefila to?

Mgr. Michal Tejček
kronikář města Přeštice
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Otázky pro vedoucího strážníka Pavla Hošťálka

Občané se na nás
mohou obrátit
prakticky s každým
problémem,
který u nich nastane

V roce 2014 bylo 
zjištěno a předáno
policii 32 pachatelů
trestných činů

Co se dělo
v červnu 1915

A jako... aprovizace

Kdybych se narodil před sto léty… v Přešticích

Regulace a náhražky

Slovní a nakonec
i fyzické napadání
je stále častější
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Slavnostní sobotní odpoledne 
18. dubna mohli prožít senioři 
starší osmdesáti let, které pro ně 
připravila Farní charita Přeštice. 
Pozvání bylo oznámeno v Přeš-
tických novinách a městským 
rozhlasem, ostatně senioři tuto 
akci v měsíci dubnu již tolik 
let očekávají. Omlouváme se, 
že jsme Vás letos neobcházeli 
s pozvánkami, těžko sháníme 
nové adresy starších senio-
rů, městská matrika nám je již 
několik let v důsledku zákona 
o osobních údajích neposkytuje. 

Setkání se uskutečnilo 
v Základní škole Josefa Hláv-
ky Na Jordáně v přízemních 
bezbariérových prostorách, 
takže se mohli zúčastnit seni-
oři špatně pohybliví i na 
invalidním vozíku. Bohužel 
se poprvé nemohli dostavit 
ředitel Diecézní charity Plzeň  
Ing. Jiří Lodr z rodinných důvo-
dů a vikář mons. ThLic. ICLic. 
Karel Plavec, Th.D., který měl 
jednání mimo Přeštice, dále 
se omluvila ředitelka KKC  
Mgr. Martina Míšková, která 
byla v té době mimo Přeštice. 
Členka Farní charity Mgr. Ale-
na Volková seznámila přítomné 
s činností, dobročinnými akti-
vitami organizace a provázela 
celým sobotním odpolednem. 
Kulturní program žáků Základ-
ní umělecké školy Přeštice pod 
vedením paní učitelky Jany 
Hofmanové se jako vždy velice 
líbil, dokonce znělo od seniorů 
u jedné skladby volání „opako-
vat, opakovat…“. Následova-
lo bohaté občerstvení a volná 
zábava při lidových skladbách 
malé muziky Hájenky z Hájů, 
která měla velký úspěch, ně-
které seniory zlákala i k tanci 
a přítomné publikum se s ní 
nerado loučilo.

Členky a členové – dobro-
volníci FCh – umožňují tak 
lidem se scházet a vzájemně 
si naslouchat. Setkávají se zde 
známí nebo dokonce spolužáci 
a  spolužačky, kteří se již dlou-
ho neviděli, mnohdy již z bytu 
z důvodu nemoci nevycházejí, 
ale dovezou je jejich děti a celé 

to odpoledne na ně působilo 
jako balzám.

Na závěr bych chtěla podě-
kovat žákům ZUŠ Anně Marii 
Mišterové za krásný zpěv, 
Janovi a Tomášovi Hrubým, 
Pavlovi a Petrovi Kučerovým 
za krásné provedení skla-
deb na akordeon a keyboard, 
paní učitelce Janě Hofma-
nové, řediteli ZUŠ Přeštice  
Bc. Miroslavu Vackovi a ředi-

teli ZŠ Josefa Hlávky Přeš-
tice Mgr. Petru Fornouzovi 
za zapůjčení prostor. Akce 
byla financována z Tříkrálové 
sbírky, členy, členkami a pří-
znivci Farní charity Přeštice. 
Dá-li Bůh na shledanou opět  
na slavnostním setkání se se-
niory v příštím roce.

Marie Sedláčková
členka Rady

Farní charity Přeštice

V sobotu 9. května navštívili dobrovolné hasiče v Přešticích jejich kolegové z bavorského Berghamu, 
který je součástí partnerského města Nittenau. U příležitosti pravidelného setkání byly vytvořeny společné 
skupinové fotografie a pro hasiče obou měst bylo připraveno přátelské posezení spojené s grilováním.

Pravidelné setkání dobrovolných hasičůSpolečenské setkání starší generace

Druhý ročník Partyzánského samopalu, který pořádal spolek Krasavan, slavil velký úspěch. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 50 soutěžících, kteří plnili různé disciplíny a prožili mnoho zážit-
ků. Je vidět, že Partyzánský samopal se stává stále více oblíbeným.

Zbrusu nová naučná stezka na Přešticku
Na Přešticku vznikla nová 

pěší vycházková trasa. Nese 
název „Se svatým Vojtěchem 
okolím Přeštic“ a má 12 zasta-
vení a 2 okruhy. Slavnostní 
otevření proběhlo v neděli  
26. dubna 2015.

Každý region naší země je 
něčím jedinečný. Svou jedi-
nečnost získává především 
díky osobnostem, které jej 
nějakým způsobem proslavily 
či mu vtiskly svou přítomností 
určitou stopu. Pro Přešticko je 
takovou osobností právě sva-
tý Vojtěch.  S jeho jménem je 
spojeno nejedno lidové vyprá-
vění, rovněž na jeho osobnost 
odkazují některé místní názvy 
(např. Ticholovec), případně 
sochy či památná místa.

A právě z tohoto důvodu 
vznikla také naučná stezka, 
která nese jméno sv. Vojtě-
cha ve svém názvu. Slavnost-
ní otevření se konalo v neděli  
26. dubna 2015 ve 14 hodin 
u první informační tabule (Reb-
cova ulice 557 u evangelické 
fary) a těšilo se poměrně vel-
kému zájmu veřejnosti i médií. 
Přítomní mohli vyslechnout 
slova faráře římskokatolické 
farnosti Karla Plavce, starosty 
Přeštic Karla Naxery, starost-
ky Příchovic Pavlíny Nohavo-

vé a manažerky MAS Aktivios 
Hany Bouchnerové. Setkání 
provázel slovem evangelický 
farář Jan Satke. Slavnostního 
aktu odhalení první informač-
ní tabule naučné stezky se 
pak ujala postava samotného  
sv. Vojtěcha (p. Primas). 
Účastníci obdrželi následně 
drobné odměny i posilu na ces-
tu v podobě pečených „šneků“ 
z těsta, které připomínají svým 
tvarem symbol, kterým je 
stezka značena. Na slavnostní 
otevření pak volně navazova-
la 6. pouť ke sv. Vojtěchu na 
Ticholovec.

Naučná stezka nabízí míst-
ním obyvatelům i návštěvní-
kům z jiných regionů mož-
nost seznámit se s některými 
místy, které jsou se jménem 
sv. Vojtěcha spojeny a připo-
menout též příběhy, které se 
k nim váží. Přináší též zají-
mavé informace o životě této 
svébytné historické osobnosti 
a také se snaží odpovědět na 
otázku, co přineslo křesťan-
ství, které sv. Vojtěch prosa-
zoval, dnešnímu člověku. Na 
informačních tabulích najde-
me rovněž informace o místě, 
kde se tabule nachází.

Trasa naučné stezky je roz-
dělena do dvou na sebe nava-

zujících okruhů. První okruh 
kopíruje dřívější vycházkovou 
trasu, kterou vyznačil Mik-
roregion Přešticko: Přeštice 
– Příchovice – Ticholovec 
– Obecní les – Vícov – Přeš-
tice. Druhá trasa se odděluje 
v Příchovicích a vede na Čer-
nou skálu – Zálesí a zpět do 
Příchovic. Trasa je koncipová-
na nejen pro dospělé, ale také 
pro mládež a děti.

Návštěvníci si mohou 
vyzvednout doprovodný list, 
na kterém je vytištěna mapka 
trasy a také otázky, které je 
možné zodpovědět na základě 
textů z informačních tabulí. 
Poté může návštěvník získat 
malou odměnu a otisk razítka 
vyrobeného pro tuto stezku. 
Doprovodné listy i odměny 
je možné vyzvednout hned na 
třech místech – v informačním 
centru na náměstí, v Domě his-
torie Přešticka a na evangelické 
faře (Rebcova 557). Informace 
o stezce mohou zájemci získat 
též na webových stránkách 
(www.stezka-vojtech.cz).

Poměrně ojedinělé je zapo-
jení celé řady subjektů, které 
se podílely na vytvoření této 
vycházkové trasy. Vzájem-
ně spolupracují občanská 
sdružení (Spolek pro záchranu 

historických památek Přeštic-
ka, o. s., KČT Úhlava), církev 
(Českobratrská církev evange-
lická) a obce (Příchovice, Rad-
kovice a Přeštice).

Na návrzích textů se podílel 
především Mgr. Michal Tej-
ček ze Spolku pro záchranu 
historických památek Přeš-
ticka, který zpracoval části  
o sv. Vojtěchovi a místopis. Do 
spolupráce se zapojil také far-
ní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Přešticích. Farář 
Jan Satke vytvořil texty o pří-
nosu sv. Vojtěcha z křesťan-
ského hlediska. Zastřešení 
projektu vycházkové trasy 
z hlediska dotací z EU se po 
delším jednání ujalo občanské 
sdružení KČT Úhlava díky 
paní Dagmar Švihlové. 

Celý projekt vycházkové 
trasy by nebyl možný bez 
podpory MAS Aktivios, která 
zajišťuje finanční stránku pro-
jektu. Velký podíl na realizaci 
projektu měla též dobrá spo-
lupráce při přípravě i financo-
vání ze strany města Přeštice 
a obcí Příchovice a Radkovi-
ce. Všem patří velký dík.

Projekt naučné stezky „Po 
stopách sv. Vojtěcha“ je spo-
lufinancován Evropskou unií 
z Evropského zemědělské-

ho fondu pro rozvoj venkova 
v rámci osy IV. Leader Pro-
gramu rozvoje venkova ČR.

Mgr. Jan Satke
evangelický farář, Přeštice

Farář Římskokatolické farnosti Přeštice Karel Plavec.

Jedna ze tří zastávek stezky ve městě Přešticích.

Pocta  Jakubu Janu Rybovi
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Reakce na zvony
Chtěl bych touto cestou 

poděkovat představitelům 
našeho města v čele se sta-
rostou Mgr. Karlem Naxerou 
za veskrze kladně objektivní 
a souhrnný názor a vyjádření  
k odlití zvonu na prázdné mís-
to v severní zvonici našeho 
chrámu Nanebevzetí P. Marie 
v rubrice „Dotazy na zastupi-
tele“ .

Dovoluji si připojit poděko-
vání i Mgr. Vladimíru Frouzo-
vi za jeho negativní posudek 
na toto téma, i když se mi zdá 
být, v poměru k většinovému  
názoru ostatních představitelů 
města, kontraproduktivní.

Vážený pane magistře, přes 
Váš titul je asi Váš názorový 
rozhled poněkud vyhraněný 
(říkáte, že ne nenávistný), a to 
oproti ostatním představitelům 
města, kteří údajně vyznávají 
jiné, ale zřejmě stejné hodnoty 
a také věří v tvůrčí sílu a schop-
nosti reálných lidí jako Vy. 
Vyjádřil jste své přesvědčení, 
„že ten zvon římskokatolická 
církev asi pro svoji činnost 
nutně nepotřebuje“. Zapomí-
náte ale ve své předpojatosti, 
že se zde nejedná o nový a dle 
Vašeho názoru zbytečný zvon, 
ale v zájmu historické sprave-
dlnosti o nápravu nespravedli-
vého a celý náš národ poško-
zujícího válečného zločinu 
nacistické zvůle – kdy byly 
tisíce našich krásných i his-
torických zvonů (živoucí to 
artefakty s tlukoucím srdcem 
proměněny ve smrtící bestie) 
roztaveny na děla pro válečné 
cíle nacistického Německa. 
Máte Vy snad zapotřebí kla-
mat takto naši veřejnost, že 
zvon je zcela zbytečný? Asi 
jste nezaznamenal fakt, že 
i v Praze, Plzni, Dobřanech 
a jiných obcích byly odlity po 
tolika letech dle Vašeho názo-
ru „zbytečné zvony“! Kdo 
jiný, než naši „reální“ lidé 
vyvinuli onu tvůrčí sílu, aby 
obnovili i náš zcela zchátralý 
chrám a dali opravit ohrožené 
staré zvony. Kdo tedy přivedl 
naše město opět k nebýva-
lé kráse a rozkvětu? Vy jistě 
víte, že byl po polovině minu-
lého století likvidován nejen 
„zbytečný“ kněžský stav, ale 
i celá generace rolníků i sed-
láků, kteří pracovali „na náro-
da roli dědičné“ a byli tvůrčí 

silou našeho venkova. Do zni-
čujícího a zchátralého stavu 
bylo uvedeno nejen množství 
církevních budov, ale i mno-
hé další barokní stavby, které 
dnes, po strastiplných a oběta-
vých letech a za úsilí mnoha 
organizací i jednotlivců, jsou 
dávány do pořádku a stávají se 
tak znovu nádhernými a zacho-
vanými památkami západních 
Čech a celé naší země. Stačí si 
jen prolistovat knihu vydanou 
architektem Janem Souku-
pem z Plzně, kde vylíčil osu-
dy mnohých kostelů a chrámů 
v západních Čechách. 

Chtěl bych pravdivě odpo-
vědět i na Vaši naprosto 
nepodloženou a populistickou 
informaci o aktuálním stavu 
církevních restitucí. Tvrdíte, 
že církev má peněz dost? Ve 
skutečnosti má kněz u nás za 
svoji humanitní a charitativ-
ní činnost ve službách Bohu, 
věřícím i nevěřícím pouhých  
12 000 Kč. Církev také ze 
svých zatím skromných pro-
středků financovala  mnohé 
hospice a další útulky. Náro-
kuje-li, v souhlasu nápravy 
historického zločinu, svá prá-
va jen v rámci našeho Česka, 
potřebuje to pro svoji další 
existenci, když pak bude moci 
sama pokračovat v nezbyt-
ných a náročných opravách 
(bez nároku na další, dlou-
hou dobu už ale zanedbávané 
a nedostačující financování 
ze strany státu) dalších nád-
herných památek a bude moci 
financovat i s dalšími církvemi 
i svůj provoz, své zaměstnance 
i kněze.

Dosavadní průběh restitu-
cí je ale neustále zdržován 
a protahován a Vy zde tvrdíte, 
že „církvi už bylo darováno 
a vráceno nesmírné množství 
movitého i nemovitého majet-
ku?“ Ale kdež! Dojde dokonce 
i k soudním vymáháním, aby 
byly napraveny zločiny jedno-
ho uskupení vlády v minulém 
století.

Pane magistře Frouzi, děku-
ji tedy touto cestou i Vám, že 
jsem mohl i já vůči Vám vyjá-
dřit svůj názorový postoj – 
dnes už jako svobodný občan 
města, ve kterém žiji. 

V Přešticích v památné 
květnové dny osvobození naší 

vlasti – Jan Mrkvička.

Další vzpomínky na světovou válku

Druhé oficiální setkání představitelů obcí ORP Přeštice
V rámci projektu Podpo-

ra meziobecní spolupráce 
aneb Obce sobě, jehož nosi-
telem je Svaz měst a obcí ČR 
a který je realizován v rámci 
obcí s rozšířenou působností 
v celé republice, se v úterý 
28. dubna konalo v území 
ORP Přeštice druhé ofici-
ální setkání starostů. Mís-
tem setkání bylo Kulturní 
a komunitní centrum v Přeš-
ticích.

Od poloviny roku 2013 pro-
bíhá dvouletý projekt Pod-
pora meziobecní spolupráce, 
do kterého se v rámci území 
správního obvodu obce s roz-
šířenou působností Přešti-
ce zapojilo všech 30 obcí. 
Hlavním výstupem projektu 
je téměř třísetstránkový sou-
hrnný dokument ORP Přešti-
ce, který se podrobně zabývá 
oblastí školství, odpadového 
hospodářství, sociální oblastí 
a oblastí životního prostředí.

V průběhu tvorby toho-
to důležitého dokumentu se 
uskutečnily rozhovory se 
zástupci místní samosprávy. 
Vedle těchto rozhovorů byly 
zrealizovány i rozhovory 
s tzv. klíčovými hráči, tedy se 
zástupci organizací, kteří mají 
vliv na všechna řešená témata 
(zástupci škol a vzdělávacích 
zařízení, poskytovatelé soci-
álních služeb, sdružení ochra-
ny přírody apod.). Každá 
z řešených oblastí měla usta-
novenou pracovní skupinu, 
jejíž cílem bylo připomínko-
vat analytickou část strategic-
kého dokumentu a definovat 
problémové oblasti i cíle části 
návrhové. 

Na podzim loňského roku 
byly jednotlivé problémové 
okruhy a variantní řešení pře-
formulovány do cílů a opatření.  
Každý z cílů má svého správce, 
který odborně i koordinačně 
zajišťuje jeho naplnění.

Na druhém oficiálním setkání 
starostů byla za nejvhodnější 
směry meziobecní spolupráce 
vybrána tato témata:

pro oblast školství:
• Zřízení pozice dotačního 
poradce
• Posilování regionální iden-
tity využitím stávajících nebo 
vytvořením nových regionál-
ních pomůcek
• Rozvíjení zdravého životní-
ho stylu dětí

pro oblast 
odpadového hospodářství

• Využívání sběrných dvorů 
pro spádové obce a zajištění 
společného spolufinancování
• Vzdělávání v odpadovém 
hospodářství

pro oblast
životního prostředí

• Územní studie zaměřené na 
krajinné prvky pro SO ORP 
Přeštice
• Zvýšení úrovně znalostí 
veřejnosti v oblasti ochrany 
životního prostředí

Celá sociální oblast bude 
řešena komplexně během 
aktualizace Komunitního plá-
nování sociálních služeb na 
Přešticku, které bude zahájeno 
v roce 2016 a bude zahrnovat 
všechny následující oblasti:
• Zajištění sociálního bydlení 
v ORP Přeštice
• Pobytové služby pro seniory
• Spolupráce v rámci domácí 
péče pro seniory

• Spolupráce subjektů při řeše-
ní problémů v sociální oblasti
• Spolupráce v zajištění lékař-
ské péče v obcích

Na dokončený dokument bude 
moci následně realizační tým 
navázat a prohloubit rozpracova-
ná témata, a to díky prodloužení 
projektu do konce listopadu 
2015. V rámci této prodloužené 
doby  bude realizována tvorba 
akčního plánu a rozvojových 
aktivit meziobecní spolupráce, 
kde bude zpracována základní 
verze akčních plánů v zapoje-
ných územích spolu s rozpra-
cováním do rozvojových aktivit 
meziobecní spolupráce.

V rámci projektu probíhal 
též průzkum s názvem „Admi-
nistrativní podpora malých 
obcí“, kterého se zúčastni-
lo v rámci SO ORP Přeštice  
21 obcí, a který ukázal, že 
společně, tedy například přes 
mikroregion jako dobrovolný 
svazek obcí, by představitelé 
především menších obcí uvíta-

li spolupráci převážně ve třech  
oblastech – právní podpora, 
dotační management a oblast 
veřejných zakázek. Tento servis 
samosprávám se stal tématem, 
ve kterém Svaz měst a obcí ČR 
spatřuje velký potenciál při-
nášející vizi zřízení servisního 
střediska pro region, které by 
na jedné straně provádělo admi-
nistrativní servis pro jednotlivé 
obce, na straně druhé by moh-
lo sloužit i jako prostředník při 
předávání informací.

Zástupci obcí, kteří se účast-
nili druhého oficiálního setkání, 
v závěru souhlasili s další spo-
luprací v území ORP v rámci 
prodloužení projektu a také 
s další spoluprací na platformě 
výměny zkušeností a poznatků 
z praxe v celém regionu obce 
s rozšířenou působností, protože 
vnímají meziobecní spolupráci 
jako nezbytnou součást rozvoje 
regionu.

Mgr. Karel Naxera
starosta města Přeštice

pro děti ve věku 10-15 let z Přeštic a okolí

Denně od 8.00 do 16.00 hodin

Cena 1100 Kč (zahrnuje program vč. vstupného
do muzeí, pojištění, oběd a pitný režim)

Termín 17.-21. srpna 2015 v budově KKC Přeštice

Kontakt a bližší informace:
Mgr. Martina Hanzlíková

tel. 721 759 772
e-mail: info@mas-aktivios.cz

www.mas-aktivios.cz

Otevíráme poklady venkova

aneb Netradiční setkání mladých historiků

Letní animační soustředění

Dokončení ze str. 5
Mně dali opět kořalku, 

nedobrou, nějakou lavorovi-
ci, ale spal jsem po ní půl dne 
a pak již to nějak přešlo. Dlou-
ho jsem na koně nesedl, ale 
musel jsem, protože tam cho-
dit pěšky by byla sebevražda. 
Všude velké vzdálenosti.

Něco veselejšího. Zmíním se 
o něčem, o čem jsem později 
čím více přemýšlel, tak jsem 
to méně chápal. Po celém mém 
přesunu z Vídně přes Budapešť 
až do Karpat a pak do zákopů 
fungovala docela přesně polní 
pošta. Bylo to divné, ale dostá-
val jsem celkem pravidelně 
dopisy z domova, tak jsem také 
psal a myslím, že se jich moc 
neztratilo. Tady se ukazovala 
rakouská pedanterie. Zbraně 
byly zastaralé, jídlo někdy ne, 
ale polní pošta fungovala. Naši 
mi poslali číslo PP na bratra 
Slavomíra, který bojoval na 
italské frontě a napsal jsem 
mu a on mi odpověděl. Také 
bratrovi Stanislavovi jsem 
psal, ten byl zajatcem také na 
ruské frontě, ale byl u Charko-
va. Psal jsem mu, dopis dostal 
a odepsal. Z domova jsem také 
dostal od tatínka noviny, ale 
pak jsem je již nechtěl. Byly 
plné lží o frontě v Rusku, 
ale to jsem mu nepsal, abych 

nedostal nějaký trest. Mamin-
ka mi poslala čokoládu, nechal 
jsem si půl a ostatní dal mezi 
kluky. Také se dělili, když 
něco dostali. Tak rád bych se 
mamince odvděčil, kdyby to 
šlo, kouskem masa. Ale nešlo 
to, cestou by se zkazilo. Balíč-
ky jsme posílat nesměli. Zají-
mavé bylo, že nám balíčky 
z domova nikdo nekontroloval 
ani nevybíral. Čokoláda byla 
vzácností, ale dala se i koupit. 
Turek nám občas dal nějaké 
kopějky a tak jsme si mohli 
něco nakoupit. Většinou nám 
to vozili zaměstnanci stat-
ku. Fasovali jsme také tabák, 
někdy i rum. Já jsem nekouřil 
(zatím) tak jsem to směňoval 
na přilepšení. Rum jsem si 
nechával na horší časy, však 
se pak hodil. Byli jsme zajati 
v červenci, léto uběhlo rychle 
a byla zima. Sice jsme spali 
dobře, do tábora jsme se vra-
celi málokdy, ale občas jsme 
museli. Jeli jsme povozem 
s patrolou, ale kam tam utéci? 
V táboře to bylo daleko horší 
než na statku, bylo tam málo 
jídla. Skoro každý den pohan-
ková kaše, byla dobrá, ale bylo 
jí málo. Ráno byly polévky, 
hrachová, fazolová, zelná. 
Byly takové polovodové, ale 

teplé. Maso bylo málokdy, ale 
my jsme jej měli na statku dost, 
tak jsme to snadno v táboře 
přečkali. Turek si vždy pro 
nás přijel, tak jsme mu občas 
dali tabák. Přece jenom život 
na statku a v lágru byl ráj proti 
peklu. V lágru museli chodit 
pracovat někam do hutí, taha-
li tam železo a dost se nadřeli. 
Kluci v táboře nám záviděli, 
mysleli si dokonce, že jsme 
tak nějak podlézáci, ale oprav-
du byla vše náhoda. Jak jsme 
vždy byli rádi opět na statku!!! 
Jen kdyby to bylo blíže domo-
vu a byli bychom svobodní. 
Často jsme o tom diskutovali, 
a aniž jsme to tušili, naše svo-
boda se blížila. Dostávali jsme 
sice kusé zprávy v lágru, ale 
to nás nezajímalo. Hlavně, že 
jsme se dobře najedli a i napili. 
Dostávali jsme občas od Turka 
červené víno, nebylo kvalitní, 
ale bylo. Takže nebýt zajatci – 
ani jsme to nepociťovali, měli 
jsme se dobře.

Pracovat jsem musel skoro 
celý den, a tak to ubíhalo. V zi-
mě jsme byli k ruce u dobytka, 
a kde co bylo třeba. Brzy na jaře 
však už začaly polní práce.

Pokračování příště.
Volně přepsal

Slavomír Vácha



Nejsem si jist, 
zda je správně 
položen tento 
dotaz zastupi-
telům. Spíše by 
měl být směro-
ván k občanům, 

kteří v ulici bydlí nebo podnikají.
Nechtěl bych předjímat, ale 

odpovědi by byly, tak jak je u nás 
v Česku již zvykem, spíše nega-
tivní. „Jedenáct z deseti“ bude 
nespokojených, protože je to 
vybudováno jinak, než byli zvyk-
lí, určitě to neodpovídá projektu, 
silnice je určitě užší atd. To ale 
u nás v Česku už jiné nebude. 
Na druhou stranu obyvatele uli-
ce chápu, protože jsem  prožíval 
něco podobného jako živnostník 
v jiné přeštické části.

Pokud bych se ale měl vyjádřit 
jako zastupitel a člen kontrolní-
ho výboru k výtkám směřujícím 
k projektu celé ulice, musím při-
pomenout, že projekt celé ulice byl 
dle mého zjištění schválen před 
cca 6 lety jak radnicí, tak samot-
nými občany, kteří byli k návrhu 
a jeho doladění přizváni.

Další z mnoha otázek občanů je, 
zda by město nemělo podnikate-
lům a živnostníkům kompenzo-
vat vzniklé ztráty. Bohužel město 
v současnosti ani nikdy v minu-
losti nedisponovalo prostředky, 
které by na tyto účely uvolnilo. 
Druhá, o to více „ošemetná“ věc 
by byla, podle jakého klíče by 
je město mělo přidělovat, kdyby 
k dispozici byly... 

Doufám, že až budete číst tyto 
řádky, bude rekonstrukce ulice již 
dokončena a budeme ji opět moci 
plně využívat.

Z osobní 
zkušenosti se 
mi zdá postup 
prací neko-
ordinovaný. 
Např. jsem 
v dosavadním 

průběhu výstavby nezaregistro-
val, že by se zhotovitel věnoval 
zajištění bezpečného přístupu 
občanů k obchodům a nemovitos-
tem v ulici. 

Otázka by měla být směřová-
na spíše na občany, kterých se 
rekonstrukce Komenského ulice 
přímo dotýká. Jejich názor by 
pro čtenáře byl určitě zajímavěj-
ší. Ti, se kterými jsem mluvil já, 
spokojeni s průběhem a organi-
zací prací nejsou.
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Pokračování na str. 11

R e k o n -
strukce ulice 
Komenského 
by měla být 
hotová do 
konce května. 
Jako každá 

stavba takového rozsahu při-
náší pro obyvatele a podnika-
tele určitá omezení a překážky. 
S tím se ale počítalo stejně jako 
při rekonstrukci jiných ulic. Prá-
ce probíhaly podle harmonogra-
mu, vyskytly se i nepředvídatel-
né problémy, došlo k výpadku 
dodávky vody, dočasně nefun-
govalo veřejné osvětlení apod. 
Pokud bude stavba převzata bez 
reklamací, považuji rekonstruk-
ci Komenského za zdařilou.

Přeji všem občanům, aby se 
jim v nové ulici žilo lépe a aby 
se v ní nemusela provádět hodně 
dlouho žádná oprava.

Rekonstrukce 
ulice Komen-
ského je pro-
jekt několik 
let starý, který 
prošel standard-
ním projedná-

váním, námitkami atd. Limitujícím 
faktorem plánování jsou normy 
a předpisy, které nám určují šířky 
a sklony chodníků a komunikací, 
specifikují vzdálenosti značek od 
vozovky, výšky obrubníků a spous-
tu dalších věcí. Projekt je tedy prů-
nikem přání a možností tehdejšího 
vedení města, potažmo všech, kteří 
se vyjádřili nebo vyjádřit mohli. 
V této chvíli již nejsme schopni ve 
vztahu ke všemožným povolením, 
ale zejména kvůli dotacím dělat 
jakékoli podstatné změny pro-
jektu. Tato doba uplynula zhruba 
před rokem. Dotační tituly vesměs 
změny projektu hodnotí jako vážné 
porušení podmínek, díky němuž se 
pak neposkytují již slíbené nebo 
i odebírají dotace již proplacené. 
Vzhledem k tomu, že si takové 
dobrodružství nemůžeme dovo-
lit, musíme rekonstrukci dokončit 
v souladu s projektem. Přitom se 
snažíme „vychytat“ mnohé detaily, 
které s průběhem prací přicháze-
jí a můžeme je alespoň do určité 
míry ovlivnit. Vnímám rozhořčené 
reakce některých občanů nad tím, 
že vozovka je užší, než byli zvyklí. 
Pokud vím, ulice byla koncipována 
nikoli jako tranzitní, ale jako obyt-
ná a obchodní městská zóna. S tím 
souvisí mimo jiné také potřeba 
zklidnit provoz (čehož se dosahuje 
také užší vozovkou) a větší nároky 
na dodržování dopravního značení 
(zejména směrem k zastavování, 
stání a parkování). Dalším bodem 
výtek bývají také staré žulové 
obrubníky, které jsou v ulici znova 
použity. Z informací od pamětníků 

vím, že aby město podmínky pro 
dotaci splnilo, bylo nutné vylepšit 
efektivitu investice, tedy stavbu 
zlevnit. Bylo rozhodnuto učinit tak 
na položce obrubníků, která byla 
jednou z nejvyšších. Problém je 
v tom, že poměrně velké množství 
obrubníků došlo k úhoně mani-
pulací a nemálo obrubníků bylo 
nájezdových (ty jsou nepoužitelné). 
Museli jsme hodně improvizovat, 
abychom zajistili dostatek použitel-
ných obrubníků. A to jsme museli 
použít i takové, kterým ke kráse 
nějaký ten kus chybí, nebo naopak 
přebývá (z toho jsem nejsmutnější). 
To vše v honbě za bezpodmíneč-
ným termínem dokončení stavby, 
respektive jejího převzetí měs-
tem, kterým je (byl) konec května. 
Vzhledem k faktu, že nám nepláno-
vaně naskočila sanace komunikace 
kamenivem a také výměna plyno-
vodu, bylo takřka od začátku stav-
by jasné, že bohužel nebude čas na 
dlouhé rozmýšlení a prověřování 
všech možných variant. Rozhodnu-
tí jsme museli dělat ze dne na den, 
což nebývá ideální, ale jak jsem již 
zmínil, ztráta dotace by byla tím 
největším problémem. Ve chvílích, 
kdy čtete tyto řádky, bude již jistě 
většina prací v Komenského ulici 
dokončena a já věřím, že ulice bude 
na první i na druhý pohled vypadat 
lépe než předtím. A nejde pouze 
o to, co bude vidět. Došlo k poměr-
ně zásadní obnově inženýrských 
sítí, elektřina je rovněž tažena pod 
zemí, ulice bude osazena novým 
osvětlením a bude bezpečnější. 
Jsem přesvědčen, že většina obav 
se časem rozptýlí a že se s novou 
podobou Komenského sžijeme. 

Abych se však vrátil k odpově-
di na položenou otázku – nejsem 
s průběhem prací spokojen. Moje 
práce je hledat chyby (tedy být 
nespokojen) a snažit se hledat reál-
ná řešení. To druhé bylo bohužel 
v případě této stavby z mnoha 
důvodů výrazně těžší...

Podle mého 
názoru se tato 
stavba nijak 
n e v y m y k á 
jiným stav-
bám stejného 

druhu. Rekonstrukce nám prostě 
občas přinesou nějaké to překva-
pení a i tato nebyla výjimkou. 
Myslím si ale, že se zhotovitel 
k problémům postavil čelem 
a dokázal zvládnout komplika-
ce, které se týkaly změny rozsa-
hu prací i koordinace původně 
neplánovaných úprav či výměn. 
Tyto záležitosti ocení místní 
možná až po letech. Přítomnost 
techniky chceme využít i v mís-
tech, která na ulici Komenského 
navazují nebo jsou v její blíz-
kosti. Máme v plánu provést 
nové zadláždění některých částí 
chodníků v ulici Husova. 

R e k o n -
strukce ulice 
Komenského 
trvala podle 
mého názoru 
příliš dlouho. 
Prodloužení 

termínu dokončení ještě o měsíc 
bylo pro občany a zejména pro 
obyvatele této ulice na hranici 
únosnosti. Podnikatelé, kteří 
mají v Komenského ulici své 
obchody nebo provozovny, byli 
prodloužením rekonstrukce jed-
noznačně poškozeni.

Je pravda, že v posledních 14 
dnech se skutečně pracovalo, 
ale kdyby bylo takovéto nasaze-
ní po celou dobu rekonstrukce, 
nemuselo k prodlužování vůbec 
dojít. Nejsem sice odborník 
a můj názor je nepochybně sub-
jektivní, ale všichni občané, se 
kterými jsem mluvil, si myslí 
totéž.

Postup prací tedy hodnotím 
negativně...

R e k o n -
strukce ulice 
Komenského 
a části Masa-
rykova náměs-
tí se mne týká 
osobně, neboť 

zde bydlím. Jelikož v době 
vydání tohoto čísla PN by měly 
být stavební práce dokonče-
ny, odpovím v minulém čase. 
Rekonstrukce takového rozsahu 
přináší i nečekané komplikace 
a havárie, které vedou ke zpo-
ždění. Dá se říci, že s tím se 
„musí“ počítat. Nicméně kaž-
dý z nás si mohl všimnout, že 
s blížícím se termínem dokon-
čení se tempo stavebních prací 
zrychlovalo. 

Při hodno-
cení postupu 
prací je nutné 
si nejprve při-
pomenout, že 
se svým rozsa-
hem se jednalo 

o zcela mimořádnou investiční 
akci, které se mohly vyrovnat 
například nedávno realizované 
rekonstrukce Hlávkovy nebo 
Palackého ulice. Navíc je ulice 
Komenského specifická nejen 
svým umístěním v blízkosti 
centra a malou šířkou (kdy není 
možné zajistit střídavě průjezd-
nost v různých pruzích), ale také 
velkou hustotou provozoven 
a obchodů, u kterých se musela 
dlouhodobá uzavírka nepřízni-

P r o m i ň t e , 
ale poslech-
nu radu své 
babičky – 

 „Ševce drž se 
svého kopy-
ta!“ a na tuto 

otázku neodpovím. Mám k tomu 
tři základní důvody: 1) Nejsem 
stavař, ale strojař. 2) Neznám 
projekt této rekonstrukce. 3) 
Neměl jsem šanci nahlédnout 
do stavební dokumentace této 
akce. To, že zmíněná stavba je 
předmětem značné kritiky, není 
žádné tajemství, ale pak byste 
se měli ptát těch, co za to nesou 
určitou odpovědnost: těch, 
kdo schválili projekt, těch, kdo 
vybrali dodavatele, a konečně 
těch, kdo budou přebírat tuto 
stavbu. Názory ostatních sice 
mohou být zajímavé, ale prav-
děpodobně jen zvětší hladinu 
emocí, která vznikla v souvis-
losti s touto stavbou, ale jejímu 
dokončení příliš nepomohou.

vě projevit na ušlých tržbách. 
V rámci rekonstrukce komuni-
kace a chodníků tak byly nebo 
ještě budou provedeny nezbytné 
výměny všech inženýrských sítí 
včetně přípojek a kromě hlavní-
ho kanalizačního řadu.        

Nechci se při hodnocení 
podrobně zabývat kvalitou pro-
váděných prací, to ponechám 
na zodpovědném technickém 
dozoru stavby. Jako problema-
tické vidím organizační zajištění 
akce ze strany zhotovitele a také 
dozoru města, kdy v rozporu 
s prohlášením před zahájením 
akce nebyly obyvatelům a pod-
nikatelům poskytovány včasné 
a pravdivé informace o chys-
taných a plánovaných pracích. 
Také nebyl dodržen příslib 
umožnění zásobování obchodů 
v nejnutnějším rozsahu, v pří-
padě potřeby nebyl dostupný 
ani zástupce města uvedený na 
informačním letáku předaném 
dotčeným uživatelům nemo-
vitostí ze strany úřadu města. 
Velmi laxní bylo chování zho-
tovitele na úseku bezpečnosti 
práce, kdy bylo nutné zajistit 
průběžně průchod chodců. To, 
jak má vypadat správné zabez-
pečení výkopu, předvedla spo-
lečnost provádějící výměnu 
plynových rozvodů. Argument, 
že na počátku uzavírky je uve-
deno upozornění na průchod 
staveništěm, považuji za silně 
alibistický. Z těchto nedostatků 
je třeba se poučit a při dalších 
akcích zapracovat povinnosti 
zhotovitele na úseku koordina-
ce, organizace a zajištění infor-
movanosti do smlouvy o dílo 
(nejprve však do zadávací doku-
mentace), a to včetně uplatnění 
případných sankcí v případě 
nedodržování a porušování.  

Rekonstrukce 
frekventované 
k o m u n i k a c e 
vždy přináší 
větší či men-
ší technické 
kompl ikace , 

omezení dostupnosti a komfor-
tu pohybu – i při této akci je jak 
stavitelé, tak obyvatelé zvládli 
dobře. Vážnějším problémem 
může být dopad sice dočasných, 
ale několikaměsíčních omezení 
do obchodních výsledků četných 
provozoven s přístupem z rekon-
struované komunikace.

Projekt rekon-
strukce Komen-
ského ulice byl 
v y p r a c o v á n 
před mnoha 
léty. Tehdy 
se nepodařilo 

získat dotaci z EU a tak projekt 
ležel roky v šuplíku. Na přelomu 
roku 2014-5 byla Česká republika 
kritizována za to, že neumí čerpat 
peníze z EU, tak se našly peníze 
i na rekonstrukci této ulice. Vše 
ale muselo proběhnout mimořádně 

Dnes 21. 5. 
jsem si opět 
prošla ulici 
Komenského, 
abych se vy-
hnula tomu, 
že budu před-

časně kritizovat něco pouze na 
základě mých domněnek. Poté, co 
se již kontury chodníků, parkovišť 
a vozovky vylouply do reality, 
se bohužel mé obavy potvrzují.
Projektant zřejmě nikdy neviděl 
běžný denní provoz v této ulici, 
kdy se zásobují obchody a provo-
zovny, odvážejí odpady, doručují 
zásilky apod. Pokud se ovšem 
dopředu nepočítá s tím, že záso-
bovací auta najedou až k obcho-
dům na chodník (a tím ucpou ces-
tu chodcům) nebo že budou stát 
naproti v efektních ohraničených 
zálivech (a tím tam bude muset 
být zakázáno parkování běžných 
vozidel). Jinak bude Komenské-
ho ulice velmi často neprůjezdná. 
Nějak se mi z toho vytrácí oby-
čejný selský rozum. Bude to sice 
hezké, ale nepraktické.

 Plusem této akce je bezesporu 
rekonstrukce sítí, což přes vytrpě-
né nesnáze při stavbě v budoucnu 
zvýší hodnotu bydlení v této ulici. 
Teď by se teoreticky nemělo dlou-
há léta nic kopat.

Ptala jsem se lidí z této ulice, jak 
hodnotí postup prací. Většinový 
názor byl, že by se daly práce od 
začátku urychlit, pokud by se více 
využíval čas a zvýšil se počet pra-
covníků.To je obvyklá „bolest“ 
takovýchto staveb v Česku, kdy 
se pracuje extenzivně na mnoha 
místech, místo aby firma pracova-
la intenzivně na jedné akci (zvláš-
tě když jde o dotace!). To asi 
záleží na smluvních podmínkách 
s danou firmou. I když – jsou fir-
my (zřejmě lépe finančně motivo-
vané), které pracují do roztrhání 
těla třeba i o víkendech a dokonce  
i přes noc, ať se lidi kolem byd-
lící třeba staví na hlavu. O tom 
by mohli vyprávět obyvatelé tře-
ba Dukelské ulice a bytovek ve 
Smetanově ulici, kterým stavba 
CTParku „zpříjemňuje“ život.

Když se chce, tak to prostě jde 
i rychleji. Jen se při tom nesmí 
koukat napravo nalevo a musí se 
to vyplatit!

K a ž d á 
rekonstrukce 
s sebou nese 
množství rizik. 
Asi to nejvý-
znamnější je 
riziko toho, že 

nikdo neví, jak to vypadá pod 
stávajícím stavem. Teprve při 
postupném odkrývání se obje-
vují další navazující práce, které 
je nutno udělat, nebo také ne. 
Při rekonstrukci Komenského se 
takových věcí objevilo několik.

V první řadě je nutno si uvě-
domit, že při vlastní rekon-
strukci komunikace a chodníků, 
souběžně běželi další 3 akce. 
Odstranění vzdušného vedení 
a položení nových kabelů a roz-
vodů (akce ČEZ), výměna ply-
novodu a přípojek – akce vyvo-
laná nevyhovujícím uložením 
přípojek a také stavem hlavních 
rozvodů plynu (město), uložení 
chrániček a rozvodů optické sítě 
(město – projekt rozšíření met-
ropolitní sítě). Součástí rekon-
strukce byla i výměna rozvodů 
pitné vody včetně přípojek.

 Po odstranění stávajícího pod-
loží bylo nutné provést sanaci, 
neboť dle platných norem bylo 
podloží nevyhovující. K tomu 
je nutno přiřadit i technologic-
ké přestávky a bezpečnostní 
předpisy, kdy např. při výměně 
plynového potrubí nesmí být 
na staveništi jiná firma, či sna-
hy o minimalizaci dopadů při 
připojování na nové sítě. Pokud 
vše tohle shrneme a vezmeme 
v potaz časový úsek, myslím si, 
že práce na rekonstrukci probí-
hají v rámci možností a bez vět-
ších problémů.  

rychle, nebyl čas dělat v projek-
tu nějaké změny. Zastupitelstvo 
schvalovalo jen spolufinancování, 
vše ostatní řídilo vedení města. 
Rekonstrukce musela proběhnout 
do 31.5.2015, to byla klíčová pod-
mínka pro získání dotace.

My, kteří tady žijeme v této 
části města jsme rádi, že už je to 
hotové.

Rekonstrukce zkomplikovala 
život mnoha občanům, především 
těm, kteří bydlí v této ulici, ale 
i lidem ze zadního Pohořka, kteří 
se dostávají touto ulicí do centra 
města za nákupy, k lékaři či na 
autobusy.

Myslím, že slovo „Klondajk“ 
vystihuje dobře to, co se tam dělo. 
Žádné chodníky, žádné provizorní 
přechody na druhou stranu ulice, 
průchod staveništěm, velké výško-
vé rozdíly, každý den jiné terénní 
úpravy a když do toho zapršelo, 
tak to byl mazec.

Nejvíce postiženi byli obchodní-
ci, mající své obchody v Komen-
ského ulici, protože vydat se do 
jejich obchodu byla dobrodružná 
výprava! Většina kupujících to 
při pohledu na ulici raději vzdala. 
Jak to dělali obchodníci se záso-
bováním si nedovedu představit. 
Ulice Komenského je totiž jedna 
z významných obchodních tepen 
našeho města. Mám trochu obavu, 
že výsledné řešení této ulice neod-
povídá těmto potřebám. 

S ukončením rekonstrukce 
Komenského ulice je nejvyšší 
čas, aby vedení radnice dokončilo 
projekt parkování vozidel v cen-
tru města. Vše je připraveno ke 
zpoplatnění náměstí a vytlačení 
dlouho zde parkujících vozidel do 
jiných prostor města. Situace s par-
kováním v centru města je dlouho-
době neúnosná.

Po rekonstrukci Komenského 
ulice se volalo už dlouho. Pokud 
se taková akce realizuje, dojde 
v určitém období k omezení. 
Ale s tím se bohužel musí počí-
tat. Zastávám názor, že pokud 
se něco takového realizuje, tak 
pokud možno se všemi sou-
vislostmi včetně rekonstrukcí 
inženýrských sítí. Nespokoje-
nost při akcích obdobného typu 
bude vždy, ale přijmout postoj 
„kdo nic nedělá, nic nezkazí“ 
je sice prověřený, ale v žádném 
případě nejsem jeho zastáncem.
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Otázky pro vedoucího strážníka...

Dokončení ze str. 8
Jsou nějaké zajímavé 

kuriozity, se kterými jste 
se setkali při výkonu 
Vaší práce? 

Již dvakrát se nám podařilo 
nalézt „pachatele“ ulomených 
dopravních značek. Samo-
zřejmě jsme předpokládali, že 
značku porazil nějaký silný 
jedinec, kterému překážela 
v chůzi, či couvající motorista, 
ale výsledek byl pro nás velmi 
překvapující. Tímto „pacha-
telem“ byl v jednom případě 
silný vítr a ve druhém únava 
materiálu slitinové patky, ve 
které je celá značka umístěna. 
Pokud bych to neviděl, nevěřil 
bych.
Jak vidíte vývoj měst-

ské policie za posled-
ních 6 let?  

Samozřejmě ne všichni se 
mnou budou souhlasit. Když 

si vzpomenu, jak jsme zde 
nastoupili a začali sloužit prv-
ní víkendové noční služby: 
Kolem páté hodiny ranní po 
městě shluk lidí, přesouvající 
se z nočních klubů do heren 
a restaurací v alkoholovém 
opojení křičící na celé měs-
to, byl jsem velmi překvapen. 
Neustále poškozené odpad-
kové koše, poražené doprav-
ní značky, zlámané stromky, 
poškozená vozidla, urážlivé 
pokřikování na hlídku měst-
ské policie, parkování vozidel 
na místech možných i nemož-
ných, nehlášené zábory veřej-
ného prostranství, venčení psů 
bez vodítek... Po zmíněných 
šesti letech, ani tomu nemohu 
uvěřit, připadá mi to, jako by 
to bylo vloni, došlo ke značné-
mu zklidnění těchto nešvarů. 
Nejvíce k tomu dopomohlo 
navýšení počtu nočních hlí-
dek a s tím související  čas-
tější kontroly podezřelých 
osob, nové obecně závazné 
vyhlášky a samozřejmě zří-
zení a vytěžování městského 
kamerového systému. U větší 
poloviny zjištěných přestupků 
je ztotožněn pachatel pomocí 
tohoto systému a samozřejmě 
místní a osobní znalosti stráž-

níků i policistů obvodního 
oddělení, neboť tyto přestup-
ky by nikdy odhaleny nebyly. 
Operátoři MKDS v roce 2013 
odhalili přímo při činu 2 pacha-
tele trestných činů, v roce 
2014 to již bylo pachatelů 6. 
V roce 2013 byly zjištěny dvě 
hledané osoby, v roce 2014 
jedna a v roce 2015 také jed-
na, z toho jedna osoba pomocí 
kamerového systému. Všech-
ny osoby byly předány Policii 
ČR. Vzhledem k rozsáhlosti 
území spadajícího do teritoria 
obvodního oddělení Policie 
ČR, nápadu událostí a potřeb-
nému času na jejich zpracová-
ní již nezbývá hlídkám PČR 
mnoho času na zajišťování 
městských akcí a veřejného 
pořádku v samotných Přešti-
cích. Tato činnost je provádě-
na převážně strážníky, hlavně 
v noční době, o víkendech či 
pozdních večerních hodinách 
ve všední dny.
Je něco, co byste ještě 

chtěl ve své funkci změ-
nit? 

Chtěl bych zajistit nepřetržitý 
provoz městské policie a zří-
zení neplacené tísňové linky 
„156“. Strážníci by poté byli 
24 hodin denně blíže občanům. 
Stinná stránka nepřetržitého 

provozu však jsou finance, 
neboť by muselo dojít k navý-
šení početního stavu strážníků. 
Kladnou stránkou by však byl 
spokojenější občan, který by 
nemusel hledat, jaké má vlast-
ně městská policie v Přešti-
cích telefonní číslo, slouží-li 
dnes městská policie, dovolám 
se... Občané by věděli, že se 
mohou s jakýmkoliv problé-
mem ve dne i v noci na stráž-
níka obrátit a ten jim pomůže. 
Nyní to bohužel v současném  
početním stavu není možné 
a to je škoda. Myslím si, že by 
se zvedla i prestiž strážníků, 
neboť by mohli být včas vždy 
tam, kde je jich potřeba. 
Kde bydlíte, jaké máte 

koníčky a kde nejraději 
trávíte svůj volný čas?

Bydlím v Plánici, kde s rodi-
nou kolem rodinného domku 
trávím většinu volného času. 
V létě rád jezdím na motorce 
a na kole, v zimě lyžuji, jsem 
dobrovolný hasič Sboru dob-
rovolných hasičů v Plánici.
Máte nějaké oblíbené 

rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

Kdo jinému jámu kopá, sám 
do ní padá. Většinou to fakt 
funguje. 

Text a foto Milan Janoch

Kuriozitu nalezneme
většinou při kontrole
kamerového systému 

Dle mého názoru 
udělala městská policie
od svého nástupu v roce 
2009 velký kus práce
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SLOVO STAROSTY

Dokončení ze str. 1

Zahájíme přípravu a výstav-
bu provozně udržitelného 
krytého bazénu se širokospek-
trálním využitím. V souladu 
s územním plánem připravíme 
další stavební parcely pro indi-
viduální i bytovou výstavbu 
tak, aby se naše město mohlo 
nadále rozrůstat. 

Budeme spolupracovat na 
programech MAS Aktivios 
a Mikroregionu Přešticko.

Připravíme strategii pro 
možné využití synergických 
efektů v souvislosti s blížící se 
realizací silničního obchvatu 
města, zejména v souvislosti 
s novými investičními pří-
ležitostmi.

Budeme podporovat aktivity 
vedoucí ke zvýšení zaměstna-
nosti.

Kultura,
podpora tradic 

a památková péče
Budeme i nadále podpo-

rovat tradiční kulturní akce 
pořádané v našem městě. 
V rámci nového dotační-
ho období se zaměříme na 
vyhledávání dotací na obno-
vu našich památek a význam-
ných objektů. Za priority v té-
to oblasti považujeme oživení 
náměstí, rekonstrukci restau-
race na náměstí, rekonstruk-
ci „Modrého domu“ a jejich 
využití pro potřeby široké 
veřejnosti. 

Smysluplným nastavením 
dotačních pravidel se bude-
me věnovat podpoře činnosti 
našich tradičních kulturních 
spolků a organizací.

Budeme podporovat a propa-
govat obnovu a rozvoj chovu 
přeštického černostrakatého 
prasete.

Bezpečnost
V zájmu eliminace doprav-

ních nehod a rizik úrazů zajis-
tíme větší bezpečnost na kri-
tických dopravních úsecích na 
území města. 

Zajistíme opravy a rekon-
strukce kritických úseků 
komunikací pro pěší a v rám-
ci možností rozpočtu budeme 
podporovat výstavbu nových 
chodníků a úprav veřejných 
prostranství.

Setrváme v pozici úplného 
omezení hracích automatů 
a VHP na území města. 

Zaměříme se na zefektivnění 
práce městské policie ve pro-
spěch občanů města. 

Doprava
Poskytneme maximální sou-

činnost v rámci příprav a reali-
zace obchvatu Přeštic.

Budeme usilovat o rozšíření 
sítě cyklostezek a cyklotras 
v Přešticích a okolí. V přípa-
dě získání dotací propojíme 
cyklostezkami Přeštice s při-
lehlými obcemi, především 
se Skočicemi, Žerovicemi 
a Zastávkou. Stejně tak bude-
me pracovat na vytvoření 
cyklostezek do dalších obcí 
– například Příchovic, Lužan, 
Horní a Dolní Lukavice.

Vyhodnotíme efektivitu 
MHD v Přešticích a bude-
me řešit parkování na území 
města.

Sport
Formou dotací budeme nadá-

le podporovat tradiční sportov-
ní akce pořádané sportovními 
oddíly a budeme podporovat 
i akce mezinárodního významu.

Zasadíme se o zlepšení 
v oblasti sportovního vyžití 
široké veřejnosti a iniciujeme 
usnadnění přístupu veřejnosti 
na sportoviště dotované z veřej-
ných prostředků. 

Budeme podporovat stávají-
cí sportovní kluby a oddíly na 
motivačních principech.

Školství a mládež
Zlepšíme podmínky pro 

poskytování vzdělání na 
základní škole. Upravíme ven-
kovní areál ZŠ a ZUŠ v Podě-
bradově a Rebcově ulici.

Rozšíříme a podpoříme part-
nerství ZUŠ a ZŠ se školami 
v partnerských městech Nit-
tenau a Krško.

Zasadíme se o realizaci pro-
jektu na úpravu hřiště s mož-
ností jeho využití MŠ a ZŠ 
Skočice.

Životní prostředí
Zrealizujeme protierozní 

opatření v souladu s kom-
plexní pozemkovou úpravou, 
ve spolupráci s Pozemkovým 
úřadem ČR a zemědělci.

Ruku v ruce se správci vod-
ních toků zrealizujeme proti-
povodňová opatření.

Plně využijeme členství 
v projektu MŽP „Přeštice 
– zdravé město“.

Při ochraně přírody a krajiny 
budeme zastávat aktivní pří-
stup a součinnost se zaintere-
sovanými orgány a instituce-
mi.

Sociální a zdravotní 
péče

S ohledem na zhoršující se 
situaci v oblasti sociálního 
bydlení hodláme za pomo-
ci finančních prostředků EU 
vybudovat vhodné sociální 
bydlení pro naše spoluobčany. 
Budeme podporovat smyslu-
plné sociální programy občan-
ských sdružení.  

Bytová politika
Vytvoříme podmínky pro 

efektivnější správu bytů 
v majetku města a nakládání 
s nimi.

Za rozumných podmínek 
budeme podporovat převod 
a prodej části městských bytů 
do osobního vlastnictví.

Využijeme příležitostí pro 
vybudování startovacích bytů 
a bytů pro seniory ve vhod-
ných objektech a lokalitách.

„7P“ – SOUHRN 
PRIORIT  FUNKČNÍHO 
OBDOBÍ 2014–2018:

– zodpovědné hospodaření 
a nakládání s majetkem města
– schválení nového územního 
plánu
– obnova restaurace na ná-
městí
– výstavba víceúčelového kry-
tého bazénu
– výstavba a opravy infrastruk-
tury (chodníky, komunikace, 
cyklostezky)
– komplexní optimalizace 
tepelného hospodářství
– rovnoměrný rozvoj infra-
struktury místních částí (Sko-
čice, Žerovice a Zastávka)

Mgr. Karel Naxera
starosta

Chlapci přeštické školy 
vybojovali bronzové medaile

Fotbalový turnaj McDonald´s 
Cup pro kluky a holky z prv-
ního stupně základních škol 
je pro naše žáky vždy velkým 
svátkem. Stejně tomu bylo 
i letos. Po studeném a pro-
pršeném okrskovém kole 
v Chlumčanech postoupili do 
okresního kola, které již tra-
dičně pořádá naše ZŠ Josefa 
Hlávky ve spolupráci s fotba-
lovým oddílem TJ Přeštice. Ve 
středu 13. 5. sehráli pod vede-
ním svých trenérů a s povzbu-
zováním přeštických diváků 
čtyři zápasy ve své kategorii 
(A – mladší, ročníky 2008- 
-2005; B – starší, ročníky 

2005-2003) a shodně vybo-
jovali 3. místa. Blahopřejeme 
žákům 1.-5. třídy k pěknému 
umístění v turnaji a děkujeme 
za výbornou  reprezentaci ško-
ly. Poděkování také patří všem 
trenérům fotbalového oddílu, 
jmenovitě pánům J. Brado-
vi, M. Křížovi, P. Pappovi,  
K. Frančíkovi a J. Beštovi a ředi-
teli turnaje Mgr. M. Kindlovi.

Přejeme klukům hodně dal-
ších sportovních úspěchů 
a pěkné prázdniny.

Mgr. A. Němečková
a Mgr. K. Brunátová

1. st. ZŠ Josefa Hlávky
Přeštice

A – mladší
Stojící zleva: trenér M. Kříž, P. Brož, J. Štěpán, O. Havíř,  
F. Vácha, F. Fořt, J. Záhořík, trenér P. Papp. Sedící zleva:  
A. Čonka, J. Frančík, D. Bezděk, J. Kříž, A. Král. Ležící: R. Pil-
ný, J. Chadt.

B – starší 
Stojící zleva: V. Němec, F. Kuneš, J. Kříž, M. Mašek, A. Trachta, 
J. Šára. Sedící zleva: T. Kokoška, T. Klír, V. Flesar, J. Bláha,  
M. Procházka, M. Šindelář. Ležící: J. Fořt, D. Záhořík.

Rekonstrukce Komenského ul.
Musím se podělit o zážitky 

z průběhu rekonstrukce se čte-
náři PN. Na začátku jsem se 
samozřejmě velmi těšil, až nám 
opraví silnici, chodníky a při-
dají parkovací stání. Samozřej-
mě jsem počítal s omezením 
schůdnosti chodníků a nemož-
ností vjet do ulice autem. Reali-
ta však byla mnohem horší.

V první části rekonstrukce, 
kdy se měnily veškeré inženýr-
ské sítě, mě nemile překvapilo, 
že firmy provádějící výměnu 
velmi málo používaly můstky 
přes výkopy. Pouze sem tam 
pohodily nějakou podlážku, 
po které byla chůze o strach. 
Když neměly podlážku, prostě 
celý úsek zahradily. Lidé tak 
museli zbytečně přecházet přes 
vybagrovanou a rozježděnou 
silnici, která spíše připomínala 
vyschlé řečiště. Poté výkopy 
zasypaly, ovšem na několika 
místech pouze pískem (kdo 
má zájem, ať si sám vyzkou-
ší brodit se pískem) a někde 
je nezasypaly vůbec a stavbu 
opustily.

Na tomto místě by mě zají-
malo, kdo je stavební dozor 
a proč od těchto firem pře-
vzal staveniště a nepožadoval 
alespoň minimální schůdnost 
chodníků.

Dalším překvapením bylo, že 
do vozovky dodatečně zako-
pali přes metr hluboké kana-
lizační šachty, které zůstaly 
několik dní nezakryté, mohl 
tam kdokoliv zapadnout.

Doufal jsem, že v druhé části 
rekonstrukce – pokládání povr-
chů – se situace rychle zlepší.

Kdo by si snad myslel, že se 
nejdříve udělá jeden chodník, 
pak druhý a pak silnice nebo 
v jiném pořadí, zkrátka aby se 
dalo ulicí chodit, tak je naivní 
laik. Odborník jde na věc jinak. 
Nejdříve se rozdělá několik 
úseků, které na sebe nenavazu-
jí, položí se dlažba, ta se nechá 
minimálně dva týdny uležet, 
zřejmě aby dozrála, poté se 

to posype pískem a opět se 
to nechá týden uležet. Pak se 
rozdělají jiné úseky na druhém 
chodníku. A my, občané, opět 
sestupujeme do koryta a brodí-
me se bahnem na druhý břeh. 
Laik by opět naivně předpo-
kládal, že tam, kde není možné 
dlažbu prozatím položit, bude 
alespoň urovnán terén, aby se 
dalo projít. Odborník nainsta-
luje zátarasy.

Když jsem si myslel, že horší 
už to být nemůže, dokončila 
jistá firma přepojení přívodů 
elektrické energie na zemní 
kabely a demontovala nadzem-
ní vedení, a to včetně veřejné-
ho osvětlení, ač nové ještě není 
nainstalované. Laik se opět 
diví, že toto není normální ani 
na schůdné ulici, natož pak na 
„tankodromu“, odborník však 
zůstává ledově klidný. Od té 
doby chodím večer do práce 
s baterkou a potmě podlézám 
natažené pásky a překračuji 
vyměřovací provázky.

Práce mezitím neodvrat-
ně spěje ke zdárnému konci. 
Momentálně se dělá současně 
na chodnících po obou stra-
nách a uprostřed na silnici sto-
jí bagr a vesele se kolem sebe 
ohání lžící, mezi tím vším se 
proplétají občané.

Je velmi smutné, jakým bez-
ohledným způsobem dělají 
tyto firmy svou práci. Je jim 
úplně jedno, co musí snášet 
obyvatelé Komenského ulice 
a ostatní procházející občané, 
oni tady nebydlí. Zároveň je 
ještě smutnější, že na tyto bez-
pečnostní nedostatky nereago-
val stavební dozor.

Aby nedošlo k omylu, moje 
kritika není mířená na dělníky, 
kteří se většinou v rámci svých 
možností snažili vyhovět, ale 
na jejich nadřízené, kteří jsou 
za řízení prací zodpovědní. 
A především na stavební dozor, 
který má podle mého bezpeč-
nost na stavbě na starosti.

David Hanzlíček

Organizace školního roku 2015/2016
v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích

Období školního vyučová-
ní ve školním roce 2015/2016 
začne ve všech základních 
školách, středních školách, 
základních uměleckých ško-
lách a konzervatořích v úterý 
1. září 2015. Vyučování bude 
v prvním pololetí ukončeno ve 
čtvrtek 28. ledna 2016. Období 
školního vyučování ve druhém 
pololetí bude ukončeno ve čtvr-
tek 30. června 2016. Podzimní 

prázdniny připadnou na čtvrtek 
29. října a pátek 30. října 2015. 
Vánoční prázdniny budou 
zahájeny ve středu 23. prosince 
2015 a skončí v neděli 3. ledna 
2016. Vyučování začne v pon-
dělí 4. ledna 2016. Jednodenní 
pololetní prázdniny připadnou 
na pátek 29. ledna 2016. Jarní 
prázdniny v délce jednoho týd-
ne jsou podle sídla školy stano-
veny takto:

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 
25. března 2016. Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. čer-
vence 2016 do středy 31. srpna 2016. Období školního vyučová-
ní ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. 

Mgr. Dana Hanušová
vedoucí odboru školství, vnitřních věcí 

a památkové péče MěÚ Přeštice

Ing. Petr Walta
R e k o n -

strukce ulici 
Komenského 
byla plánova-
ná a dlouho 
o č e k á v a n á 
realizace. Pat-

ří k významné investici města 
realizované v letošním roce. 

Jak se zdárně rekonstrukce roz-
běhla, ukázala nám, že má i svoje 
nemilá překvapení a stinné strán-
ky. Sebelepší projekt bohužel 
nedokáže vše postihnout. Přede-
vším trpělivostí se hodně muse-
li obrnit všichni rekonstrukcí 
dotčení – náhrada původních 
rozvodů plynu, vody, odpady, 
zvýšení únosnosti podloží komu-
nikace stabilizací, cesty apod. 
Přesto věřím, že jsou problémy 
překonané a zdárně vyřešeny 
a že rekonstrukci se podaří řád-
ně dokončit. Jak se rekonstrukce 
zdárně realizačně podaří provést, 
ale nakonec ukáže čas. Předpo-
kládám, že nejbližší zima nám 
to prověří. Pokud nebude stej-
ně mírná jako letos. Donedáv-
na se například řešily problémy 
se stavbou KČT. A to je oproti 
rekonstrukci ulice Komenského 
stavba takzvaně na zelené louce. 
Problémy vznikly jednak nešťast-
nými rádoby odbornými zásahy 
radních do realizace, které doká-
zali až zastavit její realizaci. Dal-
ší byly s dopravou materiálu na 
místo stavby.

Přeji krásný červen.

Jana Tykvartová
Nejlépe by 

tento postup 
prací moh-
li zhodno-
tit samotní 
o b y v a t e l é 

Komenského ulice. Po celou 
dobu rekonstrukce bylo zcela 
určitě potřeba obrnit se trpěli-
vostí. Vzhledem k tomu, že byl 
zjištěn havarijní stav i plynové-
ho řadu, se původně ani neče-
kalo, že konečný termín bude 
dodržen. Spíše se počítalo se 
zpožděním. Bylo období, kdy 
na stavbě v týdnu neprobíhaly 
žádné práce a naopak o víken-
dech se od ranních hodin bag-
rovalo, což vedlo k nevoli zde 
žijících. Důležitá informace 
ovšem je, že by rekonstrukce 
měla být dokončena v termí-
nu. Nejvíce se určitě uleví zde 
podnikajícím osobám, kterým 
tato akce ubrala na tržbách.

Dušan Rada
Škoda, že takové pracovní 

nasazení nebylo od počátku 
zahájení rekonstrukce. Na-
jde se pár věcí, které se mi 
na projektu nelíbí. Především 
podivná kombinace nových 
obrubníků se starými atd. Ale 
otázka se vztahuje na hodno-
cení postupu prací. Pokud je 
dílo dokončeno v plánovaném 
termínu, hodnotím kladně.
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Střípky z celostátních oslav
národní házené v Chomutově

Celostátní oslavy 110 let 
národní házené se konaly 
v Chomutově. Součástí byly 
Superpoháry mládeže a vyvr-
cholením mezizemská utkání 
Čechy – Morava. Svůj podíl 
měl i přeštický oddíl národní 
házené. Ve všech věkových 
výběrech naší oblasti měl 
zastoupení s různými úspě-
chy. Bohužel neúspěšní byli 
dorostenci, ani Láďa Cibulka 
a Jan Míka nepomohli k lepší-
mu umístění. Ostatní kategorie 
naopak uspěly. Svoji kategorii 
Superpoháru vyhrály doros-
tenky, k prvnímu místu při-
spěly Adéla Moravcová spolu 
s Anetou Jabbourovou a Lucií 
Klinerovou. Mezi staršími 
žáky se dařilo Zbyšku Run-
dovi a Danielu Roudovi, kteří 
pomohli také k prvnímu místu 
západočeské oblasti. Největ-
ší zastoupení měl přeštický 
oddíl mezi staršími žačkami, 
kde tvořily více než polovi-
nu kádru. Soupeřkám neda-
ly šanci a zcela jistě krajský 
výběr opanoval turnaj a zví-
tězil. Pod vedením přeštické 
trenérky Romany Jabbourové 
si zlaté medaile pověsily na 
krk Tereza Loudová (vyhláše-
na jako nejlepší brankářka), 
Nicol Lenková, Noemi Mly-
naříková, Aneta Jabbourová 
(nejlepší obránkyně), Martina 
Kamenová, Lucie Klinerová, 
Klára Ausbergerová, Michaela 
Trávová. Vyvrcholením oslav 
byla v neděli mezizemská 
utkání Čechy – Morava. I zde, 
ve většině družstev, měl přeš-
tický oddíl zastoupení. Branku 
juniorského výběru Čech háji-
la Adéla Moravcová a hod-
ně významně se úspěšnými 
zákroky v brance podílela na 
vysokém vítězství 26:10. Za 
muže si svůj debut odbyli dva 

hráči, na obraně Matěj Gruz-
ska a dále z Příchovic hostu-
jící útočník Ondřej Hošťálek. 
Muži porazili Moravu 20:14. 
Mezi ženami své pozice dob-
ře odehrály Soňa Zadražilová, 
která k vítězství 21:20 pomoh-
la likvidací dvou pokutových 
hodů, a Kristýna Vizingrová 

na obraně. Součástí galavečera 
bylo vyhodnocení nejlepších 
národních házenkářů a házen-
kářek za rok 2014. V desítce 
nejlepších nechyběly přeštické 
ženy, čtvrté místo obsadila Jit-
ka Kalčíková a páté Soňa Za-
dražilová.                         

  (šat)

Střelbu moravské Černé se pokouší překazit hráčka Čech přeš-
tická Kristýna Vizingrová.

Přeštická brankářka v dresu Čech Soňa Zadražilová při úspěš-
né likvidaci pokutového hodu při mezizemském utkání. 

Mistrovství ČR 
mladších žáků 2015 
v Přešticích

Oddíl národní házené TJ 
Přeštice uspořádá v roce 2015 
celostátní Mistrovství České 
republiky mladších žáků. Oddíl 
zažádal o tuto akci na základě 
vítězství družstva mladších 
žáků v oblastním přeboru, 
kde svedlo úspěšnou bitvu 
s družstvy Božkova a Plzně- 
-Újezdu a nemůže být již ve 
zbytku soutěže předstiženo.

Tato vrcholná akce se koná ve 
dnech 26. až 28. června 2015 
za účasti vítězů Jihomoravské 
oblasti, Severomoravské oblas-
ti, Středočeské oblasti, Výcho-
dočeské oblasti, Severočeské 
oblasti a domácí TJ Přeštice.

Nad akcí převzal patronát sta-
rosta města Přeštice pan Karel 
Naxera.

Výrazný úspěch sportovců přeštické 
školy na Poháru rozhlasu

Okresní kolo atletických 

závodů Pohár rozhlasu s Čes-

kou spořitelnou, které se 

konalo na atletickém stadionu 

u Základní školy Josefa Hláv-

ky Přeštice, skončilo výraz-

ným úspěchem jednotlivců 

i družstev. Všechna družstva 

postoupila do krajského kola, 

které se konalo 19. 5. 2015 ve 

Stříbře.

Po ukončení jednotlivých 

disciplín bylo velké očeká-

vání především v kategoriích 

žákyň. Vyhlášení výsledků se 

stalo triumfem pro Základní 

školu Josefa Hlávky Přešti-

ce. Družstvo mladších žáků 

obsadilo 8. místo, starší žáci 

získali 3. místo. Vyvrchole-

ním byl „double“ v katego- 

riích mladších a starších žákyň, 

kdy obě družstva obsadila  

1. místa a vyhrála krajské kolo 

Poháru rozhlasu. Bodový zisk 

zajistil postup do republiko-

vého finále družstvu mladších 

žákyň, starším žákyním utek-

lo finále o několik málo desí-

tek bodů.

Poděkování patří všem 

závodníkům za podané výko-

ny a sportovního ducha při 

krajském finále.
Mgr. Petr Fornouz

ředitel školy 

Mladší žákyně – 1. místo
Zleva sedící: I. Krýslová, B. Píchalová, K. Burlová. Zleva:  

L. Vacíková, K. Křenková, K. Burianová, V. Dobrá, K. Ausber-
gerová, M. Trávová.

Starší žákyně – 1. místo
Zleva sedící: D. Hrdinová, P. Vlachová, L. Wiesnerová. Zleva: 

E. Baumrukrová, B. Schejbalová, K. Kabátová, A. Brunátová,  
L. Klinerová, E. Vacíková, Š. Forejtová, T. Loudová.


