
Jste vidět na 
každém jed- 
nání zastupi-
telstva, proč 
tam chodíte?

Je pravda, že 
jsem tam chodila hodně čas-
to, někdy během minulého 
roku jsem s tím sekla. Nemám 
kapacitu všechno pojmout.
Kapacitu v jakém slova 

smyslu?

Vedu vodácký oddíl, stará-
me se loděnici a děláme další 
různé akce, takže tohle už jsem 
prostě nezvládala, časově.
Takže šlo o čas?
Také.
Co znamená ‚také‘?
Řekla jsem si, že se nebudu 

pouštět do politikaření, politiky 
a všech těch věcí okolo toho.

Často jste se zapojova-
la do diskuze a ptala na 
spoustu věcí.

Ano, ale to nadšení mě opus-
tilo.
Vám to přišlo jako neú-

činné?
Naprosto, komunikace s ob-

čany jako že probíhala, ale 
neprobíhala.

Druhá světová válka – psal 
se rok 1942 – německá armá-
da byla v největších bojích na 
všech frontách a docházely 
jí zdroje pro výrobu vojen-

ské techniky, veškeré munice 
a podobně. Hitlerovské vedení 
proto rozhodlo a nařídilo ode-
brat ze všech kostelů a zvonic 
v celém Protektorátu Čechy 

a Morava bronzové zvony, 
roztavit je v hutích a mate-
riál použít k výrobě střeliva. 
Samozřejmě to postihlo i zvo-
ny z našeho kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie. My, kluci 
z „Pohořka“ (Blažek, Süss, 
Štich, Babka, Hecler, Brunáto-
vé, Štěrba, Sýkora), kteří jsme 
si denně u kostela hráli, jsme 

u tohoto nesmyslného výmys-
lu (pro nás děti atraktivního) 
nemohli chybět. Zvony spouš-
těli jeden po druhém ze sever-
ní věže kostela z horního okna 

ručně kladkostrojem na připra-
vený zemědělský vůz a potom 
je koňským spřežením odváželi 
na přeštické vlakové nádraží.
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Dagmar Švihlová: Za svůj plot vidím 
daleko 
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Když dojde nadšení

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný… Tradice Velikonočního pondělí se udržuje i v Lužanech. Krojovaní koledníci vyráží 
brzy ráno, aby vyšlehali děvčata. V navštívených rodinách nevynechají jedinou dívku a ženu, vždyť všechny si zaslouží být po celý rok 
svěží a zdravé. Na oplátku získají na pomlázku pentli a odměnou je jim vždy od děvčat občerstvení, nechybí výslužka a samozřejmě 
malovaná vajíčka.                                                                                                                                      Text (red), foto Milan Janoch

Vážení čtenáři,
pro mnoho přeštických občanů 

dojde 18. května k okamžiku, 
který vyhlíželi již mnoho let. 
Za všechny vzpomeňme na 
bohužel již zesnulého pana Jana 
Nepomuka Mrkvičku, přeštic-
kého patriota a člověka, který se 
podílel na kulturním dění v Přeš-
ticích zejména v devadesátých 
letech. Návratu posledního zvo-
nu věnoval velkou spoustu času 
a úsilí. A nejednalo se o žádné 
snění nebo řeči po hospodách. 
Před svým skonem nám předal 
kompletní zadání výrobní doku-
mentace, kterou po letech studia 
historických pramenů připravil 
se zvonařským mistrem, panem 
Petrem Rudolfem Manouškem. 
Jednal o možnostech realizace 
svého snu se všemi možnými 
institucemi, ale za jeho života se 
bohužel okolnosti nesešly. Na 
zvon tedy pamatoval v závěti 
štědrým darem. Dnes je nám ctí 
a potěšením uvést tento sen do 
života.

Vrátím se ale ještě na chvíli do 
nedávné minulosti. Konečným 
impulzem pro zahájení sbírky 
a spuštění celé akce „ZVON“ 
byl dar občanů Nittenau na 
obnovu chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie. Po dohodě s pa-
nem děkanem Plavcem se tedy 
symbolicky prvním vkladem 
do naší sbírky stal právě dar 
od německých přátel. Ve sbír-
ce bylo dosud vybráno zhruba 
170 tis. Kč, z čehož činí 75 
tis. Kč dary z Nittenau. Zbý-
vající náklady spojené s výro-
bou a zavěšením uhradí město 
Přeštice. 

Nový zvon nese jméno Svatý 
Jan Nepomucký – Zvon přátel-
ství. V Holandské dílně jej vyro-
bil již zmíněný mistr Manoušek, 
jenž zvon také osobně do věže 
osadí. Oproti ostatním zvo-
nům na věži přeštického kos-
tela je to drobeček. Samotný 
váží pouhých 142 kilogramů 
a je vysoký asi 70 centimet-
rů. Zvon byl vyroben ke stému 
výročí založení Československa 
a zároveň čtvrt století partnerství 
s německým městem Nittenau. 
Jedné straně zvonu vévodí reliéf 
postavy svatého Jana Nepomuc-
kého, světce evropského formá-
tu. Symbol hvězd, tvořící vrchní 
lem zvonu, je tak společným jak 
pro svatého Jana Nepomuckého, 
tak pro Evropskou unii. Druhou 
stranu zdobí znaky obou partner-
ských měst. Ve výzdobě zvonu 
jsme nechali udělat také jeden 
malý rébus pro příští generace. 
Schválně, kdo z vás jej na reliéfu 
zvonu odhalí...

Přijďte s námi 18. května osla-
vit historický okamžik žehnání 
zvonu a jeho zavěšení do věže 
chrámu Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Slavnost začíná na 
náměstí v půl druhé odpoledne.

Děkuji za pozornost a přeji 
příjemný zbytek jara.

Marek Krivda
místostarosta  města

(neprošlo korekturou)

Zvon přátelství – splněný sen Přeštičanů

Bláznivá komedie 
divadla Artur 

Můžu k tobě
23. 6. 2019
19.00 hodin

velký sál KKC Přeštice
Vstupné 290 Kč

www.kzprestice.cz
Napsali: 

Miroslav Oupic, Jindra Kriegel
Hrají:

Bořek Slezáček, Jindra Kriegel, 
Miroslav Šimůnek, Lucie Linhartová, 

Eva Decastelo, Pavlína Mourková, 
Kristýna Podzimková, Josef Hervert

Dechparáda
pod širým 

nebem 
27. 7. 2019 

Masarykovo náměstí 

od 13.00 hodin 
PiňaKolada 

od 15.00 hodin 
Podhoranka 

z jižních Čech 

od 17.00 hodin 
Vysočinka 

Vstup zdarma



Pokračování ze str. 1
Je ale vůbec možné, 

aby to bylo efektivní? 
Aby člověk, který tam 
přijde jako divák, doká-
zal něco vyřešit?

Když nemá nebo nedosta-
ne informace, které má mít, 
tak pak na místě něco řešit je 
těžké.
Tak informace jsou vět-

šinou vyvěšené na úřed-
ní desce.

Týden dopředu, ale tam je 
jen holá věta.

Co vás nejvíce zajímalo?
Zajímala mě oblast nezisko-

vých organizací, spolupráce 
s městem, případně dotace a dění 
kolem obnovy loděnice. Mimo-
chodem myslím, že je to jeden 
z nejúspěšnějších projektů.
Takže byste měla být 

spokojená a chodit dál, 
protože se to povedlo.

Ten projekt ale může stále 
pokračovat. Je možné loděnici 
zlepšovat, přitáhnout více lidí. 
Pro Přeštice to pořád není uza-
vřená kapitola a pro mně roz-
hodně ne. Když ale vidím, že 
chybí vůle a všechno se hází 
na peníze...
Loděnice včetně břehu 

stála zhruba třináct mili-
onů korun.

Je to hodně peněz, ale mělo 
by se pokračovat v investicích. 
Třeba průběžně opravovat břeh 
a nečekat, až se zase rozpadne 
a teprve pak ho zase opravit.
Co byste si představova-

la, že by tam mělo být?
Lidé se ptají, proč tam není 

větší dětské hřiště, proč tam 
nejsou prvky pro starší děti, 
proč je nedodělané trávníkové 
hřiště, proč nemá lepší povrch. 
My jako klub nemáme na 
údržbu peníze, patří to městu. 
To by tohle mělo financovat.
Jak si to představujete 

prakticky?
Snažila jsem se, aby se třeba 

na místě třídil odpad, bohužel 
tahle věc se tam nedá žádným 
způsobem zavést. To by zase 
nestálo tolik peněz, jako stojí 
úsilí o tom mluvit, že to nejde. 
Lidem by se třeba líbila asfalto-
vá dráha pro kola, nějaké terény 
na lukách pro děti za loděnicí, 
něco jako na Prioru a tak dále. 
Ale už to nechci organizovat.
Rezignovala jste na to?
Ano.
Pokud vím, je to zápla-

vové území a neleze na 
to čerpat dotace.

Celý areál byl obnoven bez 
dotace.
V zimě jsem vás viděl 

celý den odhrnovat sníh, 
abyste mohli vytvořit 
kluziště. Moc lidí vám ne- 
pomohlo, bylo vás tam 
jen pár.

Ale pomohlo. Tam je pro-
stor i pro vybudování umělého 
kluziště. V různých městech 
takové rozebírací plochy jsou. 
O tom se uvažovalo vždyc-
ky. Je to zase jen o  penězích, 
a o nadšení.
Kolik by taková věc stá- 

la?
Nevím, asi dost. Když se tam 

bruslilo čtrnáct dnů v kuse, 
přišlo tisíc lidí. Stojí to za to 
nebo ne?

Mám to tak vnímat, 
že už vás neuvidím na 
zastupitelstvu?

Nebudu tam chodit.

Budete tam posílat man- 
žela?

Ten si to vybral sám. Ale 
nebudu se ho ptát, co se tam 
děje. Nechci o tom slyšet.
Jak se vám líbí systém 

rozdělování financí mezi 
neziskové organizace 
v Přešticích?

Pro nás je to zbytečně kom-
plikované, všechno to vypočí-
távání a dokazování.
Lze to udělat jednodu-

šeji?
Určitě. Důvěra v neziskové 

organizace je nulová. Z toho 
vyplývá, že musíme všechno 
třicetkrát potvrdit a dokazovat.

Kontrola kvůli zneužití 
je běžná, je to povinnost 
města.

Teď je to naprosto nezneu-
žitelné, jenže to hrozně otra-
vuje lidi.
Jak jste velký spolek 

a kolik získáváte za rok 
dotací?

Dětský oddíl má asi 26 čle-
nů, dospělých okolo čtyřiceti. 
Otevíráme každoročně Úhla-
vu, před prázdninami děláme 
akci pro děti ‚z lavic rovnou 
do prázdnin‘, letos to bude do 
kovbojského, máme zavírání 
Úhlavy. V některých letech 
vkládáme další akce jako je 
čištění řeky Úhlavy, loni jsme 
sázeli Strom svobody. Na 
dotacích získáváme zhruba sto 
tisíc korun ročně. Na akce je 
z toho tak šest tisíc, zbytek je 
na provoz loděnice, na nákup 
nového vodáckého vybavení, 
které se musí obnovovat.

Kolik máte lodí?
Čtyři desítky, kánoe, kajaky, 

závodní debly, i nafukovací 
lodě.
Kde na nich jezdíte?
Lodě máme ve skladu, kte-

rý máme pronajatý v loděnici 
a pořádáme výjezdy na blíz-
kých řekách jako je Otava, 
Berounka, Ohře a Sázava. 
Máme soustředění s většími 
dětmi a letní vodácký tábor. 
Přepravit na tábor dvacet šest 
lidí a lodě už je docela masa-
kr. Vaříme si na ohni, všechno 
bereme sebou, nic si nenechá-
váme vozit.
Spíte v kempech?
Bohužel. Lidi nevědí, že se 

po desáté hodině nemá řvát. 
To je pak s dětmi dost nepří-
jemné.

Lidé se jdou do kempu 
bavit. Tak se s tím musí-
te smířit.

To těžko.
Jste na ně ostrá?
Jako břitva☺.
Takže s vámi jezdit je 

trochu o strach?
To ne. Snažíme se být v kem-

pu někde stranou, když to 
vypadá špatně, jedeme  dál.

Vy jezdíte i na dračích 
lodích, jak jste k tomu 
dostala?

Přes kamarády vodáky. 
Plzeňský oddíl má jednu tré-

ninkovou loď pro dvacet lidí. 
Dvakrát týdně trénujeme 
v Plzni. 
K čemu je dobrá taková 

dračí loď?
Závodí se v rychlosti. V Pra-

ze jezdíme na Vltavě, jinak 
třeba na rybnících v jižních 
Čechách. Dračí lodě si mohou 
lidé i pronajmout. Je to jako 
teambuilding, dvacet lidí musí 
dělat jednu věc. Harmonická 
jízda.
Máte v Přešticích hod-

ně přátel? Jste taková 
trochu přísná.

Mám přátelé dlouholeté a ty 
to berou, jak to je.
Jste nešťastná, jak to 

na tom světě vypadá?
Vůbec. Já si myslím, že máme 

hezké místo v Evropě, žádné 
hurikány, války, tyhle věci se 
nám vyhýbají obloukem. Jest-
li je ale někdo považovaný za 
stěžovatele, když chce, aby si 
po sobě občané uklízeli a třídi-
li odpad, tak si nemyslím, že je 
to špatně. Začíná to výchovou 
v rodině, ve škole. Jestli má 
někdo plot, za který nevidí, je 
jeho problém.
Vy za svůj plot vidíte?
Docela daleko. Naše akce ne-

jsou o jednom člověku. Tako-
vé čištění řeky vyžaduje desít-
ky lidí. Potřebujeme nadšence, 
ale není to tak, že vyvěsíme 
jeden plakát a oni přijdou. 
Musíme je aktivně hledat.
Čekal bych, že celé 

KČT a TOM vezmou děti 
a vyrazí.

Já to od nikoho jako samo-
zřejmost neočekávám. Kdo 
může, tak se zúčastní, ale 
řada lidí má jiné povinnosti. 
To není jenom sbírat odpadky 
u řeky. Potřebujeme auta na 
svoz, někdo připravuje záze-

mí pro dobrovolníky, jiný dělá 
svačiny. Pokud chcete vyčistit 
dvacet kilometrů řeky, čtyřicet 
lidí nestačí.
Letos se do toho nepus-

títe?
Letos ne, já jsem řekla, že 

jeden rok chci vynechat veške-
ré velké akce.

Byla jste i zrodu dětské 
bazaru. Z toho se sta-
la pravidelná a úspěšná 
akce. Jak k tomu došlo. 

To byla náhoda, když děti 
chodily do školky v Gagari-
nově ulici. Objevily se tam 

nadšené matky, které se při-
stěhovaly odjinud, kde podob-
né bazary dělaly. Když už se 
ty ženy rozhodly, tak jsem 
nemohla sedět doma. Všichni 
to dělají dobrovolně.
Myslíte, že lidé odjinud 

takzvané ´náplavy´ jsou 
aktivnější?

Nedokážu to úplně posou-
dit, ale na různých školeních 
o neziskových organizacích 
nám experti říkali, že dobro-
volnictví na Plzeňsku je bídné. 
Na Plzni-jihu to podle těchto 
odborníků je prý ještě větší 
bída.
Čím to je?
Asi místní náturou tady. Já si 

ale myslím, že to bude lepší. 
Když k tomu vychováme děti, 
musí to být lepší.
Takhle vychováváte svo- 

je děti?
Ano, jak můžete zapalovat, 

když nehoříte?
Takže jste úplně nere-

zignovala?
Ale já nerezignuju. Jen pros-

tě nechci dělat věci, o kterých 
vím, že lidi nepřesvědčím. 
Stojí to moc energie, kterou 
dám raději do něčeho jiného. 
Když třeba vznikla celostátní 
akce ‚Zasaďme strom svobo-
dy‘, tak jsme se přidali. Při-
hlásili jsme se, koupili z vlast-
ních peněz kůly a hlínu a byla 
z toho pěkná akce. Ale těžko 
budu vymýšlet další věci, já to 
sama neudělám, na to potřebu-
ji další lidi.
Nedokážete na svojí 

stranu strhnout patřičný 
počet nadšenců? Třeba 
už máte málo přesvěd-
čovací energie? 

Asi. Já mám ale také malé 
děti, po večerech jezdím po 
kroužcích, mám toho dost.

Dokončení na str. 12
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Loděnice je nejlepší 

Na okřídlených lodích 

Ostrá jako břitva

Za svůj plot vidím daleko 

Náplava se snaží

Víc důvěry

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
BŘEZEN 2019 
Tel. 725 726 549

Narušení veřejného 
pořádku a krádež ze 
strany podnapilých ci-
zinců v ulici Husova

Dne 5. 3. 2019 před 10. hod. 
byla vyslána hlídka MP společ-
ně s hlídkou PČR do ubytovny 
v ul. Husova v Přešticích, kde 
mělo docházet k narušování 
veřejného pořádku ze strany 
zde ubytovaných cizinců, kte-
ří nechtěli ubytovnu opustit, 
ačkoliv jim bylo ubytování 
ukončeno včetně pracovní-
ho poměru. Na místě byli 
zadrženi tři podnapilí mladíci 
z Lotyšska, kteří též vstoupili 
do areálu ČSAD, kde z auto-
busu odcizili klíče od jednoho 
z nich. Cizinci převezeni na 
PČR, kde byli řešeni v součin-
nosti s cizineckou policií pro 
porušení zákona.
Orientační vyšetření na 

přítomnost návykových 
látek

V měsíci březnu 2019 bylo 
provedeno u několika žáků ZŠ 
Josefa Hlávky, za přítomnos-
ti vedení školy a pracovnice 
odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví MěÚ Přeštice, orien-
tační vyšetření na přítomnost 
návykových látek dle zákona 
o ochraně zdraví před škod-
livými účinky návykových 
látek. Výsledek provedených 
testů byl sdělen všem zúčast-
něným.

Střípky měsíce 
března 2019

 1. 3. po 18. hodině provede-
no pátrání společně s policisty 
obvodního oddělení po nezleti-
lé dívce, která jela se svou mat-
kou z výletu a omylem vystou-
pila sama z vlaku v Přešticích 
místo v Dobřanech, kde na ni 
čekal její otec – pátrání odvo-
láno poté, co dívku předali otci 
v Dobřanech občané projíždě-
jící Přešticemi
 4. 3. v 17.48 hodin výjezd 
na oznámení do ul. V Háječ-
ku na dýmající kopku trávy, 
která byla částečně na místní 
komunikaci a nikdo se u ohně 
nezdržoval, strážník s ozna-
movatelem na místě provedli 
uhašení kopky, zjištění původ-
ce, který trávu neuhasil: jedna-
lo se o seniora z Přeštic, který 
byl na místě vyřešen pokutou 
a provedl úklid znečištěné 
komunikace
 8. 3. po 9. hodině prověřo-
váno oznámení na podezřelé-
ho muže, který na parkoviš-
ti u prodejny Penny vybírá 
peněžní prostředky na údajnou 
charitu, na místě zjištěno, že 
prodej je legální a schválený; 
po 18. hodině asistence stráž-
níků v Přešticích v ul. 5. květ-
na kriminální službě PČR při 
zajišťování důkazních materiá-
lů, včetně samotného vozidla, 
které bylo pachateli užíváno 
při páchání trestné činnosti 
v okresech Klatovy a Plzeň-jih 

při platbách falešnými ban-
kovkami
 22. 3. po 15. hodině provede-
na asistence hasičům při oteví-
rání bytu v ul. Husova v Přeš-
ticích, kde si žena zabouchla 
dveře a hrozilo nebezpečí 
požáru
 29. 3. nalezena v kontejne-
ru na plasty v ul. K Cihelně 
sekačka, provedeným šetře-
ním zjištěna osoba, která ji zde 
nedovoleně uložila, řešeno 
pokutou
 3x řešeni řidiči, kteří odsta-
vili svá vozidla v ul. Velesla-
vínova, Rybova a Na Chmel-
nicích v Přešticích ve vjezdech 
do dvora, garáže a majitelé 
těchto nemovitostí nemohli se 
svými vozidly vyjet – strážní-
ky zjištěni řidiči, kteří vozidla 
odstranili po zaplacení vysoké 
pokuty, pokud by se nepodaři-
lo tyto řidiči, vyrozumět, byla 
by vozidla odtažena, samotný 
odtah vyjde na cca 2100 Kč, 
proto řidiči dávejte pozor, kde 
svá vozidla zaparkujete!!!
 provedena beseda v základ-
ní škole ve Skočicích na téma: 
Nebezpečí na ulici a zatoulaní 
psi
 pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR 
důkazní prostředky následují-
cích činů:
1) Masarykovo nám. – sražení 
seniorky vozidlem na přecho-
du pro chodce
2) Masarykovo nám. – poško-
zení reklamního poutače na 
prodejně drogerie způsobené 
dopravní nehodou – tato nepo-
tvrzena, k poškození došlo vli-
vem povětrnostních podmínek
3) parkoviště v ul. Palackého – 
oznámeno poškození zaparko-
vaného vozidla – řidič z místa 
nehody ujel
 na území města nalezeno:  
na Masarykově nám. – 1x sva-
zek klíčů – předán majitelce, 
Husova ul. – jízdní kolo – pře-
dáno na hospodářský odbor 
MěÚ, u obce Štěpánovice 1 ks 
RZ – předána na OSD MěÚ
 provedeny výjezdy na tři vol-
ně pobíhající psy: na Tř. 1. má- 
je a na Střížově – majitelé 
řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání
 nejvyšší naměřená rych-
lost při provádění preventiv-
ního měření v obci: Přeštice 
Zastávka a v ul. Nepomucká 
75 km/h a v ul. Na Borech, kde 
je dovolená rychlost 30 km/h –  
62 km/h. Na fotografii je dů-
vod, proč je v ul. NA BORECH 
snížena max. dovolená rych-
lost v obci na 30 km/h!!! ŘIDI-
ČI, RESPEKTUJTE TOTO 
SNÍŽENÍ RYCHLOSTI, AŤ 
NEDOJDE K NEŠTĚSTÍ!!!

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník



BLAHOPŘÁNÍ K 90. NAROZENINÁM

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
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili
paní 

Květoslava 
JINDŘICHOVÁ
paní Olga HOLÁ

pan Adolf FRITSCH

2. polovina března a 1. polovina dubna

ÚMRTÍ (březen)

Josef BENEŠ 
Václav BUREŠ
Marie POLÍVKOVÁ
Marta HŘEBCOVÁ
Anna KARÁSKOVÁ
Marie BĚLIČOVÁ
Jaroslav VALENTA

(1937) 
(1939)
(1933)
(1931)
(1933)
(1946)
(1939)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila
paní 

Naďa BÖHMOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavili
pan 

Jaroslav ŠTRUNC
paní 

Anna BEŠTOVÁ
(Skočice)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila

paní 
Marie ČERMÁKOVÁ

1. Online. 
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce,
hledejte tento obrázek  
na úvodní straně webu. 

Nebo se registrujte přímo zde:
www.infokanal.cz/cweb/reg/Prestice

Pomocí registračního online formuláře můžete svou regis-
traci později upravit nebo registraci zrušit. Registrací dáváte  
souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem infor-
mování o činnosti města a jeho orgánů prostřednictvím služby 
SMS InfoKanál.

2. SMSkou.
Pro obyvatele Přeštic:  
REGISTRUJmezeraPRESTICEmezeraULICEmezera-
CISLOPOPISNE
– pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru 
a slovo EVID 
Pro obyvatele částí Skočice, Zastávka a Žerovice: 
REGISTRUJmezeraSKOCICEmezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraZASTAVKAmezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraZEROVICEmezeraCISLOPOPISNE
– pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru 
a slovo EVID 
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 379 304 555 

3. Osobně na podatelně MěÚ.
Formulář k písemnému přihlášení odběru SMS InfoKanálu měs-
ta Přeštice. Odevzdejte na MěÚ!

město Přeštice Vám tímto 
nabízí jednoduchý a pohodlný 
způsob získávání důležitých 
informací o dění ve městě. 
Ve snaze zajistit dostatečnou 
informovanost již několik let 
máme v provozu SMS Info-
Kanálu města, který umožňu-

je zasílání důležitých informací 
na zaregistrovaná čísla Vašich 
mobilních telefonů v krátkých 
textových zprávách (SMS), 
popřípadě e-mailů.
Zajistěte si tyto infor-

mace tím, že se ZARE-
GISTRUJETE! Jak?

Vážení spoluobčané,

Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání 
písemného formuláře. Pro okamžitou registraci zašlete registrač-
ní SMS nebo se registrujte přes internet, viz první strana infole-
táku. 

Svým podpisem dáváte Souhlas se zpracováním Vašich osob-
ních údajů za účelem informování o činnosti města a jeho 
orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Karol Polák
bezpečnostní ředitel MěÚ

Datum a vlastnoruční podpis
......................................................................................................................................

Telefonní číslo

Jméno 

a příjmení

Adresa

E-mail

+ 420

Pátek 31. května 2019 
v 15.00 hodin
v restauraci hotelu 

PŘEŠTICKÁ SVINĚ
je pozvánkou na setkání někdejších 
školaček a školáků ročníku 1932.

Na shledání se těšíme!!!
Setíkovský, Hrádková

Dne 10. 5. 2019 oslaví 90. naroze-
niny naše maminka

Marie Skálová
ze Žerovic.

Pevné zdraví a pohodu do dalších 
let jí přeje dcera Ivana a Libuše s ro-
dinami, vnoučata a pravnoučata. 

18. května od 8.00 hodin
na střelnici „Na Zámostí“



  3. 5. a 5. 5. 2019 od 17.00 hodin  
UGLY DOLLS

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2019, 88 min.

V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je 
zajímavé a krása je víc, než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně 

určený život ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její 
zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv – 
na druhé straně hor. Moxy sebere partu svých nejlepších přátel 

a vydají se hledat, co je na druhé straně. 
Objeví jiný svět – Perfection – město, ve kterém jsou podle protokolu 

cvičeny dokonalé hračky, dokud nejsou vyškoleny a vyslány 
do „skutečného světa”, aby našly své milující dítě.

  3. 5. 2019 od 19.00 hodin  
AVENGERS: ENDGAME

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-fi
USA, 2019, 182 min.

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života 
ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, 

aby ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném 
Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.

  5. 5. 2019 od 19.00 hodin  
THE BEACH BUM

Komedie
USA / Francie / Velká Británie / Švýcarsko, 2019, 95 min.

Tak trochu jako kdyby se Big Lebowski bratrů Coenů posunul směrem 
ke Strachu a hnusu v Las Vegas Terryho Gilliama. Hlavní hrdina 

vypadá jako plážový povaleč, chová se jako plážový povaleč 
a ze všeho nejvíc to prostě a jednoduše je plážový povaleč, obejda 

a vagabund. Věčně je pod vlivem čehokoliv omamného, co je zrovna 
po ruce, a žije ve velkém stylu mimo jakákoliv popsatelná kritéria, 

životem projíždí podle pravidel vytvořených jen sobě na míru.
  10. 5. a 17. 5. 2019 od 17.00 hodin  
POKÉMON – DETEKTIV PIKACHU

Akční / Dobrodružný / Animovaný / Rodinný
USA / Japonsko, 2019, 104 min.

Historicky první hraný film o Pokémonech s názvem 
Pokémon: Detektiv Pikachu vychází z fenoménu Pokémon – jedné 
z nejpopulárnějších multigeneračních zábavních značek všech dob. 

Fanoušci z celého světa si nyní mohou na stříbrném plátně užít 
dobrodružství s Pokémonem Pikachu tak, jako ještě nikdy dřív. 

Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno.
  10. 5. a 12. 5. 2019 od 19.00 hodin  

SNĚŽÍ!
Poetický / Drama

Česko, 2019, 74 min.
Po svatbě svého otce se Tereza (Petra Nesvačilová) se svým přítelem 
Františkem (Petr Vršek) a sestrou Petrou (Hana Vagnerová) vydává 
do domu babičky (Monika Pošívalová). O babičku a o dům se nyní 

stará jejich matka (Vanda Hybnerová). Tereze se zdá vše ponecháno 
svému osudu, stejně jako babička, která z nedostatku pozornosti ztrácí 

přehled o realitě. Ke smůle zúčastněných se Tereza rozhodne 
v domě zůstat a postarat se o nápravu věcí.

  17. 5. 2019 od 19.00 hodin  
JOHN WICK 3

Akční / Krimi / Thriller
USA, 2019, 130 min.

Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick 
(Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců odměn usilujících 

o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co porušil 
pravidla a zabil člena tajného mezinárodního spolku nájemných vrahů 

High Table, se z Johna Wicka stává excommunicado – psanec, 
který je terčem zabijáků po celém světě. Připravte se na válku!

  19. 5. a 31. 5. 2019 od 17.00 hodin  
V OBLACÍCH

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
Německo, 2019, 88 min.

Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou musí 
podstoupit každý racek, aby se mohl s celým hejnem bezpečně vydat 
na zimu do jižních krajů. Nešťastnou náhodou ale skončí jako zmoklá 

slepice v moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších racků 
a výtky od těch dospělých. Na mořského racka je totiž neobvykle malý 

a není se co divit. Ve skutečnosti je Manou rorýs.
  19. 5. od 19.00 hodin  

AFTER: POLIBEK
Drama / Romantický
USA, 2019, 106 min.

Po vašem poprvé už nebude život jako dřív. Hlavní hrdinka Tessa je 
vzorem hodné holky. Příkladná pilná studentka, vzorná dcera, pozorná 

a věrná kamarádka, skvělá studentka prvního semestru s velkými 
ambicemi a plány do budoucna. Její učebnicový životní plán ovšem 

nepočítal s tím, že se objeví tajemný kluk Harding Scott.
  31. 5. od 19.00 hodin  

ROCKETMAN
Životopisný / Drama / Hudební

Velká Británie / USA, 2019, 120 min.
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý 

brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, 
zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví

 úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, 
textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta 

na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout 
bez chlastu a drog. Ty pomáhaly zejména ve chvílích, 

kdy se Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný, což se mu stávalo 
prakticky pořád. Jenže když jste duší rocker i showman, 

tak se z každého srabu prostě vyzpíváte.
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

květen 2019
 1. 5. 2019 
Májové hry
Pořadatel Junák Přeštice.
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo nám. Přeštice
Vstup: zdarma

 4. 5. 2019 
Májové oslavy
Program od 11.00 hod. náměstí, 
od 12.00 hod. koncert dechové-
ho orchestru ZUŠ Přeštice, od 
13.00 hod. příjezd historických 
vozidel.
Čas konání: 11.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo nám. Přeštice
Vstup: zdarma

 7. 5. 2019 
Českoslovenští letci
Plzeňského kraje v RAF
Přednáška pana Švece.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
malý sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

 11. 5. 2019 
Timbersports
– kvalifikační závod
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo nám. Přeštice
Vstup: zdarma

 12. 5. 2019 
Otevření parku Pohorská
Město Přeštice zve na otevře-
ní parku Pohorská v Přešti-
cích, věnovanému pravěkému 
osídlení. Součástí akce bude 
tématická fotovýstava, hudba 
a ukázky řemeslných dílen. 
V rámci programu uvidíte 
výrobu mouky, šermování sta-
rověku, zbraně a výzbroj, řez-
bářství, kovářství nebo ražbu 
mincí.  
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
ulice Pohorská, Přeštice 
Vstup: zdarma

 14. 5. 2019 
Veřejné fórum 2019
– Zdravé město Přeštice
Přidejte se k plánování rozvoje 
města. 
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

 16. 5. 2019 
Vystoupení tanečního
oboru ZUŠ Přeštice
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč

 16. 5. 2019 
Lenka Nová
a Petr Malásek
– Ve dvou tour
Koncert Lenky Nové a Petra 
Maláska.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 220 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

 18. 5. 2019 
Žehnání zvonu
sv. Jan Nepomucký
Program:
13.30 hod. – poslední vysta-
vení zvonu, přeštické náměstí, 
Dechový orchestr ZUŠ Přeštice
14.30 hod. – průvod a převoz 
zvonu do kostela, Dechový 
orchestr ZUŠ Přeštice, SDH 
Přeštice
15.00 hod. – zvon bude požeh-
nán při mši svaté v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie
16.00 hod. – vyzdvižení 
a zavěšení zvonu, program 
u DHP, mužský pěvecký sbor 
z Nittenau v čele s dirigentem 
Juliem Schmatzem
17.30 hod. – přímý přenos ze 
zvonice kostela s komentářem, 
konec slavnosti
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: 
Masarykovo nám. Přeštice 
Vstup: zdarma

 22. 5. 2019 
Mamma camp Přeštice
Během programu je zajištěno 
hlídání dětí ve školce KKC 
Přeštice. Kapacita omezená, 
zajištěno drobné občerstvení.
Čas konání: 10.00-16.00 hod.
Místo konání: 
konferenční sál Přeštice 
Vstupné: 98 Kč

 24. 5. 2019 
Noc kostelů
Kostel Českobratrské církve 
evangelické je nejnovějším 
kostelem v České republice. 
Právě se dokončuje a na Noc 
kostelů 2019 bude poprvé ote-
vřen veřejnosti. Využijte tedy 
této příležitosti a přijďte se 
s novým kostelem seznámit.
Kostel je zajímavý tím, že 
v jeho těsné blízkosti je den-
ní stacionář, který poskytu-
je služby dospělým osobám 
s postižením a seniorům. 
Program:
14.00 hodin – slavnostní ote-
vření, 16.30 hod. – koncert 
dechového orchestru ZUŠ 
Přeštice, 18.00 hod. – Carmi-
na a hostující sbor z Rokycan, 
20.00 hod. – koncert Vladimí-
ra Veita.
Čas konání: 14.00 hod.
Místo konání: 
Kostel Českobratrské církve 
evangelické, Rebcova ulice, 
Přeštice 
Vstup: zdarma                    

KINO – KVĚTEN

Výstavní sál v přízemí:
6. dubna až 26. května

Vážím, vážíš, vážíme
Historické váhy manželů Kourových, kraslice Evžena Koury.

Výstavní sál v podkroví:
6. dubna až 26. května

Marie Zajíčková
– desetiletí perem, štětcem

4. 5. SO: BUDDHISTIC-
KÁ STÚPA
TRASA: Lipnice – Těnovi-
ce skála – Buddhistická stú-
pa – Těnovice – Hořehledy 
– Hvížďalka – Spálené Poříčí.
(14 km)
11. 5. SO: PRUSÍNY – 
– MRTOL
TRASA : Černice – Štěnovice 
– Štěnovický Borek – Prusíny 
– Mrtol – Snopoušovy.
(15 km)

18. 5. SO: AUTOBUSO-
VÝ ZÁJEZD – BEČOV 
– LOKET
TRASA: Bečov – Karlovy 
Vary Doubí – pěšky: Doubí 
– Svatošské skály – Loket.
Předpokládaný návrat v 18.30 
hodin.
24. 5. PÁ: ÚJEZD U SVA-
TÉHO KŘÍŽE
TRASA: Újezd u Svatého 
Kříže – Kačerovský mlýn 
– rybárna – hradiště Radná 
– Libštejn – Liblín.
(16 km)

PŘIJÍMACÍ 
TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

DO ZUŠ PŘEŠTICE
proběhnou v termínu 3.–7. 6. 2019 

od 13.00 do 17.00 hodin
v budově ZUŠ, Poděbradova 1027, 334 01 Přeštice

do těchto oborů: 

HUDEBNÍ
TANEČNÍ

VÝTVARNÝ
Veškeré informace Vám poskytne ředitel školy 

Bc. Miroslav Vacek osobně v budově ZUŠ
nebo na telefonním čísle 603 185 957.

Osvobození 
Přeštic
v roce 1945

Po 74 letech se obje-
vila dosud neznámá 
fotografie z návštěvy 
M. Dietrich v Přešti-
cích mezi americkým a ruským důstojníkem v malém sále 
současného KKC.                                              Ing. Jiří Běl

ZUŠ OPEN v Přešticích
V letošním roce proběhne již 

třetí ročník celostátního hap-
peningu ZUŠ Open, kde se 
prezentují jednotlivé Základní 
umělecké školy z celé repub-
liky. Cílem této nejrozsáhlejší 
kulturní události je zviditelnění 
systému ZUŠ jako moderní-
ho způsobu vzdělávání, práce 
a úspěchů škol na celostátní 
úrovni i v rámci regionů, posíle-
ní jeho respektu a komunikace 
směrem k veřejnosti. Zpěvač-
ka Magdalena Kožená, která 
je hlavní patronkou této akce, 
podpořila základní umělecké 
školy založením Nadačního 
fondu, který zviditelňuje tento 
unikátní systém uměleckého 
vzdělávání a pomáhá dalšímu 
růstu uměleckých talentů.

Základní umělecká škola 
v Přešticích se v letošním roce 
tohoto projektu opět zúčastní. 
31. května 2019 bude v budo-
vě školy od 13.00 hodin pro-
bíhat Den otevřených dveří, 
který bude ukončen koncer-
tem v sále školy od 17.00 
hodin. V programu vystoupí 
nejen sólisté, ale i komorní 
soubory a obor taneční. Ten 
se také bude prezentovat na 
ZUŠ Open 1. června 2019 na 
náměstí Republiky v Plzni.

Srdečně zveme celou širokou 
veřejnost i zájemce o studi-
um na naší škole k možnosti 
zhlédnout výuku i odpolední 
koncert našich žáků.

Bc. Miroslav Vacek
ředitel školy

Setkání 60+
Dne 26. dubna v kulturním 

domě ve Snopoušovech pro-
běhla akce pro seniory z obcí 
Dolnolukavicka. Po zahájení 
vystoupil hudební a taneční 
soubor Lukaváček pod vede-
ním Mgr. Květoňové. Násle-
dovalo vystoupení mažore-
tek Koloseum Dance Team 
ze Štěnovic. Do půlnoci hrál 

Akustik cover band. Děkuje-
me všem, kteří se na této akci 
podíleli – panu Krsovi za pří-
pravu sálu a zajištění občer-
stvení, týmu ze ZŠ za krásné 
ozdoby na klopy všem seni-
orům, a panu řidiči, který nás 
odvezl a přivezl. Za rok zase 
na shledanou!

Eva Horová

KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
pod vedením Evžena Krejčíka a jeho asistentky

První lekce 6. září 2019 od 19.00 do 21.20 hodin
Informace a zápis v KKC Přeštice.

Příjem přihlášek od 3. 6. 2019.
Přihlášky ke stažení na www.kzprestice.cz nebo osobně v TIC Přeštice.

Kurzovné činí 1400 Kč.
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Noc kostelů 2019
v Přešticích

Tradiční akce, při níž se ote-
vírají brány církevních staveb 
široké veřejnosti, Noc koste-
lů, se letos odehraje v České 
republice již podesáté, v Přeš-
ticích pak poosmé. Anebo 
poprvé? Dosud probíhaly přeš-
tické noci kostelů v kostelíku 
sv. Ambrože na Vícově. Letos 
tomu bude jinak. Sbor Česko-
bratrské církve evangelické 
otevírá v sousedství své fary 
novou budovu Denního staci-
onáře Kristián. Jeho integrál-

ní součástí je též kaple, která 
vznikla díky dobrovolným 
sbírkám věřících v Čechách, 
Švýcarsku a Německu. Sbor se 
proto rozhodl, že spolu s Kul-
turním a komunitním centrem 
Přeštice, městem Přeštice 
a Spolkem pro záchranu his-
torických památek Přešticka 
uspořádá letošní Noc kostelů 
právě zde a spojí ji se slav-
nostním otevřením stacionáře. 
Všichni jste srdečně zváni.

Michal Tejček

Nové české písně
Jakuba Jana Ryby

Jen pár dní po výročí úmrtí 
Jakuba Jana Ryby (8. dubna 
1815) se v Přešticích kona-
lo vystoupení Přemysla Ruta 
a Markéty Potužákové „Nové 
české písně Jakuba Jana Ryby“, 
organizované Kulturním a ko-
munitním centrem Přeštice 
a Domem historie Přešticka. 
Oba zkušení herci, zpěváci 
a tvůrci komponovaných pís-
ňových a literárních pořadů 
(spolek Okolostola) představili 
slavného přeštického rodáka 

tak, jak jej zná z běžných čte-
nářů a posluchačů málokdo. 
Jako tvůrce mravoučných, ale 
také hravých písní. Jako lite-
ráta s vybroušenou básnickou 
češtinou, která je dodnes živá. 
Jako hudebníka a spisovate-
le, oscilujícího mezi barokem 
a romantismem. Jako sku-
tečného génia, jehož význam 
stále ještě není plně doceněn. 
Mimořádné vystoupení, jakých 
v Přešticích mnoho není.

Michal Tejček

Markéta Potužáková a Přemysl Rut.              Foto Ing. Jiří Běl

Spolek pro záchranu
historických památek
Přešticka

Téměř třicet brigádníků se  
23. března sešlo na hradě Skála 
na tradičním čištění a vyřezá-
vání hradu zpod bujné vegeta-
ce. Areál je již téměř dočištěn.

V pátek 12. dubna se konala 
veřejná členská schůze naše-
ho spolku, na níž byl předsta-
ven projekt oslav stého výro-
čí úmrtí přeštického rodáka 
básníka Louise Křikavy 
(3. července 1920). Po sezná-
mení s básníkovým životem 
a dílem vystoupil sochař Vác-
lav Fiala, který představil nej-
prve své dosavadní sochařské 
dílo, zaměřené na veřejný 
prostor, a dále studii „Stéla 
pro básníka Křikavu“. Hereč-
ka Petra Johansson s naší 
členkou Jaroslavou Papežo-

vou prezentovaly představi-
telům města, členům spolku 
i účastníkům z řad veřejnosti 
projekt interaktivní výstavy 
„12 vydechnutí Louise Křika-
vy“. Předložené vize a návr-
hy se setkaly s pozitivním 
ohlasem.

O velikonočním Svatém týd-
nu vystoupil v Domě historie 
Přešticka cestovatel Slávek 
Honzík s přednáškou „Pales-
tina v dobách Ježíšových 
a dnes“. Představil historická 
místa na území států Izrael 
a Palestina i to, jak se po Svaté 
zemi putuje dnes.

Rádi bychom Vás pozvali 
na přednášku Daniela Švece 
„Českoslovenští letci Plzeň-
ského kraje v RAF“. Bude se 
týkat účasti našich krajanů 
v letecké bitvě o Anglii a dal-
ších akcích britského letectva 
za druhé světové války.

Srdečně zveme na letošní 
unikátní Noc kostelů 2019, 
konanou v evangelickém kos-
tele v Přešticích.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Sochař Václav Fiala na veřejné schůzi spolku. 
Foto Ing. Jiří Běl

Cestovatel Slávek Honzík.                          Foto Radka Süssová

Dům historie Přešticka prosí veřejnost
o pomoc s určením jmen přeštických četníků 
z roku 1945 (druhý z leva je pan Felix Weiss).

Kontakt: prestice.dhp@seznam.cz 
nebo telefon 722 793 359.

Američan na lukavickém
zámku v roce 1945

Dne 15. dubna jsem obdržela 
e-mail od Katherine Tucker 
z USA. Zaslala informace 
a fotografii jejího otce Fran-
ka Kennarda (1922-2014) 
s bratrem před lukavickým 
zámkem v roce 1945. Frank 
Kennard se narodil v Mont- 
clair jako nejmladší ze tří 
bratrů. Když byl na střední 
škole, bylo mu 19 let, Japonci 
zasáhli Pearl Harbor. Všichni 
sourozenci krátce nato vstou-
pili do války. Frank byl 
v roce 1943 poslán do Ang-
lie a poté vstoupil k U. S. 
Army Rangers (2. pluk). Zú-

častnil se vylodění v Norman-
dii a s jednotkou došel až do 
Dolní Lukavice. Zde, ubyto-
vaný na zámku, zůstal do září 
1945. Když se vrátil do USA, 
začal pracovat v bance, oženil 
se a měl osm dětí. Zemřel  
19. dubna 2014 ve státě Ohio 
ve věku 92 let. Ještě za života, 
stihl odpovědět na dotazy své 
dcery kde byli v Čechách uby-
továni a kdo je ubytoval (Dol-
ní Lukavice a pan Veverka). 
To v Katherine a její sestře 
podnítilo zájem začít pátrat 
po stopách jejich otce.

Eva Horová

Ukliďme Česko
V sobotu 6. dubna se obec 

Dolní Lukavice zapojila do 
organizovaného úklidu obcí. 
V Dolní Lukavici se pod vede-
ním Štěpánky Lexové zúčast-
nilo 30 dobrovolníků, nasbírali 
1000 kg odpadů. Nejvíce nepo-
řádku bylo u silnic. V Liši-
cích úklid vedl Michal Böhm. 
Zúčastnilo se 18 občanů, kteří 
pečlivě vyčistili příkopy kolem 
obce všemi směry, náves i pra-
vý břeh řeky. V Krasavcích pod 
vedením Jiřího Budka uklidili 
také co se dalo a sešlo se 14 
dobrovolníků, z toho čtyři děti. 
Ani ve Snopoušovech se nele-
nilo, zde si úklid vzal na starost 
Milan Kučera. Pod jeho vede-
ním uklízelo 22 lidí (z toho pět 
dětí). Začalo se uklízet směrem 

na rozcestí za mostem, kde se 
rozdělili do dvou skupin. Jedna 
se vydala na Předenice, druhá 
na Lišice. Z těchto vesnic jsme 
se pak vydali zpět do Snopou-
šov po turistických trasách. 
Skupina z Předenic dorazila 
dřív, tak se vydala ještě sesbírat 
krasavskou k sezení u Lipek. 
Obec Dolní Lukavice zajistila 
pro všechny brigádníky občer-
stvení a odvoz sesbíraného 
odpadu. Starosta obce Vítěz-
slav Opálko zajistil od Zápa-
dočeských komunálních služeb 
Marius Pedersen zdarma při-
stavení kontejneru na odvoz 
a likvidaci sebraného odpadu. 
Děkujeme všem brigádníkům 
a za rok zase na viděnou!

obec Dolní Lukavice

Turistické informační centrum Přeštice 
Podpisové místo 

celostátní petice
 ZA ZÁKAZ PRODEJE 

A POUŽÍVÁNÍ
ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY.
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Základní škola Josefa Hlávky Přeštice 
uspěla v mezinárodní soutěži

Základní škola Josefa Hlávky 
Přeštice je od roku 2018 ofi-
ciálním přípravným centrem 
zkoušek Cambridge a přípravy 
žáků ke zkouškám na úrovních 
YLE, A2 Key a B1 Prelimi-
nary for Schools zajišťuje tým 
osmi učitelů přímo v prosto-
rách školy. Tam také probíhají 
každoročně i „ostré“ zkoušky 
a závěrečné slavnostní předá-
vání certifikátů.

V letošním školním roce zís-
kala škola v silné mezinárodní 
konkurenci prestižní ocenění 
pro nejlepší přípravné cent-
rum Cambridge v kategorii 
„Newcomer“, neboli „Nová-
ček“ roku. Ocenění převzala 
z rukou manažerů Cambridge 
Assessment English naše škola 
dne 28. 3. 2019 přímo v Cam-
bridge.

O vysoké úrovni naší práce 
v této oblasti svědčí také fakt, 
že naše škola vystoupila 16. 4. 
2019 v rámci konference Cam-
bridge Day 2019 v Praze, kde 
jsme měli možnost se podě-
lit o naše praktické poznatky 
a zkušenosti s dalšími učiteli 
jak z České republiky, tak ze 
zahraničí.

Velice nás těší, že tento 
směr nadstavbového jazyko-

vého vzdělávání cestou Cam-
bridge certifikátů se ukazuje 
být tím správným a že vel-
ké úsilí všech zúčastněných 
začíná nést své ovoce. Naši 
žáci i jejich rodiče považují 
Cambridgeské certifikáty čím 
dál více za nedílnou součást 
kvalitního jazykového vzdě-
lání, kterou dříve či později 
jistě využijí. Důkazem této 
skutečnosti je stále rostoucí 
zájem o členství v příprav-
ných kroužcích, který v sou-

časné době již nejsme schop-
ni kapacitně pokrýt. Nárůst 
zájemců z řad šestých ročníků 
o Pretesting Cambridge, kte-
rý je nutnou podmínkou pro 
pozdější přijetí žáků do pří-
pravného kroužku A2 Key, 
byl letos více než stoprocent-
ní.

Mgr. Ing. Olga Volfová
Naxerová

učitelka angličtiny
na Základní škole

Josefa Hlávky Přeštice

Když za tunelem zahouká vlak
„Ze sedmé koleje odjíždí 

rychlík...“, „do stanice přijíždí 
na druhou kolej manipulační 
vlak...“, Pozor, z depa vyjíždí 
na třetí kolej posun...“, tako-
vé a další podobné informace 
zněly nad velkým kolejištěm, 
podobně jako na opravdovém 
nádraží. Toto kolejiště „stálo“ 
jeden dubnový víkend v sále 
Kulturního a komunitního 
centra. Konala se již tradiční 
výstava železničních modelů 
a kolejišť, jejíž pořadateli byli 
železniční modeláři Plzeňska.

„Pokud bychom celé kole-
jiště ´natáhli´ do roviny, 
tak měří přes čtyřicet met-
rů,“ popisuje nejrozsáhlejší 
stavbu Josef Němeček. „Je 
na něm tři sta padesát met-
rů kolejnic, několik stanic,  
z toho některé postavené 
podle skutečných, a třeba 
model mostu na Hracho-
luskách. Jezdí zde čtyřicet 
souprav, což obnáší padesát 
lokomotiv, od parních lo-
komotiv 30. až 40. let až po 
současné diesely, podobně 
jsou na tom vagony, těch je 
přes tři sta. U tohoto velkého 
kolejiště nás musí být neustá-
le deset, aby vše fungovalo, 
máme připravený dvouhodi-
nový jízdní řád. Sestavovali 
jsme kolejiště celý pátek, od 
rána do večera,“ přibližuje  
celkově dění, „v obou sálech 
je deset kolejišť, zapojeno je 
třicet lidí.“

Oba sály byly jak v sobo-
tu, tak neděli stále plné náv-
štěvníků, od nejmenších až 
po starší generace. Když 
„kolem“ projížděl jeden z vla-
ků, který táhla parní lokomo-
tiva řady 455, za ní seřazeny 
staré zelené vozy s ještě dře-
věnými sedadly, mnozí vzpo-
mínali na své roky již dlouho 
minulé a hned mohli „zalo-
vit“ ve vzpomínkách, když 
těmito vlaky jezdili. Dveře se 
nejen obrazně, ale i ve sku-
tečnosti ani na chvilku neza-
vřely, pouze za výstavou až 
v neděli večer, za vzpomín-
kami vlastně nikdy...

 (šat)

Na výstavě modelového kolejiště byl k vidění i „funkční“ most 
Hracholusky.

 Za ovládacím pultem, řídícím provoz celého rozsáhlého kole-
jiště na přeštické výstavě, sedí Josef Němeček.

„Historický“ vlak tažený parní lokomotivou zastavil v zastávce Kokašice, nikoliv skutečné, ale na 
železničním modelovém kolejišti na výstavě v Přešticích.

 Pohled na část kolejiště na výstavě v Přešticích.
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

30 let poté... Přeštice 1989–2019
V letošním roce slavíme 30 let od pádu komunistického režimu a obnovení demokracie v našem státě. Rozhodli 

jsme se rubriku Listování v roce 2019 věnovat proměně Přeštic v onom třicetiletí 1989–2019.

Přeštické posametové podnikání

Možnost soukromého 
podnikání občanů přines-
la po roce 1989 obrov-
ské změny. Občanům se 
nabídl zcela nový způsob 
obživy, kterou si star-
ší generace ještě dobře 
pamatovaly z časů před 
Únorem, zato pro mladší 
ročníky to bylo doslova 
„pole neorané“. V euforii, 
která ve společnosti pano-
vala, se vše zdálo snadné. 
Jen základní podmínky 
k podnikání chyběly, a tak 
zprvu přišly ke cti garáže, 
průjezdy, nebytové pro-
story panelových domů 
i mobilní provizoria. Ti 
opatrnější zahajovali svo-
ji podnikatelskou činnost 
až po vlastním zaměst-
nání, na zkoušku. Jiní do 
toho šli naplno a získali 
před pozdější konkurencí 
časovou výhodu. Stěho-
vání na méně lukrativní 
adresu, či dokonce krach, 
hrozily samozřejmě vždy, 
a také k tomu docháze-
lo. Naopak na některých 
místech se vystřídalo 
více podnikatelů, ale se 
stejnou činností (Staveb-
niny na Nepomucké ulici 
385 nepřetržitě od červ-
na 1995). Jak se později 
ukázalo, nejlépe dopadli 
ti, kteří, aby se vyhnuli 
placení nájmů, vyčlenili 
k podnikání prostory ve 
své domácnosti, nebo se 
rozhodli získat vlastní 
nemovitost. Vyplácelo se 
nechtít rychle zbohatnout 
a nasadit rozumné ceny.

Díky restitucím se do 
rukou někdejších majite-
lů, případně jejich potom-
ků vrátily nemovitosti, 
v nichž byly provozová-
ny předválečné obchody 
a živnosti. Ve většině pří-
padů byla snaha obnovit 
jejich původní poslání. 
Jako příklady můžeme 
uvést Drogerii U Mrskošů 
s devadesátiletou tradicí, 
Elektrozávod Tuzar-Krás-
ný s tradicí sedmdesátile-
tou (navázal pouze Jiří 
Krásný jako fyzická oso-
ba), či kdysi vyhlášenou 

Restauraci U Kripnerů. 
Další, byť nově založené, 
zase v místní historii 
pokračovaly, což byl pří-
pad dvou nových tiská-
ren Fabík a Hanzar, kteří 
navazovali na staré tiskár-
ny Šafaříka a Ouřady.

Veřejné dražby (aukce) 
majetku, který byl dosud 
v rukou státu, se konaly 
v sále Kulturního zařízení 
a netrpělivě na ně čekali 
ti, kteří si hodlali kou-
pit nebo pronajmout ně- 
který vyvolávaný objekt. 
Potřebný kapitál regis-
trovaným podnikatelům 
nabízely ve formě úvěrů 
banky, podmínkou bylo 
předložení podnikatel-
ského záměru s kalkula-
cí. V roce 1991 proběhlo 
aukcí pět a v následujícím 
jedna. Řešily novinové 
kiosky, některé samoob-
sluhy a restaurace a něko-
lik specializovaných pro-
dejen. Z podniků služeb 
šlo o Obnovu, Pohřební 
službu a Oční optiku.

Západočeské soukromé 
noviny Kurýr, vycházející 
v Plzni v letech 1989-1992, 
uveřejnily několik repor-
táží o prvních přeštických 
podnikatelích. „Podnikání 
v oboru zázrak“ popsalo 
firmu AURIS Mirosla-
va Hošťálka, která v roce 
1990 začala jako jediná 
v republice vyrábět indi-
viduální ušní tvarovky pro 
nedoslýchavé. „Bez bot 
to nejde“ byla o obchodu 
obuví Růženy Tykalové. 
Stejný problém jako ji 
trápil i sklenáře Václa-
va Hurta, který do novin 
vylíčil své „Skleněné pek-
lo“. Oba na svých cestách 
za zbožím a materiálem 
naráželi na rychle vzni-
kající akciovky – zpro-
středkovatele dodávek od 
výrobců, s patřičnou při-
rážkou a diktátem podmí-
nek. Přechod z totality do 
svobodného světa zažili 
i bratři Frausové, kteří 
už od roku 1988 usilovali 

o vybudování malé vodní 
elektrárny na přeštickém 
jezu. Cesta k realizaci 
byla víc než trnitá. „Je 
smutné, že se osobní vlast-
nictví stále ještě dosta-
tečně nectí,“ řekl jeden 
z vlastníků milionového 
díla na závěr rozhovoru. 
„Jak rád bych koupil těch 
pár čtverečných metrů, 
aby nám konečně říkaly 
pane! Nesmím. Takto jde 
o podnikání do slova a do 
písmene na vodě...“

Vždy kopírovala po-
žadavky doby a usměrňo-
vali ji hlavně sami zákaz-
níci. Když bylo něčeho 
příliš, ztrátovost donutila 
majitele skončit (lékárny, 
květinky). Klasický sorti-
ment obchodů se postup-
ně rozšiřoval o nečekaně 
pestrou nabídku: second 
handy, zdravou výživu, 
půjčovny svatebních šatů, 
bazary, sázkovou kan-
celář, prodej výpočetní 
techniky, krmiv pro zvířa-
ta atd. Fenomén večerek 
příliš neuspěl, zato návrat 
k osvědčenému nedělní-
mu prodeji slavil úspěch. 
Už dva roky po „same-
tu“ se začaly konat na 
veřejných prostranstvích 
každodenní trhy asijských 
prodejců, většinou s texti-
lem a obuví. Po roce 2000 
se ale přesunuli do kamen-
ných obchodů a na tržiště 
se vrací české zboží.

V první várce 490 živ-
nostenských listů mohl 
Městský úřad Přeštice 
v roce 1992 povolovat jen 
živnosti volné (obchod-
ní činnost, ekonomické 
služby, zprostředkování 
atd.). Přesto činnost zlik-
vidovaného Okresního 
podniku služeb nahradili 
jednotlivci s dlouhole-
tou praxí ve svém oboru, 
jimž živnostenská opráv-
nění pro živnosti vázané 
vydávaly okresní úřady. 
Také rekvalifikační kur-
zy zažívaly boom. Obča-

né se dočkali truhlářů, 
klempířů, instalatérů, 
ševců, opravářů elek-
trospotřebičů a televizí, 
kadeřníků, písmomalířů, 
ale také videopůjčoven, 
cestovek, solária, kosme-
tických salonů, masáž-
ních služeb, tetovacího 
studia, modeláže nehtů 
atd. Přetrpěli jsme vlnu 
heren. Ve srovnání se sta-
vem před válkou se příliš 
nedařilo podnikatelům 
v pohostinství. Restaura-
cí, a s nimi i ubytovacích 
služeb, spíše ubývalo. 
Jejich roli musely převzít 
penziony. Zcela novým 
jevem se pak stalo budo-
vání ubytoven pro zahra-
niční dělníky.

Většina předlistopado-
vých podniků pro ztráto-
vost zanikla, jen někomu 
se podařilo zdárně pře-
transformovat. Rozpadu 
neuniklo ani zadlužené 
zemědělské družstvo, 
které už v roce 1991 
začalo žadatelům vracet 
půdu; počet soukromě 
hospodařících zeměděl-
ců však téměř nerostl. 
Nejhůře dopadl kdysi 
největší podnik ve městě, 
s. p. Prefa, produkující 
stavební prefabrikáty. 
Nešťastná privatizace 
ho dovedla po padesá-
ti letech existence až do 
konkurzu a areál o rozlo-
ze 10 ha byl srovnán se 
zemí. Podobný osud stihl 
i cihelnu, kterou vystří-
dala solární elektrárna. 
Přeštice naštěstí neušly 
pozornosti zahraničních 
investorů a nadnárod-
ních společností a staly 
se sídlem jejich poboček. 
Mimo jiné šlo o Vishay 
Electronic, s. r. o., (1991), 
Elasto Form Bohemia, 
s. r. o., (1992), Ludwig 
Schwerdtel, výroba stro-
jů, spol. s r. o., Plzeň, 
(1993), a především 
o komplex Lear Corpora-
tion Czech, s. r. o., (1993 
– nyní International 
Automotive Components 
Group, s. r. o.), a později 
SANKYO Oilles Indust-

ry, spol. s. r. o. (2003), 
kde je jedním ze společ-
níků Satoshi Nakamu-
ra z Japonska. Všechny 
jmenované firmy u nás 
působí dodnes.

Největší město bývalého 
okresu Plzeň-jih se neu-
bránilo vybudování dvou 
supermarketů. Vznikly 
vedle sebe při výpadovce 
na Plzeň, Penny Market 
v roce 1997 a diskont Plus 
(dnes Billa) v roce 2005. 
Přítomnost nadnárodních 
řetězců pocítily zejména 
malé přeštické obcho-
dy s potravinami, které 
jejich sortimentu nemoh-
ly konkurovat. Zavedení 
EET v roce 2017 naproti 
tomu očekávanou vlnu 
rušení živnostenských 
oprávnění nepřineslo. 
Spíše byl evidován ná-
růst v přerušení živností, 
neboť podnikatelé vyčká-
vali, zda nová vláda EET 
nezruší.

V současné době má 
sídlo v Přešticích a míst-
ních částech 1046 pod-
nikatelů, včetně spolků, 
které mají podnikání jako 
vedlejší činnost. Z toho 
je 124 právnických osob.

Všímáme si, jak se 
u nás občanská vybave-
nost v průběhu let mění, 
že zvláště těch nejpo-
třebnějších řemeslných 
služeb ubývá. Místa 
zrušených provozo-
ven zaujímají obchodní 
zastoupení pojišťoven, 
realitních a finančních 
společností. Může to 
souviset i s tím, že právě 
nyní končí mnoho těch, 
kdož se soukromým pod-
nikáním začínali v letech 
1990-1993. Odcházejí do 
zaslouženého důchodu 
s tím, že jejich činnost 
nemá kdo převzít. Na-
jdou noví následovníci 
odvahu prvních průkop-
níků?

Věra Kokošková

Každý to viděl jinak

Návrat starých firem

Dražby

První zkušenosti,
první problémy

Skladba
maloobchodní sítě

Služby a řemesla
dělají města

Původním podnikům 
odzvonilo

Tak trochu rány
pod pás

Kam kráčíš,
naše město?
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Pořad Poslední Přemyslovci 
v Základní škole
Josefa Hlávky Přeštice

Dne 6. března 2019 přijal 
pozvání do naší školy historik 
pan Libor Marek a představil 
dětem svůj nový pořad Posled-
ní Přemyslovci. Pan Marek 
věnuje studiu české panov-
nické dynastie Přemyslovců 
několik let. Se svými badatel-
skými objevy se podělil s žáky 
4. a 5. ročníku. Dozvěděli se 
jména nejznámějších Přemys-
lovců, časovou posloupnost 
jejich panování, významné 
královské počiny a vzájemné 
rodinné vztahy. Sdělil dětem 
i takové zajímavosti, jako byl 
jejich vzhled, postava a fyzic-
ké zvláštnosti. Během nesmír-
ně zajímavého a poutavého 
pořadu žáci zhlédli ve video-
projekci příběhy ze života 
králů, pověsti a záhady, a také 
rekonstrukci bitvy na Morav-
ském poli, kde padl Přemysl 
Otakar II. Pan Marek dětem 

představil i sbírku artefak-
tů, jako jsou unikátní pečetě, 
kopie listin a hlavně zbraně. 
Chlapci i děvčata s nesmír-
ným zaujetím sledovali repli-
ku královského meče, kterou 
si nechal pan Marek osob-
ně ukovat. Zažili na vlastní 
kůži, jaké pocity měli tehdejší 
panovníci v brnění a přilbách, 
se zbraněmi v rukou. Velmi je 
zaujala právě přilba svatého 
Václava a Přemysla Otakara 
II. Na závěr škola obdržela 
zdarma zajímavou pomůc-
ku – pražský groš Václava 
II. s krásnou patinou. Žáky 
pořad zaujal, sledovali každé 
slovo pana Marka a na závěr 
pokládali originální otázky 
k tématu. Děkujeme tímto 
panu Liboru Markovi za jeho 
skvělou přednášku a těšíme se 
na další spolupráci.

Mgr. Helena Medková

Dvě nové výstavy
Další nové dvě výstavy napl-

ňují „výstavní seznam“ přeš-
tického Domu historie. Jedna 
z nich seznamuje návštěvní-
ky s historií vážení, vývoje 
vah, zvláště domácích, a nese 
název „Vážím, vážíš, vážíme“. 
Na ní představují manželé 
Kourovi převážnou část své 
sbírky. „Vlastně vše začalo 
koupí chalupy na Šumavě ve 
Strážovicích, kdy při vyklízení 
jsme nalezli několikery váhy, 
některé funkční, z jiných pouze 
´trosky´,“ přibližuje počátky 
sbírky paní Kourová.  „Velkou 
výhodou je, že manžel je vlast-
ně všeuměl, vše opraví, dodělá 
chybějící dílky. Různých typů 
vah máme doma na dvě stov-
ky, už jsme v situaci, že někte-
ré nabídky dárců jsme nuceni 
i odmítnout.“ V Přešticích jich 
návštěvníkům výstavy nabí-
zejí k prohlédnutí více než sto 
šedesát. Dokladují na své sbír-
ce vlastně celý vývoj vážení, 
převážně v domácnostech, 
od jednoduchých vah až po 
výrazně zdobené z bohatých 
měšťanských rodin. „A hodně 

času také zabere pátrání po 
historii vah, snažíme se k jed-
notlivým typům zjistit co nejví-
ce zajímavostí,“ dodává.

Souběžně byla v podkroví 
zahájena druhá výstava, obra-
zy. Autorka Marie Zajíčková 
se pomyslně opět po řadě let 
jako rodačka vrací do Přeš-
tic, je dcerou učitele kreslení 
Bálka, na kterého si návštěv-
níci starší generace snadno 
a rádi vzpomenuli. V souboru 
obrazů, grafik či kreseb pod 
názvem „Desetiletí perem, 
štětcem“ nabízí průřez svými 
pracemi posledních let.

Autorka měla štěstí, že svůj 
koníček měla desítky let jako 
zaměstnání, když pracovala 
jako grafička v kulturní pří-
loze novin, nyní Deníku, dří-
ve Pravdy, také jako grafička 
v Západočeské galerii. Pro její 
tvorbu je typická určitá „zkrat-
ka“, což při tvorbě doprovod-
ných kreseb v kulturní rubrice 
novin bylo třeba. Svůj typický 
styl nezapře ani na vystavova-
ných obrazech.  

(šat)

Váhy všude kolem, kam se podíváš, takový byl prvý dojem ná-
vštěvníka vernisáže nové výstavy „Vážím, vážíš, vážíme“.

Návštěvníci výstavy „Vážím, vážíš, vážíme“ se mohou dozvědět 
mnoho o historii vah a vážení, prohlédnout si přes sto šedesát 
kusů různých vah.

Z vernisáže výstavy obrazů a kreseb „Desetiletí perem, štět-
cem“ autorky Marie Zajíčkové. 

Carmina a Rangers 
aneb Jak to vlastně začalo

Před více než deseti lety 
vystupovala tato skupina u nás 
v Přešticích na náměstí na Jar-
ních slavnostech, tehdy ještě 
jako Rangers – Plavci v čele 
s Janem Vančurou. Protože se 
divákům velmi líbili, napadlo 
nás využít je ke spolupráci 
s naším ženským pěveckým 
sborem a pozvat si je jako hos-
ty na některý z koncertů.

Získaly jsme tehdy od měs-
ta kontakt na Jana Vanču-
ru. On naši nabídku přijal, 
i když nevěděl, do čeho jde, 
a čekal spíše sbor starších žen 
v důchodovém věku, které si 
mezi pletením a háčkováním 
občas jdou zazpívat.

Koncert tehdy byl skvělý. 
Pan Vančura přijel s kytaristou 
a zpěvákem Karlem Macálkou. 
My jsme byly nadšené z nich, 
oni byli neméně překvapeni 
námi. Po koncertě se ještě zpí-
valo dlouho do noci a Honza 
Vančura prohlásil: „Holky, 
budete s námi koncertovat 
a zaplníme celou Lucernu.“ 
A jeho slova se téměř do pun-
tíku vyplnila. Natáčely jsme 
s nimi DVD k jejich 45. výročí 
založení skupiny a pak i vystu-
povaly na slavnostním koncer-

tu v Hybernii, který přenášela 
Česká televize.

V roce 2013 odešel z kape-
ly Honza Vančura. Rangers 
– Plavci dále hráli ve složení 
Mirek Řihošek, Max Presser, 
Karel Macálka, František Goliš 
Drápal a Iva Hajnová. S tou-
to sestavou pokračovala naše 
spolupráce. Společně jsme byli 
v srpnu 2017 hosty na festi-
valu Mohelnický dostavník, 
následovala další vystoupení 
v Nepomuku, Českých Budějo-
vicích, Praze, v zahradě kladen-
ského zámku, v Poběžovicích 
nebo slavnostní vánoční kon-
cert v pražském divadle Broad-
way v prosinci loňského roku.

Ve středu 8. května v 18.00 
hodin se můžete přijít do přeš-
tické sokolovny přesvědčit, že 
i po deseti letech spolupráce 
nevymizelo mezi Carminou 
a kapelou Rangers – Plavci 
nadšení ze společného zpívání. 
Na koncertě zazní největší hity 
této kapely za doprovodu tři-
cetičlenného pěveckého sboru. 
Koncertem bude provázet zná-
mý moderátor Zdeněk Vrba.

Martina Fornouzová
Vlasta Holá

CARMINA Přeštice
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Symboly obcí Přešticka
– Štěnovice

Přešt i cké  k ron iky  j sou  j i ž  zd ig i ta l i zované : 
h t tp : //www.por ta font ium.eu/contents/chron ic le/soap-p j /prest i ce 

Sousedská turistická
vycházka

V sobotu 30. března skupin-
ka turistů z obcí Lišice, Dolní 
a Horní Lukavice uspořádala 
jarní výšlap do lesa Vyso-
ká. V lese jsme minuli Kozí 
kámen, pokračovali až k jed-
nomu z nejvyšších vrcholů 
tohoto polesí – na Jelení vrch 
(522 m n. m). Jelení vrch již 
dávno nevyniká výbornou 
viditelností do krajiny, nýbrž 
je zalesněný a výhled znemož-
ňují vzrostlé stromy. Následo-
val odpočinek spojený s opé-
káním buřtů pod vrcholem. 
Poté jsme zamířili do lokality 

Pod Smutným koutem. Jedná 
se o přírodní památku, kte-
rá se nachází jižně od obce 
Čižice. Důvodem ochrany je 
různě stará doubrava s pestrou 
a vzácnou květenou (např. lilie 
zlatohlávek, bělozářka, jater-
ník apod.) Prošli jsme kolem 
hájovny, chatovou oblastí 
u řeky Úhlavy – Údolí Luny 
– a po lukách zpět do Lišic. 
Sešlo se nás 13, ušli jsme 17 
kilometrů a k pěkné vycházce 
přispělo krásné slunné teplé 
počasí. Turistům zdar!

Eva Horová

Popis
znaku:
Modro-zlatě 

šikmo dělený 
štít. V horním 
poli posta-
vená stříbrná 

palice podložená zkříženým 
špičákem a dlátem a převý-
šeno úhelníkem, vše stříbrné. 
V dolním žlutém poli černá 
kančí hlava.

Popis
vlajky:
List je 

čtvrcený: 
horní žer-

ďové pole je bílé, dolní žerďo-
vé pole je černé, horní vlající 
je modré, dolní vlající žluté. 
Poměr šířky k délce je 2:3.

Datum rozhodnutí: 15. květ-
na 1994.

Ing. Jiří Běl

Beseda se spisovatelkou
Petrou Martiškovou
s ukázkou parkouru

Dne 12. března 2019 se usku-
tečnila v Základní škole Josefa 
Hlávky Přeštice pod záštitou 
Městské knihovny Přeštice 
beseda se spisovatelkou Pet-
rou Martiškovou. Zúčastnili se 
jí žáci 5. ročníku. Petra Martiš-
ková je známá spisovatelka pro 
děti a mládež, její knihy vychá-
zí již od roku 2006. Věnuje se 
přitažlivým tématům pro tuto 
věkovou skupinu, její knihy 
jsou velmi žádané. Paní Mar-
tišková popisovala žákům své 
spisovatelské začátky a nema-
lé úsilí, které provázelo vydá-
ní její první knihy. Vyprávěla 
dětem, jak vzniká knížka od 
prvního nápadu až po vydá-
ní, jak to chodí v nakladatel-
stvích, a nezapomněla okořenit 
besedu různými zajímavostmi 
a čísly ze světa knih. Moti-
vovala také děti stát se spi-
sovateli, několik žáků během 
rozhovoru překvapilo, že již 
mají s literárním tvořením 
zkušenosti. Paní spisovatelka 
představila dětem některé své 
tituly, jednak v knižní podobě 
a také v méně obvyklé formě 
– v knižních trailerech (obdo-
ba filmových trailerů). Žáci se 
tak mohli seznámit s kniha-
mi pomocí krátkých hraných 
videosnímků, jež jim nastí-
nily prostředí, děj, zápletku 
a postavy knih. Paní Martiš-
ková žákům prozradila řadu 
zajímavostí z natáčení, různá 
úskalí, která herce prováze-
la, zkrátka žáci měli možnost 

přenést se za hranice poznání 
knih, jak je jinak běžně vidí 
v regálech knihkupectví. Sou-
částí besedy bylo také povídá-
ní o parkouru a free runningu 
v podání Tomáše Vyšohlída, 
který spolupracuje s paní Mar-
tiškovou při natáčení knižních 
trailerů a jako technický porad-
ce při psaní knih s touto téma-
tikou. Tomáš se s žáky podělil 
o spoustu odborných termínů, 
rad a informací o parkou-
ru, o bezpečnosti, správném 
oblečení i o místech, kde se 
dá trénovat. Předvedl jim také 
některá svá videa a jako nej-
větší lákadlo na závěr besedy 
- ukázku svého umění, z něhož 
byli žáci nadšeni. Chtěli by-
chom touto cestou poděko-
vat také paní Mgr. Jindřišce 
Červené z Městské knihovny 
Přeštice za zorganizování této 
krásné akce pro naše žáky.

Mgr. Helena Medková
Postřehy žáků:
Jakub: „Zaujalo mě, jak 

mohou skákat takhle vysoko 
při saltech a jak při backflipu 
dokázal Tomáš udržet rovno-
váhu a ani se při dopadu na 
bednu nepohnul.“

Bára: „Mě fascinuje, že 
dokáží překonat strach.“

Adam: „Zaujalo mě, že si 
každý jednotlivý skok musí 
parkouristé dobře předem 
promyslet.“

Tonda: „Mně došlo, že být 
spisovatelem v Česku je nároč-
né.“

Setkání nad kronikou
Sdružení obyvatel Zastáv-

ky uspořádalo dne 23. března 
2019 besedu nad kronikou 
obce. Zúčastnilo se celkem asi 
40 lidí, jak starousedlíků, tak 
i občanů, kteří se do obce při-
stěhovali v době teprve nedáv-
né. Zajímavé úryvky z kroniky 
předčítali pan Ladislav Kroc 
a paní Dana Doskočilová. Nad 
kronikou se až do večerních 
hodin živě diskutovalo, do 
diskuze se zapojili zejména 
pamětníci – p. Pitel, pí Pitelo-
vá, pí Skalová, pí Kriegelstei-
nová.

Jak kronika uvádí, první stav-
bou na Zastávce byl strážní do-
mek č. 61 a prvními obyvateli 
rodina pana Pitela. Dlouhé roky 
fungovala v obci hospoda, kde 
bylo, dle kroniky, i v těžkých 
časech vždy veselo. V dřívěj-
ších dobách byl také v provozu 

obchod a kulturní zařízení, ve 
kterém se pořádaly bály a dal-
ší akce. V poslední době však 
zařízení chátralo a přestávalo 
být využíváno. Teprve v sou-
časnosti kulturní zařízení zno-
vu ožívá. Postupně se opravuje 
a zvelebuje a naši občané tak 
mají opět možnost scházet se 
v důstojném prostředí. Oprav-
né práce provádějí ve svém 
volném čase členové sdružení 
a na opravu finančně přispívá 
Městský úřad v Přešticích.

Doufáme, že i další akce 
sdružení se setkají se stejným 
ohlasem jako tato beseda. Na 
závěr bychom touto cestou 
chtěli poděkovat paní MUDr. 
Marii Strakové, která kroniku 
v poslední letech vedla.

Za Sdružení obyvatel 
Zastávky Ladislav Kroc

a Dana Doskočilová

SVČ Slunečnice informuje

V dubnu jsme do Slunečnice 
pozvali děti z mateřské školy 
Dukelská, pro které jsme měli 
připravený výukový program 
k blížícím se velikonočním svát-
kům. Děti se dozvěděly něco 
o velikonočních zvycích a mlad-
ší si vyrobily obrázek se zajíčky 
a kuřátky, ty starší pak obkres-
lovaly, vystřihovaly, lepily až 
jim pod ručičkama vzniklo malé 
kuřátko s hýbacíma očima.

Všechny tvořivé dámy zveme 
na další z Kreativních odpo-
činkových večerů s výtvarni-
cí paní Lucií Dvořákovou- 
-Liberdovou, tentokrát budeme 
tvořit „Zahradní lucerničky“. 
Začínáme ve čtvrtek 16. květ-
na 2019 od 18.00 hod. (tvoře-
ní na cca 2-3 hodiny). Každý si 
vytvoří dvě zahradní/balkóno-
vé lucerničky. Zájemci, hlaste 
se na e-mail: lucie.d.l@sez- 
nam.cz Minimální počet účast-
níků je pět a cena: 150 Kč 
(v ceně je veškerý materiál, 
s sebou si doneste pouze  dvě 
sklenice a menší kleště).

Zveme do Slunečnice vše-
chny dospěláky, příznivce 
deskových her na sobotu 25. 
května 2019 na „Deskoherní 
potkávání pro dospělé“ od 
14.00 do 18.00 hodin.

Na „Nedělní tvořivou dílnu 
s výtvarnicí Vladimírou Písa-
řovou-Živnou“ zveme vše-
chny, kteří rádi vyrábí (dospě-
láky, rodiče s dětmi; starší 
děti od 6. třídy mohou dorazit 
samy) na „Tvoření šperků 
z PET lahví“. Akce proběhne 
v neděli 26. května 2019 ve 
Slunečnici od 14.00 hod. (tvo-
ření cca na 2-3 hodiny). Cena: 
50 Kč (materiál je v ceně). 
Zájemci, hlaste se v naší onli-
ne sekci: https://ddmpresti- 
ce.iddm.cz anebo pište na 
e-mail:   svc.prestice@seznam.cz 
či volejte: 379 304 910. Mini-
mální počet účastníků je pět.

Zájmové kroužky ukončí 
v letošním školním roce svou 
činnost 7. června 2019, volno-
časový klub Slunečnice bude 
naposledy v pátek 21. června 
2019.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Mgr. Jana Prokešová

ředitelka



Od měsíce května 2019 začne 
opět pracovat na území měs-
ta Přeštice asistent prevence 
kriminality (APK). Město 
Přeštice získalo dotaci z Pro-
gramu prevence kriminality 
ČR, cestou Ministerstva vnitra 
ČR, na dva asistenty prevence 
kriminality na období do kon-
ce roku 2021. V měsíci dubnu 
2019 byl proveden se zájemci 
pohovor a následně samotné 
výběrové řízení. Pozice asi-
stent prevence kriminality by-
la v Přešticích úspěšně reali-
zována již v letech 2017-2018 
ve spolupráci s ÚP. Potvrdilo 
se, že tato pozice (projekt), je 
vhodným prostředkem situ-
ační prevence, a v místech, 
kde APK působí, je místní 
komunitou – občany, velmi 
dobře přijímán, což se odráží 
v bezproblémové spolupráci 
a v případě potřeby či potíží 
stále častěji vyhledávají jeho 
pomoc. Během realizace toho-
to projektu byla navázána dob-
rá spolupráce APK s OO PČR 
Přeštice, sociálními odbory, 
úřady práce a dalšími subjekty 
veřejné správy. Na úřadu práce 
v Přešticích dokonce zabránil 
nezaměstnanému v dokončení 
jeho protiprávní činnosti pro-
ti úřednici – věc řešena jako 
trestný čin a samotný pachatel 
byl pro tento čin již odsouzen.

V krátkosti připomenu popis 
jeho pracovních činností. Asi-
stent je zaměstnanec města, 
ostatní zaměstnanec měst-
ské policie. Jeho postavení je 
odlišné od postavení strážníka, 
který disponuje zákonnými 
oprávněními a povinnostmi 
a při výkonu své profese musí 
v nezbytné míře zasahovat do 
práv a svobod občanů. Rozli-
šení APK a strážníka je vcelku 
snadné, neboť strážníkův stej-
nokroj obsahuje nezaměnitelné 
prvky, jako jsou nápis městská 
policie, odznak, služební číslo 
a domovenka. Asistent žádný 
z těchto prvků nemá, je ozna-
čen nápisem „Asistent preven-
ce kriminality“, někdy působí 
v reflexní vestě se stejným 
nápisem. Asistent nemá žádná 
zákonná oprávnění nad rámec 
práv občanů. V případě zjiš-
tění porušení zákona nemůže 
zastávat roli strážníka nebo 
policisty, musí o svém zjištění 
vyrozumět městskou či státní 
policii. Jeho činnost doplňuje 
službu městské policie a může 
plnit úkoly, které ze zákona 
o obecní policii nejsou svěře-
ny výhradně strážníkům. Pra-

cuje v součinnosti se strážníky 
a zejména s mentorem (strážní-
kem), který je APK k dispozici. 
Během měsíce května projdou 
Asistenti vstupním školením 
a základní přípravou na svou 
pozici. Budou seznámeni 
s chodem a činností městské 
policie, s právním minimem, 
vyhláškami a nařízeními měs-
ta, všemi právy a povinnostmi 
strážníků a městskou záchyt-
nou stanicí pro zatoulané pej-
sky. Budou dále vybaveni 
detektorem kovů pro hledání 
nežádoucích kovových před-
mětů, jakými jsou např. injekč-
ní stříkačky na rizikových mís-
tech – parky, hřiště, pískoviště 
a jejich okolí.

Asistent prevence krimina-
lity se podílí na:
 prevenci kriminality ve měs-
tech
 dohledu nad veřejným pořád-
kem, pořádkem ve veřejných 
budovách, čistotou veřejných 
prostranství
 řešení záležitostí souvisejí-
cích s narušováním občanské-
ho soužití
 dohledu nad bezpečností dětí 
v blízkosti základních škol 
v určené lokalitě a na dohle-
du nad bezpečností silničního 
provozu v okolí škol v ranních 
hodinách při příchodu dětí do 
školy a v odpoledních hodi-
nách při jejich odchodu, včet-
ně přechodů pro chodce.

Dále provádí:
 pochůzkovou a kontrolní 
činnost v přidělené lokalitě 
dle instrukcí a pokynů s cílem 
chránit veřejný pořádek a zajis-
tit ochranu osob a majetku
 snižuje míru vandalismu, 
fyzického i verbálního napa-
dání ve veřejném prostoru 
(parky, dětská hřiště, okolí 
škol…)
 kontrolu dětských pískovišť
 vyhledává další problémo-
vá místa a předává je městské 
policii.

Asistenti budou na území 
města působit buď ve dvojici, 
nebo společně se strážníkem 
MP Přeštice.

Dále bych chtěl po osmi 
letech v našem kolektivu přiví-
tat opět ženu – strážnici, která 
k nám přešla z MP Plzeň a roz-
šířila naši městskou policii od 
měsíce dubna 2019. Někteří 
z Vás se s ní již mohli v terénu 
setkat. 

Přejeme jí mnoho osobních 
a pracovních úspěchů.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

PŘEŠTICKÉ NOVINY | KVĚTEN  | 10

Asistent prevence
kriminality
od května 2019 opět v Přešticích

Nebezpečí na sociálních
sítích

Pracovnice Odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu v Přešti-
cích, Orgánu sociálně právní 
ochrany dětí, zaznamenaly 
v posledních měsících zvýše-
ný počet případů, kdy se děti 
a mladiství stávají obětí tak-
zvaného sextingu.

Pojem sexting, vnikl spoje-
ním slov sex a textování. Pod 
pojmem sexting se skrývá 
elektronické rozesílání texto-
vých zpráv, fotografií, videí se 
sexuálním obsahem. Nezletilé 
děti sdílejí své intimní foto-
grafie a videa po sociálních 
sítích typu Facebook, Insta-
gram, WhatsApp, Snapchat, 
Messenger a dalších. Dnešní 
mládež je spolu v neustálém 
spojení přes telefon, tablet 
či počítač a sítí na nich. Sou-
časné moderní technologie 
a způsoby komunikace mezi 
nezletilými na ně vytváří tlak 
na udržení si sledovanosti, být 
takzvaně „in“, stále ve spojení. 
Snaha nezletilých se v tomto 
mnohočetném světě elektro-
nické komunikace zviditelnit, 
je veliká a někdy jsou pro to 
schopni udělat leccos. Je potře-
ba dobře si rozmyslet jaké fot-
ky a příspěvky na sociálních 
sítích sdílíme. Ne vždy jdou 
zcela odstranit. V budoucnu 
nás mohou ovlivnit a zasáh-
nout do života. Mohou vést 
k vážným zdravotním problé-
mům, mezi které patří emoč-
ní a psychická úzkost, která 
může vyústit i v sebevražedné 
sklony. Může vést k různým 
obtížím, např. vydírání, sexu-
álnímu obtěžování, šikaně, 
pomlouvání, ohrožování mrav-
ní výchovy dětí až k trestnímu 
stíhání oběti. Existuje server 
www.e-bezpeci.cz, který shro-
mažďuje informace o rizi-
cích spojených s pohybem na 
internetu. Věnuje se výzkumu 
negativních jevů na internetu, 
vzdělávání dětí i dospělých 
o rizicích na e-sítích, osvě-
tě, prevenci a intervenci. Je 
zdrojem informací pro děti, 

mládež, rodiče i odborníky. 
A právě na těchto stránkách 
se můžete dočíst spoustu cen-
ných rad a informací, na co 
je třeba si dávat pozor nejen 
na sociálních sítích, ale i přes 
mobilní telefony. Najdete 
zde vysvětlení mnoha pojmů 
jako kyberšikana (vydírání, 
vyhrožování), kyberstalking 
(pronásledování, opakované 
a stupňované obtěžování), 
kybergrooming (komunikace 
s neznámými uživateli, vedou-
cí k osobní schůzce, na které 
může dojít ke zneužití).

Podle § 192 zákon č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, (výro-
ba a jiné nakládání s dětskou 
pornografií), § 193 (zneužití 
k výrobě pornografie), § 175 
(vydírání), § 354 (nebezpečné 
pronásledování), a další, může 
být ten, kdo šíří, skladuje foto-
grafie nebo videa s intimním 
obsahem řešen Policií České 
republiky, vyslýchán a sou-
dem odsouzen až k odnětí svo-
body na několik let.

Doporučujeme rodičům 
nezletilých získávat si infor-
mace o možných nebezpe-
čích na internetu a sociál-
ních sítích, používat pravidla 
bezpečného pohybu dětí na 
internetu, opakovaně hovo-
řit s nezletilými dětmi o té-
to problematice, kontrolo-
vat a chránit je. Odpojením 
nezletilých od sociálních sítí 
tento problém nevyřešíme. 
Je potřeba děti v tomto vzdě-
lávat, nespoléhat jen na ško-
lu, kde probíhají preventivní 
programy. Rodiče mají svoji 
zodpovědnost v péči o děti, 
jejich rozvoj i bezpečí.

Doporučené odkazy:
www.e-bezpeci.cz
www.bkb.cz
www.linkabezpeci.cz
www.rodicovskalinka.cz

Pokud potřebujete pomoci, 
poradit, nasměrovat, pracov-
nice OSVZ MěÚ Přeštice jsou 
tu pro Vás.

Bc. Šárka Vítková, DiS.
sociální pracovnice OSVZ

On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 

Mít svůj vlastní život
Kristýna bydlí v chráněném 

bydlení Můj 1+0 pro osoby 
s postižením v Přešticích. Má 
svůj životní sen: bydlet ve 
svém bytě, mít svoji domácnost 
a chodit do práce. Pro mnohé 
z nás by to byl úplně obyčejný 
život, ale pro Kristýnu to zna-
mená „mít svůj vlastní život“. 
Mít domov, o který se dokáže 
sama postarat a vydělat si 
svoje peníze, se kterými bude 
s asistencí pracovníků chrá-
něného bydlení hospodařit. 
Během svého pobytu v Můj 
1+0 pro osoby s postižením se 
naučila samostatně vařit, prát, 
vyznat se v péči o domácnost, 
sama si nakoupit jídlo a další 
potřebné věci. V červnu ukon-
čí závěrečnou zkouškou dvou-
letou Praktickou školu Diako-
nie ČCE v Merklíně a nastoupí 
do práce. Z výplaty pak bude 
moci hradit nájem v bytě. 
Potřebuje pomoci ale s vyba-
vením bytu, protože až doteď 
bydlela jen v dětském domo-

vě nebo v chráněném bydle-
ní a nemá vůbec nic kromě 
osobních věcí. Pomozte nám 
společně s Kristýnou vybavit 
malý byt nábytkem, lednič-
kou a pračkou a splnit jí sen 
o samostatném bydlení.

Chráněné bydlení Můj 1+0 
pro osoby s postižením posky-
tuje v Přešticích nezisková 
organizace Diakonie Západ 
jako registrovanou sociální 
službu, kde se její obyvatelé 
učí s pomocí asistentů mimo 
jiné pečovat o svou domác-
nost, hospodařit s penězi, najít 
si práci, přátele a zapojit se do 
společnosti.

Vizí této služby je: být mís-
tem pro lidi s lehkým až středně 
těžkým mentálním postižením 
nebo autismem, kteří chtějí žít 
samostatně, ale síly jim na to 
(zatím) nestačí.

RNDr. Iva Náprstková,
Ph.D.

koordinátor Můj 1+0 
pro osoby s postižením

Letošní rok v Domě
historie Přešticka

Do 26. května t. r. mohou ná-
vštěvníci Domu historie Přeštic-
ka v našem malém muzeu vidět 
druhou a třetí výstavu v letošním 
roce. Malířská výstava rodačky 
z Horní Lukavice Marie Zajíč-
kové – Jílkové ukazuje její tvor-
bu za posledních deset let (foto-
grafie je ze dne zahájení její 
výstavy). V přízemí vystavují 
manželé Kourovi z Horažďo-
vicka svoji sbírku historických 
vah. Těšte se na výstavu výtvar-
ných prací žáků přeštické ZUŠ. 
V letních měsících si přijďte 
prohlédnout sbírku gramofo-
nů a hračky z tvorby manželů 
Holubových. Na podzim bude 

v DHP výstava Svět trpaslíků 
a letošní výstavní sezóna bude 
ukončena vánočními Vánoce 
s krajkou a Vánoce s českou 
malířkou Marií Fischerovou 
Kvěchovou. Příští rok, 8. červ-
na 2020, to bude „teprve“ dva-
cet let, co bylo otevřeno malé, 
ale naše muzeum. Pracovníci 
muzea nepřipravují jen zajíma-
vé výstavy, ale spravují i sbírky 
a dokumenty a spolupracují 
s ostatními muzei. Nemůžeme 
se srovnávat s muzei okolních 
měst, které mají staletou his-
torii, ale výběrem a kvalitou 
výstav a jiných akcí ano.

Ing. Jiří Běl

Zvon přátelství...
Dokončení ze str. 1
Lidé, kteří byli tohoto 

nehorázného činu přítomni, 
měli v očích slzy. Díky blíží-
címu se konci války nestačili 
hitlerovci v celém rozsahu 
svůj vandalský čin uskutečnit 
a po válce se některé zvony 
vrátily zpět. 

Nyní, po 77 letech, zaujme 
své místo ve věži kostela 
Nanebevzetí Panny Marie 

v Přešticích i chybějící zvon, 
nově vyrobený firmou pana 
Manouška z iniciativy a za 
finanční podpory měst Přešti-
ce a Nittenau a jejich občanů. 
Při této příležitosti nesmíme 
zapomenout ani na pana Jana 
N. Mrkvičku, který ještě za 
svého života tento chvály-
hodný počin prosazoval a při-
spěl na něj v závěti částkou 
10 000 Kč.

Vzpomínka 
Petra Blažka

současného varhaníka



Vážený pane starosto, 
v úvodníku dubnových PN 
jste opět použil osvědčenou 
populistickou argumentaci, 
kterou se účelově vyhýbáte 
zveřejňování věcných odpo-
vědí. Metodu, která zneužívá 
důvěru a staví na dojmech 
neinformovaných obyvatel.

V krátkém odstavci jste 
smotal moji kritiku rozpočtu 
města na tento rok a středně-
dobého výhledu městského 
rozpočtu na období do r. 2023 
s kauzou nevýhodného pro-
deje 11 ha městských rozvo-
jových pozemků firmě AREA 
group s.r.o. Manipulaci čte-
nářů stupňujete tvrzením, že 
nejsem zorientován a závěr 
vtíravě dotahujete ironickou 
tečkou vypůjčenou od klasi-
ka. Pane starosto, můj komen-
tář ke zmíněným rozpočtům 
města vychází z čísel a pod-
kladů, které všem zastupite-
lům předložil městský úřad. 
Ale jen logikou první věty 
tohoto článku chápu, proč 
moji kritiku rozpočtů vyvrací-
te s ní nesouvisející autoritou 
soudů, institucí a znaleckých 
posudků a jejich výroků ve 
zcela jiné věci. Vámi oslove-
né instituce vydaly stanovis-
ka k Vámi zadaným dotazům 
v souladu s Vámi zvolenou 
strategií postupného prodeje 
městských pozemků firmě, 
která evidentně nedodržela 
smluvní závazky vůči městu. 
Nic víc. Pane starosto, mlží-
te.

Na rozdíl od Vás si myslím, 
že se v uvedených rozpočtech 
i v prodeji 11 ha rozvojových 
pozemků firmě AREA group 
orientuji dobře. Máte-li jiný 
pocit, konečně zodpovězte, 
písemně a veřejně, několik 
následujících dotazů. Odpo-
vědi na ně by měly zajímat 
nejen zastupitele města, ale 
všechny občany. A i když pro 
Vás „byla celá záležitost pro 

město uzavřena již v minulém 
období“ („dtto lidi zapomeň-
te“), pro mě do obdržení odpo-
vědí, ať už od Vás či někoho 
jiného, „celá záležitost uza-
vřena není“. Tedy znovu:

Proč město vrátí firmě AREA 
z prodejní ceny 7 ha pozemků 
v lokalitě Nepomucká zpět 12 
mil. Kč, když AREA u soudu 
vyčíslila, že do úpravy těchto 
pozemků v rozvojové lokalitě 
Nepomucká fakticky investo-
vala pouze 3,4 mil. Kč? Čím 
je podložen výdaj firmy na 
zbývajících 8,6 mil. Kč?

Proč město postupně prodá 
firmě AREA 4 ha pozemků 
v Obytné zóně Svatopluko-
va určených pro výstavbu 
rodinných a bytových domů 
za cenu 300 Kč/m2 plus DPH 
(s garancí této ceny až do 
roku 2033), když občanům 
obdobné pozemky již dnes 
prodává za cenu 1170 Kč plus 
DPH? Čím je podložen roz-
díl prodejní ceny pozemků 
určených pro RD ve výši 
870 Kč/m2?

Proč město v březnu 2015 
nevyužilo možnosti odstoupit 
od smlouvy s touto firmou, 
která smluvní závazky evi-
dentně neplnila a proč naopak 
v r. 2017 „Dohodou o smíru“ 
změnilo podmínky původní 
smlouvy výrazně v nepro-
spěch města?

Antonín Kmoch
člen ZM Přeštice
za Občanský hlas

Přečetl jsem si článek na 
první straně březnových Přeš-
tických novin, pojednávající 
o zřízení komise koncepce 
a rozvoje, která by měla být 
poradním orgánem vedení 
města. Budiž. Otázky, které by 
měla tato komise řešit však ve 
mně vyvolaly přinejmenším 
smíšené pocity. Podněty jsou 
rozděleny na důležité a okrajo-
vé. Mezi ty první patří bazén, 
sportovní hala s umělým klu-
zištěm a prodejna Lidlu. Těm-
to tématům se ovšem nechci 
věnovat, protože byla mnoho-
krát řešena v radě i v zastupi-
telstvu již od přelomu tisíciletí. 
Už mi to po tak dlouhé době 
připadá jako mlácení prázdné 
slámy, a proto přejdu k dal-
ším třem položkám, které mne 
zaujaly.
1. Komise by měla podle 
zmíněného článku dohlížet 
na výkup pozemků k obchva-
tu. Zde se nabízí otázka, jak 
je možné, že se s věcí dosud 
více nepokročilo, když podle 
původních plánů už měl být 
obchvat hotový. Samotných 
Přeštic se ostatně týká jen 
malá část celé trasy.
2. Další těžko pochopitelná 
informace se týká přemístění 
skateparku. Hluk ve vnitro-
bloku údajně vadí několika 
stěžovatelům. A v parku pod 
Benzinou nikomu vadit nebu-
de? Tento historický městský 
park, který svého času sloužil 
jako skládka smíšeného odpa-
du se po dlouhých desetiletích 
konečně dostal do přijatel-
né podoby. Stromy vzrostly, 
poskytují stín a četné lavičky 
jsou za pěkného počasí plně 
obsazeny odpočívajícími míst-
ními obyvateli všech generací. 
Teď vedení města plánuje, že 
tam pošle pracovníky s moto-
rovými pilami a pravděpodob-
ně také s bagrem, aby fungu-
jící park rozmetali a osadili 
rampou. Neuvěřitelné! Proč 
ničit to, co dobře funguje? 
Je to jedna z mála klidových 
zón v celém městě. Současné 
umístění skateparku ve vnitro-
bloku možná není vhodné, ale 
nějací nespokojenci se najdou 
vždy a všude. Lidé nakonec 
musí tolerovat i problematické 
pořádání pouti na Masarykově 
náměstí. Mimoto máme měst-
skou policii, která je odpověd-
ná za pořádek, včetně dodržo-
vání nočního klidu.
3. Mezi deklarované drobnější 
záměry patří využití bývalého 
areálu zemědělského družstva. 
Avšak podle mého názoru 
rozhodně nejde o drobnost! 
Zde se musím vrátit o něko-
lik let zpátky. Koupě areá-
lu bývalého zemědělského 
družstva byla schválena ještě 
předminulým zastupitelstvem. 
Předpokládala se kultivace 

areálu a dle možností adap-
tace stávající stavby na dům 
pro seniory. Nová garnitura 
vedení města provedla pouze 
drobnou studii, ze které vyply-
nulo, že o takové zařízení není 
mezi občany zájem. Jeho cena 
by navíc přesahovala sto pade-
sát miliónů korun. Zde se cel-
kem zákonitě odrazilo věkové 
složení vedení města. Proč by 
si muži v nejlepších letech 
měli lámat hlavu s původ-
ním záměrem, který se týkal 
staré generace? Jinými slovy 
– když se něco nechce udělat, 
vždycky se pro to najde dosta-
tek důvodů. Potom se na celý 
projekt tiše zapomnělo. Nyní 
se o bývalém objektu země-
dělského družstva opět začalo 
mluvit. Obávám se, aby celý 
areál nebyl prodán ke komerč-
ním účelům. Například na 
skladiště kovového šrotu nebo 
umělých hnojiv, případně by 
mohl sloužit jako ubytovna 
zahraničních dělníků. Přitom 
se jedná možná o nejvýznam-
nější přeštickou lokalitu. Před 
více než tisíci lety tam stáva-
lo slovanské hradiště, jednalo 
se tedy o středobod zdejšího 
osídlení. Toto místo by si tedy 
zasloužilo důstojné zacházení. 
Vzpomínám na legendárního 
přeštického starostu Vladimí-
ra Bendu. Pracoval jsem s ním 
v radě města. Tento muž nejen 
dobře mluvil, ale hlavně dob-
ře a rychle konal. Představuji 
si, co by asi v daném přípa-
dě udělal. Nejprve by nechal 
vypracovat plány na přestavbu 
stávajícího objektu na 10-15 
malých bytových jednotek. 
Mezitím by nechal odstranit 
ruiny v dolní části areálu.

Také by se mu téměř jistě 
podařilo sehnat nějakou dota-
ci. Však také pracoval jako 
pokladník Svazu měst a obcí. 
Za rok, nejdéle za dva by na 
místě stál ukázkový dům 
s pečovatelskou službou se 
zelení a lavičkami místo stá-
vajících chlévů. Obdobně rea-
lizoval dům s pečovatelskou 
službou z bývalé mateřské 
školky v Máchově ulici. Tady 
by jako bonus posloužil pře-
krásný výhled na údolí Úhla-
vy. Stále početnější stárnou-
cí populace by si toto řešení 
rozhodně zasloužila. Nemys-
lím si, že je to jenom bláhová 
představa. Navržené řešení je 
bezpochyby realizovatelné, 
i kdyby nevyšla dotace z kraje. 
Na takovou adaptaci by podle 
mých zkušeností postačil pat-
řičně upravený městský rozpo-
čet. Rozhodně by se nejednalo 
o sto padesát milionů korun, 
ale pouze o jejich zlomek.

Věřím a doufám, že se sou-
časné vedení města nad touto 
polemikou zamyslí.

MUDr. Karel Naxera
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Polemika ke koncepci 
rozvoje města

NÁZORY ZASTUPITELŮ 
(Toto místo je určeno ke zveřejňování osobních názorů zastupitelů)

Peněžní dotace z rozpočtu
města Přeštice na rok 2019 
jsou rozdělené

V rozpočtu na rok 2019 má 
město Přeštice odsouhlasenou 
ZM částku 2 700 000 Kč na 
dotace na neinvestiční výdaje 
pro 1. kolo poskytování dota-
cí.

Po přepočtení procent uzna-
telných neinvestičních výdajů 
ze všech žádostí byla vypoč-
tena částka dotace ve výši  
3 083 227 Kč. Částka 2 700 000 
korun v rozpočtu byla tedy 
překročena o 383 227 Kč. 
O tuto částku byly poníženy 
dotace na neinvestiční výdaje 
všech spolků dle poměru uzna-
telných výdajů k celku.

Vše podléhá Pravidlům ZM 
č. 6/2018. O výši nárokované 
dotace rozhoduje nad 50 000 
korun zastupitelstvo a do 
50 000 korun rada města.

V loňském roce 2018 byla 
částka pro spolky 2 500 000 Kč. 
Celé vedení města i zastupitelé 
si zaslouží uznání. Proč?

V dnešní době není snad-
né získávat peníze v širokém 
spektru všech potřebných 
investic, které by město potře-
bovalo. Tato snaha se cení 
i proto, že v našem městě je 
zájmová činnost tradicí a i na-
ši sportovci dokazují vysokou 
kvalitu, mnohdy překraču-
jící krajskou úroveň. Na 4. 
zasedání zastupitelstva měs-
ta, jak správně podotkl pan 
radní Josef Falout, však chy-
běli zástupci mnoha spolků 
a sportovních oddílů, kterých 
se samotné rozdělování dota-
cí týkalo především. Myslím 
si, že by se to mohlo napříště 
změnit.

Přijďte na veřejné zasedání, 
zapojte se do diskuze, řekněte 
si své požadavky, vždyť zastu-
pitelé jsou lidé, které jste si 
zvolili vy.

Za komisi pro spolky
Vladimír Ježek

Pane starosto, prosím,
nemlžte a odpovězte

Dej mi svůj hlas a mlč!
Posledních několik let přibý-

vá  objektivních indicií, které, 
při nejlepší vůli, nelze inter-
pretovat jinak, než že vedení 
města postupně provádí opat-
ření směřující k omezování 
informovanosti občanů města. 
Ubývá informačních zdrojů, 
ty dosud fungující jsou pouze 
formálně trpěny, nerozvíjejí 
se.  Efekt je patrný – občan, ke 
své škodě, na takto vytvářenou 
normu více či méně vědomě 
přistupuje, a přestává se zají-
mat.

Několik příkladů: „Nepříjem-
ným“ dotazům občanů na dis-
kuzním fóru webu města (dále 
DF) se vedení města vyhýbá 
tím, že neposkytuje argumen-
tované a meritorní odpovědi. 
Reakce, pokud přijdou, trvají 
neúměrně dlouho. Více než 
5 tisíc registrovaných voličů 
města, až na nepatrné výjimky, 
možnosti DF vůbec nevyuží-
vá. S nimi, bohužel, i převážná 
část zastupitelů. Dlouhodobě. 
Navštivte  DF a posuďte sami! 
Mnoho měsíců provozovaná 
diskuze na webu p. Janocha 
byla zastavena právě v době, 
kdy se projednávaly noto-
ricky známé kauzy pozemků 
(Zámostí, Svatoplukova). Při-
bližně v téže době byla měs-
tem zrušena dostupnost video-
záznamů z veřejných zasedání  
zastupitelstva – to trvá dodnes. 
Rubrika „Názory zastupitelů“ 
v PN uvadá, zastupitelé asi 
nemají občanům co sdělit. Na 
veřejná zasedání ZM chodí 10 
až 20 občanů ze zmíněných 
více než pěti tisíc voličů.

Společenská diskuze, jeden 
z iniciačních zdrojů rozvoje 
města, je v rozvalu. Trvá to už 
dlouho a nelepší se to. Nikdo 
tomu nečelí, ani ti, od nichž by 
se nějaká aktivita v této oblas-
ti, z povahy věci a jim propůj-
čených kompetencí, dala jaksi 
očekávat. Přiměřený zájem 
veřejnosti o správu města 
nahrazuje občanská netečnost.

V PN 3/2019, str. 9, zveřej-
nil zastupitel p. Mgr. Antonín 
Kmoch článek „V rozpoč-
tech města chybí dosud nedo-
ložené miliony“. Pojednává 
o důležitých okolnostech 
správy města a rozhodování. 
Argumentace je věcná, sro-
zumitelná a doložená – čísly 

a popisem souvislostí. Člá-
nek nikoho nenapadá, ptá se 
a očekává odpověď, přirozeně. 
Pan starosta Mgr. Naxera ve 
sloupku starosty v PN 4/2019 
odpověděl – pisatel není zori-
entován, nerespektuje čísla. 
Paradoxně však čísla uvedená 
v článku nechal pan starosta 
bez povšimnutí, ač mohl pro-
ti nim uvést ta svá, správná. 
Vždyť o to jde. Apeloval však 
na občanův poměr k pisateli, 
na sentiment. Jakoby poměr 
k pisateli – mám rád, nemám 
rád – měl co do činění s argu-
mentací nad fakty. Nemluvit 
k věci, ale k osobě používají 
od nepaměti ti, kteří se podsta-
tě věci chtějí vyhnout.   

Každý ví, že soud předpoklá-
dá, že strany sporu hájí vlastní 
zájmy. Pokud někdo vůči mně 
prokazatelně smluvní závazky 
neplní, a mám pro to důka-
zy, soudu je předložím, há-
jím tím své zájmy. Své zájmy 
však mohu „hájit“ také jinak. 
Nechám si, např., zpracovat 
„odborný“ posudek, že cena 
pozemků je 470 Kč/m2, ač 
mám v šuplíku smlouvy, že 
jsem podobné prodal za 1000 
korun/m2 a víc. A tento posu-
dek poskytnu zpracovateli 
celkové ekonomické zprávy, 
která se o něj opře a prohlásí, 
že město prodejem pozem-
ků za tuto „papírovou“ cenu 
zásadní újmu neutrpí. Nikdo 
si nezadá. Skutečná, tržní cena 
pozemků, „zmizí v překladu“. 
A já to svý mám, jak říkal pan 
Werich, institucemi vyfutro-
vaný. Instituce jsou mnohými 
považovány za neotřesitelné, 
to v nás zbylo z dob císařského 
Rakouska, tak kdo by co namí-
tal.

V PN 3/2019 mě zaujal člá-
nek s nadpisem „Komisaři 
zasedli a plánují budoucnost 
města“. Trochu přepjaté, ale 
to je věc vkusu. Jenom mě 
mrzí, že předmětem  plánování 
a úvah o budoucnosti už nebu-
de 7 ha rozvojových ploch na 
Zámostí –  ty už městu nepatří. 
To mě skutečně mrzí. Někdy je 
mlčení přínosem, někdy se za 
něj platí. Co je naším případem 
posoudí laskavý čtenář nejlépe 
sám.

Děkuji za pozornost.
Karel Kmoch   

REVOLUTION TRAIN
Protidrogový vlak v Přešticích

Prevence, která zaručeně nenudí!
11. června 2019 – přeštické nádraží
Nejen žáci přeštické základní 

školy, ale i přeštická veřejnost 
bude mít jedinečnou možnost 
prožít 1,5hodinovou netradiční 
prohlídku 6 vagónů v podobě 
multimediálních sálů, v nichž 
se seznámí pomocí interaktiv-
ních technologií s příčinami, 
vývojem a důsledky drogové 
závislosti.

Každý vagón tohoto 
165metrového kolosu obsa-
huje tři sekce: kinosál s pro-
jekcí, dialog s výkladem 
a výstavní prostor. Vybrané 
sekce představují konkrétní 
riziková nebo jiná běžně špat-
ně dostupná místa (drogové 
doupě, vězení, léčebnu dro-
gově závislých, automobilo-
vou nehodu…). V těchto pro-
storech – vizuálně, zvukově, 
teplotně i pachově odlišných 
– se v několika rovinách ode-

hrává příběh, který slouží 
k zamyšlení a ke správným 
životním volbám.

Dopolední čas je vyhrazen 
žákům 2. stupně přeštic-
ké školy. Pro ně to vlakem 
pouze začíná. V podzimních 
měsících školu lektoři opět 
navštíví s návazujícím pro-
gramem.

Odpoledne od 14.00 hodin 
do 18.00 hodin je vítána 
veřejnost. Skupiny (max. po 
17 návštěvnících) vcházejí 
vždy po 15 minutách.

Nenechte si tuto příležitost 
ujít, ať už jako rodina či přá-
telé, členové spolků nebo 
sportovci – díky vstřícnosti 
vedení města je pro všechny 
návštěvníky vstup zdarma.

Více o vlaku se můžete 
dozvědět na stránkách 
www.revolutiontrain.cz

SLEDUJTE 

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice
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Nová učebna školní družiny 
v ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Vánoční nadílkou jsme 21. 12. 
2018 slavnostně zahájili pro-
voz naší nové třídy školní 
družiny v Rebcově ulici, na 
kterou jsme se všichni velice 
těšili. Děti dojetím a očeká-
váním ani nedýchaly. Škoda, 
že slovy nelze vyjádřit jejich 
emoce a úžas v očích.

Z komentářů žáků:
„Když jsme otevřeli dveře, 

tak jsme neměli slov. A pak 
mi zabušilo srdce. Když jsme 
našli s klukama všechny hrač-
ky, tak mi zabušilo srdce. Jsem 
moc rád, že nám tahle družina 
může zůstat. Moc děkuji, že ji 
máme.“

„Byla jsem strašně ráda 
a líbilo se mi to. Děkujeme za 
třídu.“

„Moc, moc a moc se mi to 
líbilo. A ty hračky byly úplně 
suprový. Když jsme si sedli na 

koberec, ihned jsme si začali 
s nimi hrát.“

„Když jsem přišla poprvé do 
družiny, byla jsem překvapená. 
Děkujeme panu řediteli a všem 
ostatním, co zařídili, abychom měli 
novou družinu. Děkujeme!!!“

Jsme rádi, že nám bylo umož-
něno podílet se na vzhledu 
a vybavení učebny. Děti ji využí-
vají ke hře, odpočinku a relaxa-
ci. Prostory jsou přizpůsobe-
ny pro jejich celkový rozvoj. 
Mohou zde zdokonalovat napří-
klad zručnost a představivost při 
výtvarné činnosti a zároveň se 
podílet na výzdobě třídy.

Závěrem bychom touto ces-
tou chtěli poděkovat vedení 
školy a všem, kteří se na tomto 
projektu podíleli.

Štěpánka Bauerová,
vychovatelka 4. oddělení

školní družiny

Internet do každé vesnice

Venkov se stále potýká 
s nedostatečným interne-
tovým pokrytím. To ztě-
žuje život a práci lidí, kteří 
žijí a podnikají v menších 
obcích a městech. Vše se ale 
může v následujícím období 
změnit. Místní akční skupi-
ny chtějí podpořit zavádění 
vysokorychlostního inter-
netu i do té nejmenší obce. 
Podmínky v současné době 
vyjednávají s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR.

Český venkov podle Jiřího 
Krista, předsedy Národní sítě 
Místních akčních skupin, je 
stále oproti velkým městům 
znevýhodněn jak operátory, 
tak vládními úřady. Zejmé-
na hovoří o jejich přístupu 
k moderním technologiím, ať 
už jde o signál mobilních tele-
fonů, nebo vysokorychlostní 
internet. Přístup na informač-
ní sítě s dostatečnou rychlostí 
a kapacitou dnes podle něj není 
nadstandard, ale norma. Proto 
by vysokorychlostním inter-
netem měla podle něj dispo-
novat i ta nejmenší obec. Lidé 
na venkově, kteří tu žijí nebo 
podnikají, se tak mohou začít 
radovat. Místní akční skupiny 
se spolu s dalšími organiza-
cemi pouští do vyjednávání 
o vysokorychlostním internetu 
do každé vesnice.

„Na internetovém pokrytí 
jsou závislá řešení problémů 
venkova ve 21. století: koope-
rující síť malých a středních 
podniků v místních podnikatel-
ských areálech, práce z domu 
a chytré domácnosti, samoři-
ditelná auta pro lepší doprav-
ní obslužnost, rozvoz zboží 
zákazníkovi až domů, inter-
netové celoživotní vzdělávání 

nebo náhrada sociálních ústa-
vů domácí péčí,“ říká předse-
da Krist. Jak dále uvádí, vyso-
korychlostní internet je alfou 
a omegou robotizace v rámci 
Průmyslu 4.0 a Zemědělství 
4.0, inteligentních energetic-
kých sítí využívajících místní 
obnovitelné zdroje nebo sítí 
domácích čistíren odpadních 
vod s recirkulací pro boj se 
suchem.

Místní akční skupiny tak 
budou usilovat o zapojení do 
Operačního programu Podni-
kání a inovace pro konkuren-
ceschopnost, kde chtějí vedle 
rozvoje podnikání na venko-
vě pomoci také se zaváděním 
vysokorychlostního internetu 
i v malých obcích a podnicích. 
Klíčové pro to bude podle 
Krista nastavit vhodnou spolu-
práci s Ministerstvem průmys-
lu a obchodu ČR. To je pro 
Národní síť Místních akčních 
skupin jedna z priorit pro tento 
rok.

O další práci a dopadech 
činnosti jednotlivých míst-
ních akčních skupin se můžete 
dočíst také na webových strán-
kách www.mistniakcniskupi-
ny.cz Jde o projekty ze světa 
podpory venkovského podni-
kání, sociálních služeb, vzdě-
lávání nebo zaměstnanosti, ale 
také o technologické projekty 
a další. Dočtete se tam napří-
klad o majiteli pivovaru, který 
dal lidem práci a kulturní život; 
o projektu, díky němuž dostali 
dlouhodobě nezaměstnaní lidé 
novou šanci nebo jak v Králo-
véhradeckém kraji poskytují 
paliativní péči a jak se starají 
o své seniory.

Klára Malá
tiskový servis Národní sítě MAS

Dokončení ze str. 2
Aby to nevypadalo, že 

úplně zmizíte.
Určitě ne. Až budu v důcho-

du, začnu dělat značkaře turis-
tických cest. Už jsem si to 
vyzkoušela, když se připravo-
vala stezka svatého Vojtěcha. 
Chtěli jsme, aby vedla měs-
tem a byla označená značkami 
Klubu českých turistů. I jsme 
zaplatili jako KČT Úhlava 
na náměstí mapu a věci s tím 
spojené. Peníze přidalo i měs-
to a něco bylo z evropských 
dotací. Organizátorem byl 
ČCE v Přešticích a pracovníci 
Domu historie přešticka.

Cesta sv. Vojtěcha ale 
není označená klasickými 
turistickými značkami.

Ústředí KČT má na značky 
licenci a nemůže je použí-
vat každý. Je to z praktic-
kých důvodů kvůli udržování 
a podobně. Navíc se snaží pře-
mísťovat značky z asfaltek na 
lesní cesty a tak dále. Takže 
stezka sv. Vojtěcha je označe-
na oranžovými šneky. Ty jsme 
malovali. Praxi už mám a tak 
jednou budu malovat skutečné 
turistické značky. 

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

Za svůj plot vidím daleko



 | 13PŘEŠTICKÉ NOVINY | KVĚTEN

Národní deska vznikla pro věčnou 
památku

Loni, když jsme si připomí-
nali stoleté výročí od konce  
1. světové války, vznikl v Čes-
ké republice zajímavý projekt 
Národní desky. Jeho ústřední 
myšlenkou je shromáždit na 
jednom místě všechny dostup-
né údaje o účastnících tak zva-
né Velké války, pocházejících 
ze zemí zaniklého Rakouska- 
-Uherska (Království české-
ho, Markrabství moravského 
a Vévodství slezského) v hra-
nicích současné ČR. Jejich 
jména byla až dosud zachyce-
na jen v místních kronikách, 
či v tom lepším případě vyte-
sána do pamětních desek obcí 
a měst.

Správcem projektu je občan-
ský spolek Local History, z. s., 
se sídlem v Brně–Žabovřes-
kách. Samosprávným obcím, 
které se rozhodnou pro aktiv-
ní účast a získají autoriza-
ci, nabízí možnost vložit do 
celorepublikové databáze data 
jejich občanů, která budou pro 
přehlednost prezentace stan-
dardizována. Základ Národní 
desky tvoří pro každého jed-
notlivce šablona karty vojáka 

s předepsanými údaji, kterou 
však lze libovolně doplňovat 
dalšími dochovanými materi-
ály, jako osobními fotografie-
mi a korespondencí, přepisy 
deníků a vzpomínek účastní-
ků, mapami bojišť, foty hro-
bů a pamětních desek apod. 
Jde tedy o naprosto otevřený 
dokument, připravený k dal-
ším úpravám v případě získání 
nových poznatků.

Přestože stránky elektronické 
Pamětní desky jsou prozatím 
v zaváděcím provozu, začína-
jí se již přihlašovat první obce 
a města. Úplně první vlaštov-
kou bylo zřejmě středočeské 
Týniště n. Orlicí.

Momentálně nalézáme na 
mapě zapojených subjektů tři 
obce z Plzně-severu, jednu 
z Domažlicka, tři ze střed-
ních Čech a osm z Moravy. 
A s hrdostí můžeme uvést, že 
město Přeštice je v součas-
né době jediné z Plzně-jihu. 
Pro pořádek nutno uvést, že 
za vstup do Národní desky se 
hradí jednorázový aktivační 
poplatek a poté roční pau-
šál za správu dat a webových 

stránek projektu. Vše v řádu 
stokorun, takže přijatelné i pro 
menší obce. Za každou přihlá-
šenou samosprávnou obec je 
stanoven zástupce pro jednání 
v metodických a organizač-
ních záležitostech se správcem 
Národní desky a autorizováni 
badatelé, oprávnění ke vkládá-
ní dat.

Město Přeštice zatím vložilo 
673 záznamů, přičemž se 
vycházelo z několika podkla-
dů, které jsou k dispozici. Za 
prvé z tisku „Památce těch, 
kteří pracovali a umírali za 
svobodu našeho národa 1914- 
-1919“, vydaného u pří-
ležitosti odhalení pomníku 
padlým na náměstí v Přešti-
cích v červenci 1924. Histo-
rie tohoto dnes již neexistují-
cího a dvakrát obnovovaného 
pomníku byla pro Národní 
desku též popsána. Druhým 
pramenem se stala publikace 
„Památce československých 
legionářů okresu Plzeň- 
-jih“, vydaná v roce 1999 
Okresním muzeem Plzeň-jih 
a Státním okresním archi-
vem Plzeň-jih v Blovicích. 

Zdrojem zásadním byl však 
rukopisný „Seznam všech 
vojínů z města Přeštic, kteří 
zúčastnili se světové války  
28. 7. 1914 – 28. 6. 1920“, 
který pořídil tehdejší měst-
ský strážník František Hájek 
(podrobně popsán v příloze 
Přeštických novin „Malé měs-
to ve velké válce“ v září 1914). 
A pro dnešní městské části 
Přeštic, Skočice a Žerovice, 
byla jména padlých a zemře-
lých čerpána z přeštické Farní 
kroniky. Při shromažďování 
a porovnávání dat jednotli-
vých účastníků byly v něk-
terých případech zjišťovány 
určité rozpory, se kterými je 
nutno ještě dále pracovat.

Ke vstupu na „naši“ Národní 
desku je možné použít odkaz 
na webových stránkách měs-
ta pod jeho historií – https://
www.prestice-mesto.cz, dále 
na stránkách Domu historie 
Přešticka i Spolku pro záchra-
nu historických památek Přeš-
ticka. V sumáři jsou uvedeni 
pouze padlí a zemřelí a legio-
náři.

Věra Kokošková

Velikonoční besídka aneb
Táto, mámo, budeme si hrát?!

Nejmladší děti z MŠ Gaga-
rinova nacvičily pro své nej-
bližší mini velikonoční besíd-
ku. Proběhla 11. dubna a byla 
spojena s přehlídkou zajíma-
vých a naučných hraček od fir-
my STEJKR, z nichž poté paní 
učitelky na základě reakcí dětí 
a rodičů vyberou nové hračky.

Vzhledem k aprílovému 
počasí, které nás právě tak troš-
ku zlobí (dnes v tričku a zítra 
v zimní bundě), se holky, kluci 
a paní učitelky rozhodli, že je 
na čase tomu zvláštnímu počasí 
udělat přítrž a vyhnat ho, aby-
chom už mohli přivítat voňavé 
a barevné jaro. Takže sborem 
a z plných plic vyháněli melu-
zínu krásnou básničkou. A pak 
už přišly na řadu jarní a veli-
konoční básničky. Paní učitel-
ky, holky i kluci byli nesmírně 
šikovní. Všem dětičkám se 
besídka povedla a před sólisty 
klobouk dolů. Některé básnič-
ky byly poměrně dlouhé, ale 
děti si je všechny pamatovaly 
a ani jednu chybičku při recita-
ci neudělaly. Odměnou jim byl 
veliký potlesk, mokré oči doja-
tých rodičů a záplava objímání 
a chválení.

Druhá část besídky vrátila 
rodiče do dětských let a spolu 
se svými dětmi si mohli pohrát 

s prezentovanými hračkami. 
Zástupce firmy STEJKR pan 
Petr Kanta otevřel obrovský 
kufr a z něj se začaly sypat růz-
né stavebnice, doplňovačky, 
logické ale i klasické hračky. 
Dětičky nadšeně běhaly pro 
další a další hračky a nosily 
je ke stolkům, kde si nad nimi 
lámaly hlavičku. Bylo toho 
tolik, že jsme s dětmi ani vše 
nezkusili. Ale vše, co nám pro-
šlo rukou, bylo skvělé. Jsem 
ráda, že finální výběr hraček 
není na nás. Já osobně bych 
koupila všechno. Takže paní 
ředitelce a paním učitelkám 
výběr nezávidím, ale věřím, že 
se tohoto úkolu zhostí výbor-
ně a udělají dětičkám radost. 
A o radost našich dětí nám pře-
ci všem jde. Není nic krásněj-
šího než rozzářená dětská očka 
plná radosti.

Ráda bych za rodiče podě-
kovala paní ředitelce Jitce 
Erbenové a paním učitelkám 
Jaroslavě Hlaváčové, Daně 
Urbanové a Haně Čápové 
nejen za příjemné odpoledne 
ve školce, ale i za trpělivost, se 
kterou secvičily s dětmi před-
stavení.

Za rodiče dětí žluté třídy 
MŠ Gagarinova
Lenka Bláhová

Ukliďme Česko – Přeštice!
Den Země 22. dubna si již tra-

dičně připomněli zaměstnanci 
města Přeštice a jeho organi-
začních složek v pátek 5. dubna 
2019 úklidem veřejných pro-
stranství našeho města. 

V letošním roce byla akce 
podpořena účastí žáků I. a II. 
stupně ZŠ Josefa Hlávky 
v Přešticích, Royal Rangers 
Přeštice ČCE Přeštice a oby-
vatelů chráněného bydlení 
v Přešticích. 

Úklid byl zaměřen přede-
vším na veřejná prostranství, 
parky, zahrady mateřských 
škol v Gagarinově a v Dukel-
ské ulici, prostranství u budov 

základní školy Na Jordáně 
a v ulici Rebcova, okolí kon-
tejnerů na bioodpad a na třídě-
ný odpad, které jsou rozmístě-
ny ve městě.

Další akce spojené se Dnem 
Země budou probíhat v prů-
běhu roku úklidem břehů řeky 
Úhlavy, pořádaným kynolo-
gickým klubem v Přešticích, 
vodáky TOM Úhlava.

Ráda bych touto cestou podě-
kovala všem „úklidářům” bez 
rozdílu věku, za jejich chuť 
pomoci našemu městu být čist-
ším a uklizenějším, nejen nyní 
na jaře, ale i po zbytek roku.

Ing. Zdeňka Alblová

Vážení občané,
předpokládám, že většina 

z Vás již stačila zaregistrovat, 
že od března se v ulicích měs-
ta a jeho místních částí opět 
objevily zelené velkokapacitní 
kontejnery na bioodpad. Ně- 
které kontejnery jsme při-
stavěli s lehkou prodlevou 
z důvodu, že jsme prostory 
připravovali na novinky, které 
již avizoval pan místostarosta 
v březnovém vydání Přeštic-
kých novin. Novinkou v tří-
dění bioodpadu je umisťování 
větví mimo kontejner do ozna-
čených míst s upozorněním: 
VĚTVE SE ODKLÁDAJÍ 
MIMO KONTEJNER. Jelikož 
tato informace nebyla pro ně-
které spoluobčany dostatečnou 
a během dvou dnů byly kontej-
nery opět naplněny větvemi, 
město přistoupilo k variantě 
upozornění umístit přímo na 
kontejnery: „VĚTVE NE!!!“  
Musíme s radostí konstatovat, 
že tyto cedule nejspíš zafungo-
valy a v polovině dubna hlásí 
firma, která sváží bioodpad, 
pouze „jenom“ dva ze sedmi 
kontejnerů naplněné větvemi. 
Z toho usuzujeme, že během 
dalšího měsíce budou všichni 
občané již vědět, že větve do 
kontejneru nepatří.

PROČ? –  Pro ty, kteří stále 
tápou, proč se mají větve oddě-
lovat od ostatního bioodpadu: 
firma je omezena zpracováním 
bioodpadu do určitého průmě-
ru velikosti větví a i do urči-
tého množství. V předešlých 
letech si třídění odpadu svozo-
vá firma zajišťovala sama, což 
nevyhovovalo finančně městu 
Přeštice a časově firmě. Pro 
zachování svozů bioodpadu 
včetně větví občanům Přeštic 
a jeho přilehlých částí bylo 
přistoupeno na nejschůdněj-
ší řešení – třídění a následné 
štěpkování všech větví.

KDY? – Další novinkou jsou 
pravidelné svozy bioodpadu od 
dubna do konce října. Termíny 
jsou opět dostupné u každé-
ho místa, kde je kontejner 
přistaven. V případě úplného 

naplnění kontejneru je možné 
po telefonickém upozornění 
na tel. č. 379 304 504 zajistit  
mimořádný vývoz. 

Věříme, že si občané na 
novinky brzy navyknou. 

Vzhledem k tomu, že jsou 
mezi námi spoluobčané, pro 
které je třídění odpadu stále 
ještě velkou neznámou, připo-
mínáme, co BIOODPAD zna-
mená. Překvapivě to nemá nic 
společného s biopotravinami 
ani biografem. Jedná se o bio-
logicky rozložitelný rostlinný 
odpad pocházející především 
z údržby zahrad, ale i kuchyní.

Jelikož se říká, že opakování 
je matkou moudrosti, připomí-
náme, co do bio kontejnerů:

ANO – listí, tráva, plevel, 
zbytky ovoce a zeleniny, slup-
ky z brambor, čajové sáčky, 
kávová sedlina, zbytky rostlin 
(ne těch umělých), skořápky 
od vajec, zbytky pečiva, obilo-
vin a další.

NE – zednická suť, ple-
chovky od piva, plastové 
láhve, igelitové pytle, plas-
ty, sklo, plechy, jedlé oleje, 
kosti, maso, uhynulá zvířa-
ta, exkrementy masožravých 
zvířat, nábytek, nepotřebné 
věci z garáží (zvláště kontej-
ner umístěný v ul. U Trati), 
pneumatiky a dokonce ani 
zabetonované umělohmot-
né květiny nejsou kupodivu 
bioodpadem...

Upozorňujeme občany, že 
prostory určené k ukládání 
bioodpadu podléhají častým 
namátkovým kontrolám uklá-
daného odpadu. V případě 
opětovného ukládání nepa-
třičného odpadu bude měs-
to Přeštice bohužel nuceno 
poskytování této služby pro 
občany přehodnotit.

Jana Karásková
město Přeštice



Po ukončení činností orga-
nizací SSM a Svazarmu u nás 
zůstala mezera v organizování 
života na vesnici. Tato tradice 
je u nás ve Vodokrtech silně 
zakořeněná.

Luboš Havlíček s Pepíkem 
Kaslů přemýšleli co dál. Hlav-
ním směrem jsme chtěli mít 
sportovní činnost a zapojit 
i mladé do sportu a nenechat 
je bezprizorně „bincat“ po vsi. 
Tak jsme oběhli několik lidí, 
kteří by nám s tím pomohli. Na 
začátku nás bylo 16 lidí.

Ustavující schůzi jsme svolali 
na úterý 27. 4. 1999 na poměr-
ně výjimečné místo – k Veno-
vi Dětkovi do provizorní hos-
pody v bývalé nocležně řidičů 
ČSAD (vedle hasičské zbroj-
nice). Vesnická hospoda byla 
bohužel v té době uzavřena. 
Sešlo se nás 11 lidí. Do čela 
sportovního klubu jsme zvoli-
li jednohlasně předsedu klubu 
Luboše Havlíčka, místopřed-
sedu Josefa Kasla, hospodářku 
Miloslavu Loudovou.

Postupně se v našem klu-
bu vystřídalo přes třicet lidí. 
Někteří se zapojili více, někte-
ří méně. Do našich aktivit se 
zapojily i naše rodiny. Mezi 
stěžejní akce patřily turnaje 
v malé kopané, vánoční turna-
je ve stolním tenisu (stále žije). 
Dále pořádání sportovních 
aktivit o pouťovém odpoledni 
5. 7. na koupališti ve Vodokr-
tech (neckyáda, pivní pětiboj).

Jezdili jsme na výšlapy na 
jaře do našeho okolí a na pod-
zim na Šumavu. Některé akce 
jsou bohužel minulostí a ně-
které pokračují – jako loňský  

„20. ročník Vánočního turnaje 
ve stolním tenisu“. Ten určitě 
stojí za zmínku. Většinu roční-
ků jsme pořádali v sále v Řen-
čích, ale už několik ročníků 
jsme uspořádali na domácí 
půdě v sále KC ve Vodokrtech. 
Naši borci ukázali, že „pinčes“ 
ve Vodokrtech má dlouholetou 
tradici a poháry za vítězství 
často zůstávají doma, hlavně 
zásluhou Jirky a Roberta Míš-
ka a také Míry Brunáta. Úroveň 
turnaje nadále roste i zásluhou 
dalších vodokrtských a řeneč-
ských a také ostatních hráčů 
– ze Dnešic, Útušic, Soběkur 
a okolí.

Z velké aktivity Pepíka Kasla 
vznikl okresní přebor Plzeň-jih 
v nohejbalu, ve kterém jsme 
měli, až na výjimky, přihláše-
na dvě mužstva.

V okresním přeboru si naše  
A-mužstvo udržovalo 4-5 mís-
to v horní skupině a v sezoně 
2012 vybojovalo třetí místo. 
B-tým se udržoval na medai-
lových místech ve spodní 
skupině. V roce 2013 jsme se 
přihlásili do krajského přeboru 

v nohejbalu a odzkoušeli jsme 
si nohejbal v jiné kategorii.

V současné době dochází 
k útlumu nejen zájmu o sport, 
ale i samotných sportovců. 
Naše generace stárne a mla-
dí sportovci nejsou. Není to 
trend jenom ve Vodokrtech, 
ale i v ostatních okolních 
organizacích. Ještě před pár 
lety bylo přihlášeno do okres-
ní nohejbalové soutěže až 16 
mužstev, letos jen deset.

Jedna aktivita, která už 
u nás snad dobře zakořenila, 
je Dětská vodokrtská olym-
piáda. Letos už bude čtvrtý 
ročník. Děti si vyzkouší hro-
madu různých olympijských 
disciplín (kolem 20) a v ně- 
kterých si i zasoutěží o krásné 
medaile. Je to například běh, 
skok do dálky, střelba lukem 
a vzduchovkou, hod oštěpem, 
plavání. Vyzkoušet si to moh-
li i dospělí a oni se nenechali 
zahanbit výkony svých rato-
lestí.

Byl zapálen i olympijský 
oheň pod vodokrtským nebem 
vedle olympijských kruhů.

Snad si vychováme dal-
ší nové sportovce a budou 
pokračovat v naší práci.

V neposlední řadě musím 
zmínit podporu OÚ Řenče, 
a to nejen finanční.

Moc bych si přál a přeji spor-
tovnímu klubu Vodokrty ještě 
hodně sportovních úspěchů 
a mnoho dalších plodných let.

Za SK Vodokrty
Luboš Havlíček

Svoji historicky první ofi-
ciální sezónu má za sebou 
hokejový tým HC Přeštice. 
V loňském roce se prostě parta 
nadšenců kolem přeštického 
rodáka Michala Fialy domluvi-
la a založila tým, který odehrál 
dvaadvacet utkání. Přestože 
nikdo v mančaftu hokej závod-
ně nikdy nehrál, ostudu kolek-
tiv rozhodně neudělal. Naopak 
– bojoval o play off a zejména 
poukázal na skutečnost, že nic 
není nemožné, pokud vás žene 
touha a nadšení.

„Všechno to začalo před 
nějakými pěti lety. Chodili 
jsme s klukama hrát tak zvanou 
teplákovku jednou za čtrnáct 
dní do Klatov. Prostě jen tak 
cvrnkat na led, až jsme si jed-
noho dne řekli, proč bychom 
nezačali hrát nějakou soutěž. 
Chtěli jsme si zkusit, jaké to je 
hrát podle pravidel a s dozo-
rem rozhodčích,“ vzpomněl 
na úplný začátek kapitán týmu 
HC Přeštice Michal Fiala.

Chlapi ale neskončili jen 
u slov a loni na podzim na sto-
le ležely černé dresy se zná-
mým vyobrazením „přeštické 
svině“ na hrudi a registrace 
nesoucí hrdý název HC Přeš-
tice. Tým totiž tvoří výhradně 
hráči z Přeštic a blízkého oko-
lí. „Ambice jsme neměli. Chtě-
li jsme prostě jen zjistit, jaké to 
je hrát oficiální soutěž,“ podo-
tkl kapitán Fiala, který tým 
přihlásil do Plzeňské hokejové 
hobby ligy. Utkání se hrála 
převážně na zimním stadio-
nu v Plzni na Košutce. „Prv-
ní čtyři zápasy jsme prohráli 
na plné čáře, ale začali jsme 
každý týden trénovat a měli 
velkou motivaci se zlepšovat 
a nejednou jsme zjistili, že díky 
tomu můžeme být důstojným 
soupeřem. Náhle jsme dokáza-
li vyhrávat a měli i sérii něko-
lika výher za sebou. V průběhu 
sezóny jsme se natolik zlepšili, 
že jsme doslova ´spunktovali´ 
i zápas pro diváky, aby se mezi 
nimi rozšířilo, že nějaký tým 
HC Přeštice vůbec existuje, ale 
zrovna tam jsme dostali ukrut-
nou ´dardu´, takže nám zase 
trochu spadl hřebínek,“ usmál 
se Fiala, který se nezdarem 
nenechal od své snahy odradit. 

Přeštický tým nakonec nebyl 
v soutěži jen do počtu. Z dvaa-
dvaceti odehraných utkání jich 
dokázal rovných deset vyhrát, 
zaznamenal tři remízy a devět 
proher. V konečném součtu 
to znamenalo sedmé místo 
z dvanácti týmů. Vyhrál celek 
se známým názvem HC Lev. 
„Na začátku nás vůbec nen-
apadlo, že bychom mohli byť 
jen uvažovat o play off, ale my 
o něj nakonec hráli. Chybělo 
málo, ale bohužel jsme v závě-
ru prohráli důležitá utkání 
a těsně se nám vyhnulo. Pro 
nás to byla velká zkušenost,“ 
pronesl kapitán týmu.

Výsledek, který pro absolutní 
nováčky není možné považo-
vat za neúspěch, ale není tak 
důležitý. Zásadní je především 
skutečnost, že tahle parta uká-
zala, že i Přeštice mohou hrát 
hokej a motivovat mladé. „Na 
naše působení je možné dívat 
se mnoha pohledy. Na začátku 
jsme neměli žádné zkušenosti, 
přesto jsme nakonec nehráli 
druhé housle. Jako tým jsme 
se strašně zlepšili, makali na 
sobě, poctivě začali trénovat, 

poměrně slušně se posunuli. 
Nemáme jiné ambice, dělá-
me to pro radost, ale ukázalo 
se, že jsme sympatická parta 
a že by to mohlo klapat. Dali 
jsme si předsevzetí, že hokej 
v Přešticích trochu zpropa-
gujeme, že ukážeme, že pokud 
člověk chce, může si plnit své 
sny. Konec konců o hokejové 
hale se tu už několikrát mlu-
vilo a já vůbec nepochybuji, 
že pokud by tu byla, vyrůsta-
li by tu mladí hokejisté, kra-
sobruslařky a také by tu děti 
měly další skvělou aktivitu, 
díky které by byly více v pohy-
bu. Ona totiž není sranda, 
když vás rodiče mají vozit 
na led do Plzně. Z časových 
i finančních důvodů to mnozí 
raději vzdají, což je škoda, 
protože bychom klidně mohli 
přijít o nějakého nového Jág-
ra, který jen nedostal svoji 
příležitost,“ touží po zimním 
kluzišti doma v Přešticích 
kapitán Michal Fiala, který 
už teď hlásí: „Pokud v soutěži 
nenastane nějaká změna, jde-
me do toho znovu.“

Patrik Pátek
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Jarní přebor župy Šumavské
ve sportovní gymnastice a šplhu

Jarního přeboru župy 
Šumavské ve sportovní gym-
nastice a šplhu se zúčastnilo 
sedm žáků a deset žákyň 
z oddílu Všestrannosti 
přeštického Sokola. Přebor 
se konal v neděli 31. března 
2019 v sokolovně v Domažli-
cích. Děti získaly opět skvě-
lá umístění v jednotlivých 
gymnastických disciplínách 
(hrazda, kruhy, prostná, pře-
skok, bradla, kladina) a šplhu. 
Všem našim závodníkům bla-
hopřejeme!

Nejlépe uspěli a získali 
medailová ocenění:

Sportovní gymnastika:
Předškoláci:
Alžběta Bryndová – 2. místo
Mladší žákyně I:
Barbora Pacourková  – 3. mís-
to
Mladší žáci I:
Vojtěch Slouka – 1. místo, 
Martin Mrskoš – 2. místo
Mladší žáci II:
Martin Skála r. 09 – 1. místo, 
Ondřej Švík – 2. místo, Martin 
Skála r. 08 – 3. místo

Starší žáci III:
Vojtěch Kabát – 1. místo, 
Václav Mrskoš – 3. místo

Šplh:
Starší žákyně IV:
Zuzana Vizingrová – 3. místo
Mladší žáci I:
Vojtěch Slouka – 1. místo
Mladší žáci II:
Martin Skála r. 09 – 1. místo, 
Ondřej Švík – 2. místo,
Martin Skála r. 08 – 3. místo
Starší žáci III:
Vojtěch Kabát – 2. místo

sestra Naďa Květoňová

Úspěch přeštických basketbalistů
v kategorii U15

Přeštický basketbalový tým 
chlapců narozených do roku 
2004 dosáhl v letošní perné 
sezóně 2018/19 na vysněné  
3. místo. V této věkové kate-
gorii bohužel není dostatek 
týmů v nejbližším okolí, byli 
jsme tedy nuceni hrát nadregi-
onální soutěž a za některými 
týmy dojíždět i více než 100 
kilometrů. Náš nejvzdálenější 
soupeř byl v letošní sezóně až 
na hranicích s Rakouskem.

Přestože hráčská základna 
v Přešticích není příliš velká, což 
znamená výraznou nevýhodu 
oproti ostatním týmům (podle 
statistik mají Přeštice nejméně 
obyvatel ze všech zúčastně-
ných), dokázali kluci na sobě 
po celý rok tvrdě pracovat. Po 
ne příliš optimistickém 6. místě 
v polovině sezóny doslova urvali 
v posledních zápasech úžasné tře-
tí místo. Tvrdou konkurencí nám 
letos byli soupeři z BK Medvě-

di Tábor, BK Jiskra Domažlice, 
SKB Strakonice, BC Benešov, 
BK Beroun a Spartak Kaplice.

Na tomto místě bych chtěl 
jmenovitě poděkovat Honzovi, 
Petrovi, Bernardovi, Tomášovi, 
Martinovi, Davidovi, Filipovi, 
Lukášovi, Honzovi a Michalo-
vi za jejich píli a snahu, kterou 

zúročili v řadě utkání, které 
náš tým posunuly na konečné  
3. místo. Současně bych jim 
chtěl popřát mnoho sil a úspěchů 
do další sezóny, kterou vzhledem 
k věkovému limitu absolvují již 
ve vyšší kategorii U17.

Trenéři: Halámek, Dobez.
Marek Halámek

Hokejisté Přeštic ukončili svoji
první sezónu

20 let SK Vodokrty


