
Den 3. čer-
venec 2004 
je pro Vás 
rozhodující 
datum? 

Určitě. Ten 
den se změnil celý můj život, 
druhou půlku žiju v trestu, teď 
si to musím odsloužit.

Jaké byly Vaše hříchy?
Těch bylo! Ale musím říct, 

že jsem od malička tíhnul ke 
sportu, i když mi to většinou 
zakazovali. Kvůli šelestu na 
srdci mi doktor Šolar zakázal 
gymnastiku, pomalu i tělocvik, 
tak jsem si to musel vyřvat. 

Pak jsem hrál dlouho házenou 
a kolo přišlo až mnohem poz-
ději. 
To není moc hříchů...

Když jsem skončil s házenou, 
tak jsem přestal s chlastem. To 
bylo v roce 1983.
Měl jste s pitím problé-
my?

Těšil jsem se na trénink 
jenom proto, že pak skončíme 
v hospodě. Ale neléčil jsem se 
jako třeba můj brácha. Já jsem 
přestal ze dne na den sám od 
sebe. Tři čtvrtě roku jsem si 
nedal ani pivo a najednou jsem 
zjistil, kolik mám volného času 
a tak jsem se dal na triatlon, to 
mi bylo 33.

Kristova léta…
To jsem poprvé trochu změ-

nil život.

Co jste dělal za práci?
Já jsem byl od roku 1972 

Prefák. Za dva roky jsem pře-
šel do nové fabriky na Poro-
betonku do Chlumčan. Začí-
nal jsem tam jako zámečník, 
pak mě vytáhli na mistra, pak 
jsem dělal mechanika závodu. 
Měsíc před revolucí jsem dal 
výpověď. Pak už jsem ji zpět 
vzít nemohl.
Proč Vás napadlo dělat 
triatlon, to tady tenkrát 
v r. 1985 nikdo nedělal.

Právě když jsem dělal 
v Chlumčanech, tak jsem začal 
jezdit do práce na kole oklikou, 
z práce ještě větší oklikou, pak 
jsem šel ještě běhat.
Šlo Vám to?

Asi jo. To mi bylo 36 a závo-
dil jsem s mladšími. Na Plzeň-
ském triatlonu jsem byl třeba 
třetí. V krajském poháru jsem 
končil pravidelně v první desít-
ce. Pak přišla revoluce a já 
skončil na pár let s jakýmkoliv 
sportem. Začal jsem podnikat.
A co jste dělal?

Dělal jsem do aut, dovážel, 
opravoval. Speciálně citröeny, 
protože jsme v tom byli díky 
tátovi docela známí.  Samo-

zřejmě jsme po revoluci začí-
nali v garáži půjčené, váleli 
jsme se tam po podlahách, 
prostě divoké začátky.
Byl to dobrý byznys v té 
době?

Rozjel jsem to tak, že jsem 
měl osm zaměstnanců, pro-
dejnu autodílů, dílnu, kde byli 
čtyři opraváři, odtahovku. 
Bratr jezdil jako řidič, všechno 
to fungovalo. Akorát po roce 
u mě přestali lidi nakupovat. 
Všichni viděli, že mám na 
Rajčuru patnáct nebo dvacet 
aut a mysleli si, že je to moje 
a že moc hrabu. 
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Mírový běh 
- PEACE RUN

22. 5. 2015
Přeštice

13.00 hodin
Městský park

Přijetí mírové pochodně.
Přidejte se k nám, 
poběžte s námi!

Vážení čtenáři,
opět jsem zde, abych Vás 

stručně informoval o průběhu 
hlavních projektů ve městě 
(tedy nejen investice města). 

Výstavba haly CTP pro 
nový provoz IACG v této 
chvíli probíhá v souladu s plat-
nými zákony a se všemi povo-
leními. Opláštění haly by mělo 
být hotové do poloviny května. 
Od té chvíle výrazně poklesne 
hlučnost stavby, protože vět-
šina prací se bude odehrávat 
uvnitř. Celá stavba, včetně 
stěhování technologií, by měla 
být dokončena do konce čer-
vence. Nadále komunikujeme 
jak s investorem výstavby, fir-
mou CTP, tak s firmou IACG 
jakožto provozovatelem, aby-
chom vyjasnili a upřesnili pod-
mínky fungování provozu.

Rekonstrukce ulice 
Komenského nás pálí nej-
více, protože zásadně limituje 
především zdejší podnikate-
le. Operativně řešíme změny 
projektu a snažíme se vychy-
tat problémy, které se při 
rekonstrukcích vždy objevují. 
V posledních zhruba dvou 
týdnech registrujeme stížnos-
ti především na nepřítomnost 
pracovníků stavební firmy na 
staveništi. K tomu mohu říci, 
že v takových případech buď 
přebírají obrubníky na mezi-
deponii na Nepomucké ulici 
nebo se věnují jiné práci. To je 
problém jejich zaměstnavatele, 
jež se zavázal dokončit rekon-
strukci do konce května, na 
čemž za všech okolností trvá-
me a trvat budeme. Výpadek 
v dodávce pitné vody v sobotu 
4. dubna pro většinu Přeštic 
a Dolní Lukavice byl způso-
ben skrytou vadou materiálu, 
která se projevila při napouš-
tění měněné části vodovod-
ního potrubí při plánovaném 
přepojování. Jelikož porucha 
byla na začátku zásobovacího 
řadu  z vodojemu, nebylo mož-
no zásobovat jiným okruhem.  
Způsobené potíže nás velmi 
mrzí, ale havarijní situace se 
předvídají velmi těžko. Čeká 
nás finální fáze rekonstruk-
ce, tedy zadláždění, pokládka 
živičného povrchu vozovky 
a menší dokončovací práce.

Další nepřehlédnutelnou 
stavbou je loděnice KČT. 
Hodně starostí nám působí pro-
jekt, který vykazuje množství 
nepřesností a odchylek. Řadu 
věcí jsme tak nuceni řešit za 
chodu, což pochopitelně půso-
bí rozruch. Přesto si troufám 
říci, že stavba pokračuje zdár-
ně vpřed a plánované dokon-
čení ke konci června není v té-
to chvíli ohroženo. 

Pokračování na str. 4

Před 70 lety osvobodili Přeštice Američané

Jednou z priorit součas-
ného vedení města bylo 
snížení ceny vodného 
a stočného. Výše před-
pokládaného snížení cca 
6 Kč byla prezentována 
v lednovém čísle Přeštic-
kých novin. PODAŘILO 
SE! Po intervenci, před-
ložení nového návrhu kal-
kulačního modelu a jeho 
přednostním odsouhla-
sení Státním fondem 
životního prostředí byly 
dány základy vytoužené 
změny pro období  
2016 až 2020. Vzhledem 
k tomu, že jsme zarputile 
postupovali dál, podařilo 
se nám díky neocenitelné 
vstřícnosti našeho pro-
vozovatele ČEVAK a. s. 
promítnout tuto změnu 
již do cen letošního roku. 
Pro ČEVAK to znamená 
vystornovat všechny letos 
vydané faktury a vystavit 
nové s novými cenami. 
Oběma výše uvedeným 
tímto za nás odběratele 
děkuji za pomoc a úsporu 
osm procent.

Mgr. Karel Naxera
starosta

Návštěva Marlene Dietrich na přeštickém náměstí 17. 5. 1945. Dne 6. 5. 1945 Přeštice.

Dne 6. 5. 1945 Přeštice.                       Fotoarchiv Ing. Jiří Běl

Skupina tanků M5A1 a M2K Chattee na louce u řeky Úhlavy (dnes zahrádky) – květen 1945.

Oběd amerických vojáků před pohřební službou p. Kovaříka 
– květen 1945.



Dokončení ze str. 1
Jenže já to měl všechno na 
provizi, zákazník přivezl auto, 
a když jsem ho prodal, tak 
jsem z toho měl procenta.
Jak dlouho Vám podni-
kání vydrželo?

Do roku 2004, do úrazu. Ten 
týden, co se mi to stalo, jsem 
dokončil prodejnu autodílů 
tady v Přešticích, a měl jsem 
otevírat. Zboží bylo navezené 
a najednou konec.

Jak k tomu úrazu došlo?
Ještě to vezmu trochu ze 

začátku. Já ve firmě makal dva-
náct, šestnáct hodin denně. Pak 
jsem ale viděl, že se zaměst-
nanci nepřetrhnou a říkám si, 
copak jsem blázen? Proto jsem 
se v roce 1996 vrátil ke kolu. 
Je fakt, že v té době mi stačilo 
spát čtyři nebo pět hodin, byl 
jsem odpočatý a mohl jsem 
dělat. Takže jsem vstával brzy 
ráno, všechno vyřídil, a když 
bylo pěkné počasí, sednul na 
kolo.
Pak jste začal zase závo-
dit?

Najednou jsem zjistil, že už 
zase stačím jiným cyklistům. 
Další rok už oni nestačili mně. 
Tak jsem začal a první v té 
době byl Král Šumavy. To 
jsem ještě neměl ani padesát, 
začal jsem jezdit maratony 
a cross country po republice. 
V roce 2003 jsem měl najeto 
už třináct a půl tisíce kilometrů 
za rok a 2004 jsem plánoval, 
že najedu tak patnáct tisíc kilo-
metrů. Řeknu Vám kuriozitku. 
To jsem jednou ve Znovíně 
vjížděl do cíle a za mnou asi 
půl minuty hlásili, že přijíždí 
Kateřina Neumannová. Z toho 
jsem měl radost. Na podzim, 
to už byla rozježděná víc, to 
se jelo na Zadově, tam už mi 
ujela asi o minutu.
Ten pád, to bylo taky 
tam?

Taky ve Znovíně. To už bych 
ale nerozebíral.

Vraťme se k firmě, kterou 
jste měl rozjetou a po 
úraze to padlo. Proč jste 
ji nemohl řídit i potom?

Já ležel čtyři měsíce 
v nemocnici, pak jsem byl 
pět měsíců v Kladrubech na 
rehabilitaci, to je dohroma-
dy tři čtvrtě roku. Ležel jsem 
jako prkno. Trvalo dlouho, 
než jsem se trochu rozhýbal. 
Poprvé jsem byl doma asi po 
půl roce. 
Nikdo nemohl vést firmu 
místo Vás?

Všichni si našli něco jiného, 
neměl ji kdo řídit. Ale já o to 
ani neměl zájem. Nic mě neba-
vilo, to trvalo asi tři roky.
Co jste dělal, když jste 
neměl o nic zájem? Seděl 
jste tady a kouřil?

Ne, já jsem v životě nekou-
řil. Ležel jsem, protože jsem 
se nemohl hýbat. Hýbat jsem 
se začal, až když jsem začal 
rehabilitaci v Praze v Centru 
Paraple. To bylo necelý rok 
po úrazu. Hodně mi pomoh-
lo řízení auta. Když jsem si 
už mohl sednout za volat, 
tak se mi psychika zlomila 
k lepšímu. 

Auto máte nějak předě-
lané? 

Ne. Normálně používám pra-
vou nohu, na plyn a na brzdu. 
Mám to trochu upravené, ale 
nemám předělávky na ruce. Já 
mám ruce horší než nohy. 
Dobře, takže se to zlep-
šilo…

Pak jsem začal přemýšlet, 
co dělat, abych nekoukal osm 
hodin denně do počítače, osm 
hodin na televizi a osm hodin 
spal. Aby to mělo nějaký 

smysl. V té době jsem se 
pokoušel najít nějakou prá-
ci. Absolvoval jsem několik 
počítačových kurzů v Centru 
Paraple. Ale skončilo to inva-
lidním důchodem. Kdo by mě 
zaměstnal... 

Jak Vás napadlo začít 
organizovat cyklistické 
závody pro děti? 

To souvisí s tím, že jsem 
kdysi přemlouval kluky 
k založení oddílu. Ale nikdo 
nechtěl dělat organizační prá-
ci, ani já. Všichni jsme chtěli 
závodit. Teď závodit nemůžu, 
tak jsem začal hledat vhodné 
typy. Buď aby měli nějaký 
vztah k cyklistice nebo aby 
byli schopni něco organizo-
vat. Domluvil jsem se s Jar-
dou Matasem, který dělal 
Roupovský triatlon, a tím to 
všechno začalo. 
Víte, co je divné? Že jste 
na cyklistiku nezane-
vřel.

Proč? Cyklistika za to přece 
nemůže, to byla moje blbost, 
že jsem slétnul z kola. A na-
opak říkám, že když jsou 
děti odmala vedené ke spor-
tu, tak se tomuhle vyhnou. 
Dětem říkám, musíte do 
gymnastiky. Zjistil jsem, že 
druháci ne-umějí kotrme-
lec, to je neskutečná ostuda. 
Jak má dítě dobře spadnout 
z kola, když neumí kotoul? 
To je základ. Aby dokázaly 
skočit přes kozu a ne si o ní 
namlátit.
Od toho není jen škola, 
ale i rodiče.

Veškerá cyklistika musí být 
hrou. Všem rodičům říkám, 

aby s dětmi také jezdili. Jak 
nezačnete hned, tak už jim 
za dva roky nebudete stačit. 
Neváhejte, koukejte si pořídit 
kola a jezděte s nimi, jinak 
toho nechají. Takže dneska 
bych rád do oddílu přijímal 
i rodiče a chci udělat cyklo-
turistickou sekci. Aby jezdili 
okruhy po památkách, po hos-
podách. Dneska takhle fungují 
turisté, ti chodí pravidelně, 
proč by tak nemohli jezdit 
i cykloturisté. 

Vy závodíte a trénuje-
te často na Prioru. Tam 
když zaprší, tak je to 
dost nevhodný prostor 
na cyklistiku. Co s tím 
chcete dělat?

Je to obecní majetek a mám 
s ním dalekosáhlé plány. 
Jenom se mi je nepodařilo 
u minulého vedení města pro-
sadit. Nevím, jestli jsem na to 
šel špatně, ale spíš bych řekl, 
že mě nikdo neposlouchal.
Teď jste tam byl s mís-
tostarostou Markem 
Krivdou. O čem jste mlu-
vili? 

To musím vzít trochu zeširo-
ka. Můj táta tam dělal několik 
let správce městské  skládky 
(Prior) já tam chodil vybírat 
železo a vše, co se dalo ode-
vzdat do sběrných surovin. 
Proto mám k tomu místu 
vztah. Nevím, proč by měl 
zahálet takový prostor, kte-
rý se dá využít na jakýkoliv 
venkovní sport. Takže bych 
ho rád získal pro cyklisty 
a přírodní sporty. Dneska tam 
jezdí čtyřkolkaři, motokrosaři 
a takoví pacholci. Nejhorší je, 
že tam jedou, když je hnusné 
počasí, rozjezdí to a zůstane 
po nich chlív.  
Chcete to oplotit?

Ale ne. Já tlačím na město, 
aby dalo jasně najevo všem, 

že ten pozemek je města. 
Ať na hranici natlučou kůly 
s cedulí Vstup zakázán. A ať 
vymyslí pravidla, kdo tam 
bude smět chodit a kdo ne 
a za jakých podmínek. Pak 
by to chtělo obnovit přístu-
pové obecní cesty. Třeba 
cestu od střelnice nahoru 
k Prioru, aby se napojila na 
cyklotrasu, která vede od 
Horní Lukavice na Kucíny. 
Celkově tady bojuju za cyk-
listickou infrastrukturu města 

Přeštice a regionu v souvis-
losti s dokončením silničního 
obchvatu města, který by měl 
být do konce roku 2019 hoto-
vý. Jestli zaspíme tuhle dobu, 
na to máme čtyři nebo pět let, 
už bude pozdě. 
Na Vaše závody na Pri-
oru i jinde jezdí stov-
ky dětí. Kolik jich bylo 
poprvé? 

Na první dětský den v roce 
2011 přišlo asi sedmdesát 
dětí. Teď už děláme závo-
dů víc, Padesátku a Talent 
cup. Prvně jsme měli v plánu 
v rámci Talent cupu udělat 
jedenáct závodů a ve skrytu 
duše jsem si říkal, že když 
jich zvládneme pět nebo šest, 
bude to zázrak. Nakonec jsme 
jich udělali všech jedenáct. 
Pak jsme narychlo udělali 
slavnostní vyhlášení v Pří-
chovicích. 
Proč nebylo vyhlášení 
v Přešticích?

Protože paní starostka Pří-
chovic mi nabídla sál zadarmo, 
přece nebudu platit přeštickou 
sokolovnu, když dostanu sál 
zadarmo.
Co takhle ještě prová-
díte, kromě toho, že se 
staráte o COPR?

Nedělám už nic jiného, žiju 
jenom cyklistikou.

¼ubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Používání bezpečnostních pásů
a dětských autosedaček 
Tel. 725 726 549

Znovu od začátku

Do akce s Jardou

Josef Hrádek (62): předseda cyklistického 
oddílu COPR a organizátor mnoha sportovních 
akcí.  Od narození bydlí v Přešticích, pracoval 
jako zámečník a mechanik v podniku Prefa, 
vítěz mnoha cyklistických amatérských závo-
dů, po těžkém pádu z kola v červenci 2004  
ochrnul, pohybuje se na vozíku. S manželkou 
Marií vychovali syna a dceru.

S Neumannovou
za zády

Autosedačka má zcela zásad-
ní význam pro bezpečnost 
Vašeho dítěte při cestě autem. 
Společně s bezpečnostními 
pásy patří k nejvýznamnějším 
prvkům pasivní bezpečnosti 
ve vozidle. V ČR je však jejich 
používání velmi podceňováno. 
Nejvíce dětí ročně umírá právě 
při dopravních nehodách. Při 
silném nárazu nebo při zabrz-
dění dojde k vymrštění dítěte 
vpřed a už při rychlosti 15 km/
hod. může být smrtelné. Použí-
váním autosedačky můžete 
snížit riziko úmrtí dítěte až 
sedmkrát. Každoročně zahyne 
v automobilech v ČR více než 
deset dětí jen proto, že neby-
ly v sedačce. Nejde však jen 
o smrtelné úrazy, stovky dětí 
v sedačkách mají po nehodách 
mnohem lehčí zranění, další 
stovky správně upoutaných 
dětí drobné nehody přečkají 
zcela bez úhony. Právě proto 
má použití dětských sedaček 
v obci velký význam. Na dál-
nici samozřejmě také, ale při 
dopravní nehodě ve vysoké 
rychlosti dítě i v sedačce určitě 
utrpí nějaké poranění. Naopak 
ve městě a v obci při menších 
rychlostech zádržné systé-
my omezí důsledky dopravní 
nehody i menší kolize napros-
to zásadně, často dítě vyváz-
ne bez jakéhokoliv zranění. 
Ze zajištěných dětí jich čtyři 
pětiny zůstávají zcela nezra-
něny! Nepodceňujte ani zdán-
livě bezpečné popojíždění na 
parkovišti. Náhlé zabrzdění 
kvůli couvajícímu vozu z řady 
může způsobit nepřipoutané-
mu dítěti poranění – vyrazí si 
zuby, udeří se o sedadlo před 
sebou do oka. Význam auto-
sedačky spočívá i v tom, že 
dítě na rozdíl od dospělého 
málokdy zaznamená blížící se 
nehodu, tudíž jeho tělo se na 
ni nemůže připravit. I proto je 
pro něj důležitá sedačka, v níž 
je tělíčko optimálně upoutáno. 
Poutáním dítěte od malinka 
a bez výjimky pro cesty po 
městě v něm vytváříte návyk, 
který mu zůstane i v pozděj-
ším věku, takže se posléze 
i jako řidič bude poutat zcela 
automaticky. Přispíváte tak 
k jeho celoživotní bezpečnos-
ti. Samozřejmě za předpokla-
du, že jdete příkladem a vždy 
používáte bezpečnostní pásy.

Městská policie provedla 
v ranních hodinách měsíce říj-
na 2014 dopravně preventivní 
akce zaměřené na používání 
bezpečnostních pásů a dět-
ských zádržných systémů  
(tzv. autosedaček) ve vozi-
dlech. Akce byly provedeny 
u ZŠ Rebcova, J. Hlávky, ve 
Skočicích a u MŠ Dukelská 
a Gagarinova. Během nich 
strážníci zkontrolovali 94 dětí 
v 84 vozidlech. Zjištěné záva-
dy: 14 dětí nebylo připoutáno 
bezpečnostním pásem či jelo 
bez autosedačky. Jelikož se 
jednalo o preventivní opat-
ření, nebyli řidiči sankciono-
váni a byl jim předán leták 
o bezpečném poutání. Dále 
byli řidiči informováni, že ze 
strany městské policie budou 
následovat akce s tímto zamě-

řením, a porušením této povin-
nosti mohou být sankcionová-
ni správním orgánem uložením 
pokuty do výše 2500 Kč 
a odnětím 4 bodů. Přesto řidiči 
(rodiče) nedbali rad strážníků, 
neboť při dopravní akci v dub-
nu 2015 bylo zkontrolováno  
91 dětí v 76 vozidlech a zjištěno 
5 pochybení v poutání a použí-
vání zádržných systémů.

Kolik autosedaček bude 
dítě za svůj život potřebo-
vat? Základním kritériem pro 
výběr je váha dítěte. Proto jsou 
sedačky rozděleny do skupin 
od 0+ do III, které odpoví-
dají určité váhové kategorii: 
skup. 0+ (0-13 kg – kojenci),  
skup. I (9-18 kg – 1 až 4,5 
roku), skup. II. (15-25 kg – 3,5 
až 7 let) a skup. III (22-36 kg 
– 6 let až do výšky 150 cm). 
Autosedačky jsou tedy v ČR 
povinné pro děti do 150 cen-
timetrů výšky a 36 kilogramů 
váhy (cca do 12 let), vyšší 
dítě se poutá bezpečnostním 
pásem. Nejčastějším způso-
bem upevnění autosedačky 
je tříbodový pás, kterým jsou 
vybaveny všechny automobi-
ly. Nejdokonalejším způsobem 
uchycení je systém upevnění 
ISOFIX, který umožňuje auto-
sedačku připevnit ke karosérii 
a tím má i podpůrný stabili-
zační systém, který v případě 
nehody zajistí její stabilitu. 
Nezapomínejte na to, že jedině 
správné upevnění autosedačky 
zaručí bezpečí Vašeho dítěte!

Upozornění:  Dítě v náru-
či neudržíte – při nárazu 
auta v rychlosti 50 km/h dítě 
o hmotnosti 15 kg jako by 
najednou vážilo půl tuny! 
Pokud připoutáte sebe a dítě 
jedním bezpečnostním pásem,  
při nárazu dítě rozdrtíte svou 
tíhou. Připoutáte-li autosedač-
ku vedle řidiče, musíte vždy 
vypnout airbag. Pozor na tvrdé 
předměty pod bezpečnostními 
pásy či popruhy autosedaček 
(propiska, zapalovač, telefon, 
spona opasku) – mohou vážně 
poranit. Nejbezpečnějším mís-
tem pro autosedačku je místo 
vzadu uprostřed (musí zde být 
ovšem tříbodový pás). V ostat-
ních případech je vhodné mís-
to vzadu vpravo. Sedačka musí 
být pevně přichycena (nesmí 
s ní být možné pohnout), dítě 
nesmí být v sedačce upoutáno 
volně (zdroj Besip).

Dětské zádržné systémy 
děti chrání – havárii někdy 
člověk zabránit nemůže, ale 
smrti dítěte ano!!!

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník 

MP Přeštice

Kolo za můj pád nemůže

Ze skládky závodiště



VÝROČÍ (duben)

Blahopřejeme
 k životním výročím.

82 let 
Jaroslava BEZDĚKOVÁ

Václav BĚL
Jiřina MAŠKOVÁ

86 let 
Anna STREJCOVÁ

81 let 
Josef BOŠEK

Adolf FRITSCH 

87 let 
František JANOUŠEK
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

(1970)
(1922)
(1947)
(1950) 
(1929)
(1953)

ÚMRTÍ (březen)

Petra KOTRCOVÁ                         
Jaroslav KOJZAR    
Jan KÖNIGSMARK    
Jan SAMEK
Marie ŽIVNÁ
Stanislav HRÁDEK
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.       matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. 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

83 let 
Květoslava GREGOVSKÁ

Miroslav OSLADIL

88 let 
Jaroslav KOUBA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

VZPOMÍNÁME  S  ÚCTOU

DIAMANTOVÉ  SVATBY

Den Země aneb Ukliďme Přeštice
V sobotu 17. dub- 

na se letos opět 
konala úklidová 
akce Městské-
ho úřadu Přešti-

ce „Úředníci městu“ v rámci 
kampaně Den Země. Letos 
jsme se navíc ještě přihlásili 
do celostátní akce „Ukliďme 
Česko“. Celkem 45 úředníků 
– dobrovolníků uklízelo okolí 
severního předměstí od výpa-
dovky na Plzeň až k Nepomuc-
ké ulici, zahrady mateřských 
škol v Dukelské a Gagarinově 

ulici. Výsledkem byl odvoz cca 
200 kg odpadků, který proved-
li zaměstnanci Západočeských 
komunálních služeb. Jako 
bonus této akce parta nejsilněj-
ších mužů v čele se starostou 
a místostarostou opravovala 
nejhorší výtluky na cestách 

v místní části Zastávka. Počasí 
sice akci příliš nepřálo (jediný 
den široko daleko, kdy pršelo), 
ale náladu to nikomu nezkazilo 
a výsledek práce byl rozhodně 
vidět.                 Eva Česáková

koordinátorka
Zdravého města Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ k 90. narozeninám
Dne 11. 4. 2015 oslavila nádherné životní 

jubileum 90 let paní

Marie Šosová 

ze Zelené Hory u Přeštic. Mnoho zdraví, 
štěstí, spokojenosti a radosti v kruhu svých 
nejbližších jí ze srdce přeje celá rodina.

S gratulací přichází i vedení města Přeštice a Kulturní a komu-
nitní centrum. Paní Šosová žije velmi aktivním životem, často 
navštěvuje kulturní akce a zajímá se o dění kolem sebe.

89 let 
Květuše KLESOVÁ

19. 3.
22. 3.

27. 3.
31. 3.
  7. 4.

pan Zdeněk Viktora
pan Václav Bažant
pan Slavomír Hora
pan Bohumil Fait
pan Václav Čejka
paní Anna Česáková

80. narozeniny oslavili

30. 3.
31. 3.

  5. 4.

paní Marie Hrubá
paní Anna
       Soukupová
pan Bohumil Sýkora
paní Jarmila Hrubá

85. narozeniny oslavili

20. 3. paní Marie Říhová

92. narozeniny oslavila

„Svatba patří k nejvýznamnějším okamžikům partnerského 
života a s věkem se stále upevňuje.“

Dne 2. dubna uplynulo neuvěřitelných 60 let, kdy si v Přešti-
cích řekli své ANO manželé 

Václav a Marie Rádlovi
z Vícova. U manželů Rádlových  přetrvává  i po letech vzájem-

ná úcta, láska a hluboký citový vztah. Toto krásné výročí oslavili 
manželé se svými nejbližšími, kteří by jim i touto cestou chtěli 
poděkovat za jejich lásku a péči, kterou jim po celý život věno-
vali. Přejeme Vám, manželé Rádlovi, abyste i další společná léta 
prožili ve zdraví, štěstí, lásce, klidu a spokojenosti.

Dne 16. dubna oslavili svoji diamantovou svatbu manželé

Josef a Marie Brožovi
z Přeštic. Svatební den je v partnerském vztahu velkou událostí, 

na kterou se vzpomíná celý život. Šedesát společně prožitých let 
je nejen doba plná krásných vzpomínek, ale také chvíle zastave-
ní se v každodenním všedním shonu, při kterém se většinou tak 
trochu zapomíná, jak důležitou roli hraje v našem životě blíz-
kost milujícího člověka. Vážení manželé Brožovi, přejeme Vám 
hodně krásných společně prožitých chvil a ať je Váš vztah stále 
naplněn přátelstvím a láskou.

Když člověk ukončí svoje 
pozemské putování, zanechá 
v paměti pozůstalých i přá-
tel, celé plejády kamarádů, 
spolužáků, známých a spolu-
občanů různě hluboké nebo 
jen povrchní, pestrobarevné 
i blednoucí vzpomínky. Nej-
vyšším duchovním vzdáním 
pocty zesnulému je záduš-
ní mše svatá. Jedna taková 
se uskutečnila v podvečer-
ních hodinách ve středu dne  
22. dubna 2015 v přeštickém 
barokním chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie a byla cele-
brována váženým přeštickým 
vikářem Mons. ThLic. ICLic. 
Karlem Plavcem Th.D.

V souvislosti s důstojností 
a důležitostí tohoto církevní-
ho aktu vynořila se znovu celá 
řada vzpomínek na zesnulého 
váženého pana Jana Königs-
marka, o které bych se chtěl 
se čtenáři Přeštických novin 
podělit. Jenda se narodil, 
stejně jako já a mnoho mých 
vrstevníků, v tzv. „silném“ 
poválečném ročníku 1947. 
Děti narozené po II. světové 
válce zaplňovaly třídy obec-
ních i měšťanských škol do 
posledního místečka. Pochá-
zel z rodiny Josefa a Anny 
Königsmarkových z přeštické-
ho Pohořka a byl nejmladším 
synem z pěti dětí. Ve škole 
byl premiantem a v roce 1962 
nastoupil do učebního oboru 

soustružník kovů v plzeňské 
Škodovce. Znovu dokázal, že 
má předpoklady k vyššímu 
studiu a byl mu doporučen 
přestup do Střední průmyslové 
školy strojnické v Plzni. Matu-
ritní zkoušku složil v r. 1967 
opět na výbornou, nastoupil 
na krátkou praxi do n. p. Prefa 
Přeštice a v témže roce naru-
koval k výkonu povinné dvou-
leté základní vojenské služby. 
Vrátil se v r. 1969 a přijal 
zaměstnání v podniku Zápa-
dočeské cihelny Stod – provoz 
Přeštice a zde pracoval až do 
roku 2001 na různých místech. 
Nejprve jako dělník ve sta-
rém objektu cihelny, následně 
v novém provozu, na jehož 
výstavbě se významnou měrou 
podílel. Veškerou technologii 
cihlářské výroby tak dokonale 
poznal a od roku 1972 začal 
pracovat na pozici mistra. Za 
svou práci byl později několi-
krát oceněn a vyznamenán jako 
nejlepší pracovník cihlářského 
oboru. Při zaměstnání si stále 
zvyšoval kvalifikaci dalším 
studiem. Velikým vzorem mu 
byl jeho dlouholetý předchůd-
ce – zkušený vedoucí provozu, 
vážený a respektovaný šéf, 
pan Jan Kapr. Po zrušení pro-
vozu přeštické cihelny, tehdy 
pod názvem Wienerberger, 
přijal na několik let zaměstná-
ní v ostraze Drůbežáren Druko 
Střížov.

Za zmínku také stojí alespoň 
jednou větou šťastné události 
z Jendova rodinného života. 
V roce 1972 se oženil s Evou 
Jánskou a po dvou letech se 
jim narodil syn nesoucí otcovo 
jméno.

Pan Königsmark měl rovněž 
svoje koníčky a zaslouženě 
pracoval i ve veřejném sekto-
ru. Jeho velikou zálibou bylo 
zahrádkářství a zahradničení. 
Celkem úspěšně se specializo-
val na pěstování vinné révy, od 
roku 1979 byl aktivním členem 
Základní organizace zahrád-

kářů v Přešticích a postupně 
byl činný i ve vyšším orgánu 
tj. v Územním sdružení ČZS 
pro plzeňský region. Mnoho 
roků byl předsedou Společen-
ství vlastníků bytových domů  
č. 991 a 992 v ulici V Háječku 
v Přešticích a jeho význam-
nou zásluhou byla revitalizace 
těchto domů. V letech 2006 
až 2010 zastával funkci ve 
finančním výboru Zastupitel-
stva města Přeštice. 

Ve druhé polovině roku 2012 
se u něho projevilo zákeř-
né onemocnění krve a místo 
dovolené, na kterou se tolik 
těšil, musel nastoupit složitá 
léčení. Byly to opakované che-
moterapie, následně i nevy-
hnutelná transplantace kostní 
dřeně, dlouhá rekonvalescence 
a to provázeno celou řadou 
dalších zdravotních problé-
mů a obtíží vyčerpávalo jeho 
organismus. Počátkem letošní-
ho roku se zdálo, že už je vše 
zažehnáno a Jenda se těšil na 
svoji zahrádku a do skleníku 
v Příchovicích. Štěstěna se ale 
k němu otočila zády a náhlé 
onemocnění silným zápalem 
plic si vybralo svoji krutou daň 
v době jeho pobytu v plzeňské 
fakultní nemocnici. V úterý 
dne 10. března se odevzdal 
vůli Boží.

Takový byl pan Jan Königs-
mark, jeden z mnoha mých 
vrstevníků, kteří měli srdce 
otevřené upřímnému přá-
telství, pracovali pro rodi-
nu i celospolečenské zájmy. 
Bohužel neměli to štěstí být 
tu s námi ještě alespoň několik 
dalších roků, což by si určitě 
zasloužili. Zákeřná onemocně-
ní jsou neustále velmi častými 
příčinami předčasných úmrtí. 
A nám nezbývá nic jiného, než 
abychom s tou největší úctou 
alespoň občas zavzpomínali.

Miroslav Čepický
jeden ze spolužáků

a kamarádů

PODĚKOVÁNÍPoděkování
Chtěla bych jménem přeš-

tických farníků poděkovat za 
krásný umělecký a duchov-
ní zážitek při velkopátečních 
obřadech v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Vyslechli jsme si 
chorální pašije v úpravě Vítka 
Aschenbrennera, žalm velkopá-
teční Výčitky a na závěr píseň 
Jezu Kriste, štědrý kněže. Vřelý 
dík patří zejména Mgr. Michalu 
Tejčkovi za nastudování a sólo-
vý zpěv, dále panu učiteli Ladi-
slavu Chadtovi, který zpíval 
Ježíše, Janu Šimůnkovi a Ond-
řeji Tejčkovi. Moc děkujeme 
i panu Milanu Forejtovi a zpě-
vačkám a zpěvačkám ženského 
pěveckého sboru Carmina.

Jarmila Nová

Dovoluji si velice poděkovat Pohřební službě Všeteč- 
ka & syn s.r.o., jmenovitě panu Davidu Všetečkovi 
a paní Soně Černé, dále též paní Heleně Hrubé a panu 
Václavu Kaslovi za velmi vstřícné a citlivé jednání v sou-
vislosti s úmrtím mého otce, pana Jana Königsmarka, 
za opravdu lidský a profesionální přístup v souvislosti 
s vyřizováním posledních věcí člověka. Moje velké podě-
kování patří též přeštickému vikáři Mons. ThLic. ICLic. 
Karlu Plavcovi, Th.D., za vykonání církevního obřadu 
s modlitbami při posledním rozloučení s mým otcem i za 
celebrování zádušní mše svaté za mého otce v přeštickém 
barokním chrámu Nanebevzetí Panny Marie a taktéž panu 
Petru Blažkovi za hudební varhanní doprovod při této 
zádušní mši svaté. Děkuji rovněž za projevy soustrasti se 
slovy útěchy předané naší rodině písemně.

Za rodinu Königsmarkových syn Jan

Děkujeme všem za projevenou soustrast s úmrtím naší milova-
né maminky paní Marie Němcové, Slovenská 792, Přeštice.

Rodina Polákova a Tobrmanova.

PODĚKOVÁNÍ



V letošním roce uplyne 150 
let od narození akademického 
malíře Václava Černého, kte-
rý se narodil 1. července 1865 
v Týništi č. p. 16.  Vyučil se 
obuvníkem a odjel pracovat do 
velkého závodu do Vídně, kde 
se seznámil s umělci, kteří jej 
nabádali ke studiu malířství. 
Nakonec ve Vídni vystudoval 
malířskou akademii. Po studi-
ích se vrátil roku 1887 do Plz-
ně, kde pracoval na portrétech. 
Na výstavě obrazů v Praze 
v roce 1900 prodal dvě svá díla: 
„Chudý rybář“ a „Ulovená ko-
řist“. Byl členem Umělecké 
besedy v Praze. Velmi často 
maloval krajinu a venkov. Pro 
přeštickou radnici namaloval 
panorama Přeštic, pro základ-
ní školu v Rebcově ulici obraz 

T. G. Masaryka, pro své přá-
tele obraz Vícova a panorama 
Dolní Lukavice atd. Zasloužil 
se o vymalování obrazů do 
korouhví v lukavickém koste-
le sv. Petra a Pavla, odborně 
zrestauroval a vyčistil všech-
ny oltářní obrazy a křížovou 
cestu. Jeden z jeho obra-
zů (sv. Vojtěch, r. 1903) 
je uložen v Národopisném 
muzeu v Plzni. V Dolní Luka-
vici namaloval např. zámecký 
rybník, různé pohledy na ves. 
Dne 22. října 1901 se v kos-
tele sv. Prokopa v Letinech 
oženil s Jindřiškou Šohajo-
vou z Českých Budějovic. 
V roce 1904 se manželé roz-
hodli Letiny opustit a přestě-
hovali se do Dolní Lukavice  
č. p. 105, kde byli v nájmu od 
hraběte Schönborna. V roce 
1908 dům koupili a zřídili zde 
poštovní úřad. Jindřiška se 
stala poštmistrovou a Václav 
maloval. Akademický malíř 
Václav Černý zemřel  ve věku 
85 let a je pohřben na hřbito-
vě v Dolní Lukavici. 

Mgr. Eva Horová
kulturní komise 

OÚ Dolní Lukavice

květen 2015 
 1. 5. 2015
Májové skautské hry,
hudební doprovod
Sešlost wjekem
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: Masarykovo
náměstí
Pořadatel: Junák Přeštice
a SDH Přeštice
 2. 5. 2015
Májové oslavy
Dechový orchestr
ZUŠ Přeštice
Mažoretky Bohemia
Přeštice
Čas konání: 12.00 hodin
Konvoj military
Čas konání: 12.30 hodin
Dechový orchestr + dobo-
vá módní přehlídka, taneční 
vystoupení, které navodí atmo-
sféru roku 1945 – Láska mezi 
americkými vojáky a českými 
děvčaty v rytmu swingu.
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: Masarykovo
náměstí
Pořadatel: město Přeštice,
KKC Přeštice
 5. 5. 2015
Koncert maminkám
(MINIHLÁSEK, HLÁSEK)
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Vstupné: 50 Kč
 5. 5. 2015
Filmové promítání
„Škatuláci“
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 20 Kč
 6. 5. 2015
„Osvobození Přeštic – co 
se ještě neřeklo“
Přednáška
s Ing. Jiřím Bělem
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup zdarma

Život v Přešticích
Ukazujeme Vám na rekla-

mách obchodníků a živnostní-
ků z doby 1. republiky (mezi 
1. a 2. světovou válkou) život 
v Přešticích.          Ing. Jiří Běl
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Změna programu vyhrazena!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

HLÁŠENÍ MÍSTOSTAROSTY

150 let od narození malíře 
Václava Černého

Výměna princezen 
ve Snopoušovech

Pohádka Výměna prince-
zen měla premiéru 17. ledna 
2015 v Příchovicích. Těšila 
se z obrovského počtu malých 
i velkých diváků. Obec Dolní 
Lukavice pozvala ochotnický 
soubor Buřina do kulturního 
domu do Snopoušov, kde nám 
v sobotu 28. března zahráli 
reprízu této hry. Hru napsal 
principál Ludvík Pouza. Jed-
ná se o klasickou pohádku 
s prvky ze současnosti. Bavi-
li se nejen děti, ale i dospě-
lí. Dle informací pana Pouzy 

se na kostýmech pracovalo 
už od léta, od října se začalo 
nacvičovat. Pec vyrobil truhlář 
z Dnešic a kulisy namaloval 
Ing. Jiří Běl z Přeštic. Jednalo 
se o výpravnou pohádku. 

Děkujeme ochotnickému 
spolku Buřina z Příchovic 
a budeme se zase někdy těšit 
na viděnou!

Více o spolku: http://burina- 
-prichovice.webnode.cz/

Mgr. Eva Horová
kulturní komise 

OÚ Dolní Lukavice

Od června probíhá zápis do školní 
družiny ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Základní škola Josefa Hlávky 
Přeštice oznamuje všem rodi-
čům, že zápis do školní druži-
ny pro školní rok 2015/2016 
se bude konat ve školní budo-
vě 1. stupně v Rebcově ulici 
ve dnech 2. a 4. června 2015 
vždy od 15.30 do 17.00 hod.

Školní družina bude přijímat 
děti, které nastoupí v září 2015 
do 1., 2. a 3. ročníku základní 

školy. Umístění jednotlivých 
oddělení školní družiny bude 
dle počtu přihlášených, oddě-
lení školní družiny pro 3. roč-
ník bude umístěno v budově 
Na Jordáně.

Termín náhradního zápisu do 
školní družiny v srpnu bude 
upřesněn. Další informace 
budou zveřejněny na inter-
netových stránkách základní 
školy www.zsprestice.cz

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Zebra se za tebe nerozhlédne!
Dne 31. 3. 2015 proběhla 

v naší škole akce v rámci pre-
ventivního projektu „Zebra se 
za tebe nerozhlédne!“ Tento 
projekt je realizován Policej-
ním prezidiem České republi-
ky ve spolupráci se Zdravotní 
pojišťovnou ministerstva vni-
tra České republiky a BESIP 
Ministerstva dopravy České 
republiky. Cílem této akce 
bylo v rámci prevence sezná-
mit děti se zásadami bez-
pečného chování v silničním 
provozu, se zvýšením bezpeč-
nosti chodců na přechodech 
pro chodce, správným pře-
cházením ulice, dodržováním 
pravidel silničního provozu, 
se zásadami bezpečné pře-

pravy dětí, vybavením kola 
a nutností používat helmu. 
Žáci diskutovali o chybách, 
kterých se dopouští nejen oni, 
ale i dospělí. Zároveň proká-
zali velmi dobré znalosti z té-
to oblasti. Mohli si také pro-
hlédnout vybavení policejního 
vozu a některé pomůcky, které 
používají policisté při výkonu 
svého povolání.

Na závěr byli žáci obdarová-
ni malou pozorností. Rádi by-
chom touto cestou poděkovali 
Policii ČR a zástupcům BESIP 
za vstřícnost a ochotu, se kte-
rou přistupují ke spolupráci 
s naší školou.

Učitelky 3. ročníku 
ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích

Přeštická Komenského (dří- 
ve Žerovická) ulice je v úpl-
né rekonstrukci všech sítí, 
chodníků a vozovky, pohled 
od městské knihovny.

Text a foto Ing. Jiří Běl

Nová stavba loděnice na počátku března 2015, termín dokon-
čení je konec srpna.                              Text a foto Ing. Jiří Běl

Unikátní fotografie z konce války
Do 17. května 2015 je v Domu historie Přešticka k zhlédnutí 

výstava unikátních fotografií z osvobození a pobytu U. S. Army 
v Přešticích v roce 1945. Expozici doplňují militárie a hlavně 
obsáhlá kolekce modelů letadel a pozemní techniky z období  
2. světové války. Nejde o modely ledajaké, pocházejí z dílny 
předních západočeských modelářů, jejichž výtvory sbírají ceny 
jak na domácích, tak zahraničních soutěžích. Spolutvůrce výsta-
vy Mgr. Karel Foud výstavou provede zájemce v sobotu 9. květ-
na od 13 do 14 hodin.

2. 5. SO: TOULÁNÍ  HAL-
TRAVOU
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 8.10 do Domažlic, 
z Domažlic 10.15 do Postře-
kova. Zpět z Postřekova 17.14 
do Domažlic, z Domažlic 
17.39 do Plzně (18.49), z Plz-
ně 19.11 do Přeštic
TRASA: Postřekov – býv. 
Valtířov – Haltrava – Škar-
manka – Díly – Postřekov  
(16 km vede V. Borovcová) 
9. 5. SO: DVOJHRADÍ 
ŽEBRÁK – TOČNÍK   
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 8.15 do Cerhovic 
(9.04). Zpět z Praskoles 16.42 
do Plzně, 18.11 do Přeštic.
TRASA: Cerhovice – Třenická 
rozhledna – Drozdov – Točník 
– Žebrák – Praskolesy 
(16 km vede J. Hošek)    
16. 5. SO: CHODSKÁ
BŮTA
Vlakem z Přeštic 9.29 R (8.43) 
do Klatov (9.52), z Klatov 10.23 
do Pocinovic. Zpět z Chodské 
Lhoty 15.56 do Klatov, z Kla-
tov 16.06 (Sp) do Přeštic.
TRASA: Pocínovice – Orlovi-
ce – Chodská Lhota  
(10 km vede F. Vokáč)

22. 5. PÁ: Z RAKOVNÍKA  
NA  KŘIVOKLÁT
Vlakem z Přeštic 5.14 do Plzně 
(5.45), z Plzně R 6.05 do Blat-
na u Jesenice  (7.09), z Blatna 
u Jesenice 7.21 do Rakovníka 
(8.03). Zpět z Křivoklátu 15.23 
do Berouna (16.02), z Berouna 
16.25 do Plzně, z Plzně 18.11 
do Přeštic.
TRASA: Rakovník – Lašo-
vice – Pustověty – Kalubice 
– Velká Buková – rozhledna 
– Křivoklát – Roztoky u Kři-
voklátu                 
(11 km vede V. Řežábek)
30. 5. SO: NÝRSKO –
STARÁ LHOTA
Vlakem z Přeštic 7.29 do Nýr-
ska. Zpět 15.39 z Nýrska.
TRASA: Nýrsko – Stará Lhota 
– přehrada – Dešenice – Nýrsko
(13 km vede F. Vokáč)
30. 5. Týdenní zájezd
– České Švýcarsko

PROGRAMOVÁ   SCHŮ-
ZE  SE  KONÁ  VE  VEL-
KÉ  KLUBOVNĚ  HOTE-
LU  SPORT ve čtvrtek 
28. května  2015 v 17.00 
hodin.

OZNÁMENÍ
Městská knihovna 

upozorňuje 
své čtenáře, 

že v úterý 5. května
je z provozních 

důvodů uzavřena. 
J. Červená

MK Přeštice

 9. 5. 2015
V rámci výstavy „V květ-
nu před 70 lety“ v DHP  
komentovaná prohlídka 
s historikem Mgr. Kar-
lem Foudem o americké 
výstroji a výzbroji
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: 
Dům historie Přešticka
Pořadatel: DHP Přeštice
 12. 5. a 13. 5. 2015
O rozpustilé princezně 
Ance a loupežnících
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod.
 12. 5. 2015
Čas konání: 17.00 hod.
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: dramatický kroužek 
při ZŠ J. Hlávky Přeštice
Vstupné: pro veřejnost 50 Kč, 
pro školy 20 Kč
 19. 5. 2015
Akademie aktivního
seniora – Den s 211
(Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra) 
Čas konání: 13.00 hodin
Měření  tělesného tuku, sva-
lů, kostí, vody v těle a zjištění 
metabolického věku.
Místo konání:
konferenční sál KKC
Pořadatel: KKC a Zdravotní
pojišťovna MV 211
Vše zdarma, nejen pro seniory.
Přednáška MUDr. Luďka 
Bouchnera „Rakovina 
tlustého střeva – rizika, 
prevence“
Čas konání: 17.00 hodin
Vstup zdarma
 23. 5.-21. 6. 2015
Na cestách – Výtvarné 
práce žáků ZUŠ Přeštice
Místo konání:
Dům historie Přešticka
 24. 5. 2015
Přeštická pouť
Místo konání:
Masarykovo náměstí
 29. 5. 2015 
Noc kostelů
Místo konání:
kostel sv. Ambrože Vícov

Dokončení ze str. 1 
Chtěl bych v této souvis-

losti poukázat na významnou 
pomoc realizačního týmu, 
jmenovitě pana Švihly z KČT 
Úhlava, který problematice 
věnuje spoustu času a úsilí.

Prostory bývalé restau-
race Peklo vidělo v posled-
ních týdnech několik zájem-
ců o pronájem, ale také 
několik provozovatelů minipi-

vovarů v našem regionu. Právě 
tito odborníci vyjádřili našemu 
záměru podporu s tím, že ho 
vidí jako vyloženě perspektivní. 
Také tyto postřehy zkušených 
harcovníků nás posouvají blíže 
nastavení reálných požadavků 
na budoucího nájemce.

Děkuji za pozornost a přeji 
příjemné jaro!

Marek Krivda
místostarosta
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Další vzpomínky na světovou válku na pokračování

Poděkování
Celý tým Přeštické Stodoly by tímto 

chtěl poděkovat všem v maskách i bez 
masek, kteří dorazili na maškarní bál 
do Přeštické Stodoly dne 28. března 
2015 a tím přispěli na dobrou věc!!! 
Letos se vybralo necelých 15 000 Kč, 
které jsme předali do Základní školy 
speciální Diakonie ČCE v Merklíně 
paní ředitelce Mgr. Ivaně Kováčové. 
Velké poděkování patří i sponzorům 
akce, kteří se svými dárky do tomboly 
také velice přičinili o úspěch akce!!! 
Všem, kteří si zakoupili tombotu 
a nebo zaplatili vstupné tedy ještě 
jednou velké DÍKY!!! A příští rok  
budeme opět maškarničit a pomáhat. 
Už teď se těšme!

Tým Přeštické Stodoly

Velký úspěch Elišky Lexové z Dolní 
Lukavice v celostátní pěvecké 
soutěži Karlovarský skřivánek 2015

Každoročně se koná pěvecká 
soutěž Karlovarský skřivánek 
žáků studujících i nestudují-
cích sólový zpěv v celé naší 
republice. Devítileté Elišce 
Lexové, nejstarší dcerce  
manželů Lexových z přeštic-
ké čajovny a jeskyně a záro-
veň žákyni 3. třídy ZŠ Dolní 
Lukavice se podařilo zvítězit 
ve školním kole a postoupit 
tak do krajského kola v Plzni, 
kde se umístila na krásném 
3. místě v kategorii A1 žáků 
nestudujících sólový zpěv. 
Následoval postup do celostát-
ního kola v Karlových Varech, 
kde si Eliška vyzpívala Čestné 
uznání za vynikající pěvecký 
výkon a umístila se v pořadí na  
4.-6. místě a stala se tak jedinou 
oceněnou v Plzeňském kra-
ji. V odborné porotě zasedali 
pedagogové pražské konzerva-
toře a známí hudebníci. Eliška 
soutěžila s povinnou lidovou 
písní „Na tom pražským mos-
tě“ a libovolnou, kterou vybra-

la s maminkou, „Chválím tě, 
Země má“ od známých autorů 
Svěrák/Uhlíř. Zdá se, že vyzná-
ní naší Zemi v písni pravděpo-
děpodobně přineslo úspěch. Na 
klavír ji doprovázel žák ZUŠ 
Přeštice Václav Květoň a paní 
učitelka a vedoucí pěveckého 
souboru Lukaváček Mgr. Naďa 
Květoňová. Eliška obdržela 
pamětní listy, diplomy, čestné 
uznání, symbolický hliněný 
hrnek s logem skřivánka a zvu-
kové cédéčko s vlastní písní. 
Samozřejmě  získala nezapo-
menutelnou pěveckou zkuše-
nost a měla radost z úspěchu 
a dalších gratulací všech blíz-
kých i celé školy za skvělou 
reprezentaci školy. Děkujeme 
všem, kteří Elišku podporova-
li, hlavně rodině Květoňových 
a mamince za motivaci a přeje-
me jí další úžasné pěvecké úspě-
chy! Opět se potvrdilo oblíbené 
rčení paní učitelky Květoňové, 
vedoucí souboru Lukaváček, 
že i na malé škole mohou být 

velké úspěchy! Eliška má sen 
jednou nazpívat své vlastní 
cédéčko, které bude hřát srdce 
a bude rozdávat radost a lásku 
všem, přejme jí to a věřme, že 
se jí to povede!

Mgr. Naďa Květoňová 
a Štěpánka Lexová

Torzo, které zbylo z naší 
jednotky, sehnali donští kozá-
ci dohromady a hlavně nás 
odzbrojili. Odevzdáním zbra-
ní jsme vlastně zůstali bez 
jakékoliv ochrany. Bohužel 
nevzali jen zbraně, ale sebrali 
nám i hodinky, mně buzolu, 
mapu. Nejhorší bylo, že nám 
vzali i konzervy, takže nám 
nezůstala žádná „železná 
zásoba“. Můj kamarád ukryl 
jednu masovou, tu jsme při 
nejbližší příležitosti ihned 
snědli, aby nám ji neukrad-
li. Mockrát jsem si později 
vzpomněl při osvobozování 
RA v roce 1945, že šli po 
hodinkách. Kozáci tehdy 
byli jejich předchůdci, tře-
baže neuměli číslice, o psaní 
nemluvě.

Hlídali nás jako oko v hla-
vě, snad proto, že jsme vlast-
ně proti nim bojovali a snad 
je i zabíjeli. Byli ozbrojeni 
jen šavlí, ale to byla strašná 
zbraň. Vážila asi 5 kg, byla 

ostrá jako břitva a jedním 
máchnutím byla hlava pryč.

Šli jsme asi 5 km s hlídači po 
stranách. Začala se projevovat 
žízeň a pak i hlad. O nějakém 
zásobování nemohla být ani 
řeč. Nechali nás odpočinout 
a hajdy zase na pochod. Nevě-
děli jsme kam jdeme a jest-
li jejich úmysly jsou vůbec 
čestné. Na noc jsme zalehli 
na deky, které nám předtím na 
shromaždišti rozdali. A voda 
zase žádná. Na záchod neexis-
tovalo zastavit, to určovali oni. 
Tak jsme močili cestou a na 
velkou stranu vlastně nebylo 
z čeho. Po první noci nám ráno 
dali jakousi polévku ze zele-
niny, hlavně však dali všem 
napít. Podařilo se nám domlu-
vit s důstojníkem, který jel 
při nás na koni na dodávkách 
vody. Byl červenec a vedra 
veliká. Voda však byla jen na 
pití. Po asi 30 km pochodu 
jsme narazili na říčku, to bylo 
blaho, když nám dovolili se 

vysvléci a mohli jsme se umýt. 
Měl jsem kousek mýdla, peč-
livě schovaného, ti tupci ani 
nevěděli, co je to. Ihned jsem 
vypral dvoje spodky, tričko, 
košili, zavinovačky a kalhoty. 
Vše rychle uschlo, takže jsme 
se cítili jako v ráji. Po 5 hodi-
nách jsme se hnuli zase vpřed, 
ovšem kam?

Po 3 dnech pochodu jsme 
konečně byli u cíle. Byla to 
vesnice Džhuryn. Tam nás 
navagonovali, výhoda, že 
ve vagonech byla sláma na 
podlaze a byl tam záchod. 
Zprvu jsme stavěli ve stani-
cích na jídlo, teplé však bylo 
jen jednou denně. Byli jsme 
zajatci!!! Později přišli na to, 
že se dá vařit i za jízdy, tak 
jsme měli teplou polévku. Jeli 
jsme postupně přes Charkov, 
Gorodok, Čerkasy, Penzu až 
do Samary. Tam byl konec 
naší vlakové pouti. Cesta zají-
mavá, často jsme však trpěli 
žízní. Mytí bylo jen u potůčků 

nebo říček, bylo jich tam dost.
Provoz na trati minimální, na 
větších stanicích bylo vidět 
prakticky jen vojsko. Občas 
jsme stavěli a rubali dřevo, 
v mašinách se ničím jiným 
netopilo. Cestou jsme sledova-
li krajinu, diskutovali a hádali 
co nás čeká. Byl nám přidě-
len důstojník, zprvu nechtěl 
říci cíl cesty, pak se prořekl, 
takže jsme věděli, že míříme 
do Samary. Tam nás vyloži-
li, naložili zbytky oblečení na 
vozy a dále zase pěšky. Byla 
to změna z neustálé jízdy, ale 
ušli jsme jen asi 10 km a byli 
jsme v lágru. Obyčejné dřevě-
né baráky, dřevěné palandy, 
ještě, že jsme měli deku. Na 
cimře 30 zajatců, v baráku 3 
cimry, baráků tak 10. Hned 
jsme se dávali my Češi dohro-
mady a Brňáci zvlášť. Jeden, 
který už tam byl dříve, mi 
říkal, že kdyby vybírali dob-
rovolníky na práci, ať se určitě 
hlásím. Nástupy byly denně, 

ale kdo by se pokoušel o útěk 
v cizí krajině? Asi za týden byl 
veliký nástup a nabízeli něko-
lik míst na práci na  plantáži. 
Hned jsem se hlásil. Po zápisu 
asi za týden byl nástup a jeli 
jsme ve vozech na své budoucí 
pracoviště. Bylo to na Volze 
a jmenovalo se – Gavrilova 
Poljana. Bylo nás 6 a vezli 
jsme na dvou vozech nějaké 
bedny. Přivítal nás podsadi-
tý Turek, majitel plantáže. 
Ihned nás upozornil, že útěk 
by nebyl žádoucí!!! Kdo by 
kam utíkal? Domů daleko 
a jaká budoucnost jako zajat-
ci? Jaké bylo překvapení, když 
mě určil ještě s jedním vybalo-
vat bedny, které jsme přivezli. 
Byl to kompletní parní stroj!!! 
Byl anglický a na tehdejší 
dobu musel býti dost drahý. Ze 
Samary přijel nějaký inženýr, 
Rus, a dali jsme se do sestavo-
vání stroje. Byl to parní stroj, 
který poháněl velké čerpadlo 
na vodu na zalévání  plantáží. 

Kdo by si pomyslil, já čerstvý 
gymnazista a daleké  pláně 
u Volhy.

Stroj jsme asi měsíc sestavo-
vali, pak zkoušeli a kupodivu, 
ono to běhalo. Byl jsem na sebe 
hrdý, protože toto zařízení jsem 
viděl poprvé v životě. Byl jsem 
ustanoven jedním z mechaniků 
této parničky. Můj kolega byl 
z nějaké vsi u Ivančic, takže 
jsme měli k sobě blízko. Šlo 
o to, aby bylo dobře namazá-
no, pořád se přikládalo, aby 
stroj čerpal vodu. Volha byla 
mohutná řeka a rádi jsme se 
v ní koupali. Dbali jsme však 
pravidla nevzdalovati se daleko 
od břehů, přeci jen občas přijela 
se na nás podívat stráž. Život to 
byl báječný, jídla dosti, hodně 
zeleniny, což jsme v zákopech 
neměli. Ovoce, zvláště na pod-
zim přemíra. Potkala mě tam 
však nemilá povinnost, ale o té 
až příště.

Volně přepsal
Slavomír Vácha

Noc s Andersenem 2015
Letos se konal jubilejní  

XV. ročník akce „Noc s Ander-
senem“. V naší  knihovně 
spalo 8 dětí (9-10 let) a 2 kni-
hovnice. Sraz byl v knihov-
ně v 16.30 hodin. Poté, co si 
všichni uložili své věci, jsme 
vyrazili ven. Čekal nás pan 
Cingaisl, který nám předvedl 
dva parádně vycvičené  němec-
ké ovčáky. Poté dětem uká-
zal s jedním psem, jak se učí 
poslušnosti a plnit různé pove-
ly. Podělil se s námi o dlouho-
leté zkušenosti a zajímavosti 
z výcviku. Po krátké zastávce  
v knihovně jsme se přesunu-
li do sportovního areálu, kde 
jsme si opekli vuřty. Po návra-
tu na základnu (knihovna) se 
objevily u některých jedinců 
různé chutě, tak jsme si dali 
pečené dobrůtky od  maminek. 
Jednoznačně vedla bábovka. 
Před osmou hodinou jsme při-
vítali našeho milého večerního 
hosta pana  Zdeňka  Zajíčka,  
ředitele Muzea strašidel v Plz-
ni. V osm hodin  začala očeká-
vaná beseda na téma „Pohádky  
a  pověsti našeho kraje“.  Na tuto 
besedu jsme přizvali i veřej-

nost. Byla to smršť poutavého  
vyprávění  o plzeňském zna-
ku, o čtyřech řekách..., posle-
chu pověstí, písní. A najednou  
bylo  bezmála deset hodin.  
Následovala  příprava  pelíšků.  
Kdo byl hotov, začal si vybí-
rat knihy, časopisy. Prohlédli 
jsme si knihu „Ducháčkovic 
rodina…“ a úplně novou „Na 
hradě Bradě“. Před jedenác-
tou děti hlasovaly pro noční 
pohádku. Zvítězil pohádkový 
příběh „Tři bratři“. K filmu 
se sice všichni uložili, ale 
vydrželi až do konce, nikdo 
neusnul!!! Po pohádce trocha 
nejnutnější hygieny a šupito 
na kutě. Po jedné odfukovali 

už všichni. Ráno jsme vstáva-
li kolem sedmé hodiny. Děti 
si uklidily spaní, připravily 
stolky na snídani. Po bohaté 
snídani jsme si ještě připo-
menuli Andersenovy a Drdo-
vy nejznámější pohádky. Na 
závěr všichni dostali pamětní 
list, Drdovy Hastrmany, upo-
mínkové drobnosti. Kdo chtěl, 
ještě si četl nebo si popovídal 
s kamarádem. Před devátou 
hodinou zaklaply dveře za 
posledním nocležníkem. Náš 
V. ročník Noci s Andersenem 
byl u konce. Dětem se líbilo 
a my se těšíme zase za rok.

Mgr. Jindřiška Červená
            MK Přeštice

Skočické sdružení zavítalo na Bijadla
V sobotu 11. dubna uspořá-

dalo Sdružení občanů Skočic 
výlet pro malé i velké. Vyrazili 
jsme do nedalekého Merklína, 
respektive na místo, kde stáva-
la původně ves Bijadla, poprvé 
připomínaná již v r. 1115 jako 
majetek chotěšovského kláš-
tera. Ves byla zničena zřej-
mě během husitských válek. 
Zůstal zachován jen gotický 
kostel sv. Vavřince, který byl 
koncem 18. století po jose-
fínských reformách přestavěn 
na sýpku. Dnes se jedná spíše 
o zříceninu...

Ale hlavním zájmem 26 čle-
nů výpravy nebyla tentokrát 
historie, nýbrž příroda. Prv-
ní kratičkou zastávku jsme si 
udělali u slavného merklínské-
ho krokodýla. Postrádali jsme 
pouze malebné pohledy na 
lesknoucí se hladinu rybníka, 
je bohužel vypuštěn.  

Projíždíme dále obcí do 
lokality nazývané Bijadla. 

Tam si pan Josef Jindra plní 
svůj životní sen. Milovník pří-
rody, zkušený nimrod, příjem-
ný vypravěč... tak to je maji-
tel nově vybudované naučné 
stezky, která vznikla v nevy-
užitých prostorách bývalého 
zemědělského družstva. Ná- 
vštěvník se zde seznámí 
s životem v lese, s jeho oby-
vateli – mnoho preparovaných 
zvířat – prohlédne si vzorky 
dřevin. Opravdu jste si jisti, 
že nezaměníte dřevo divoké 
třešně, habru, jilmu či olše? 
Rozpoznáte norka od tchoře, 
lasičku od hranostaje, víte jak 
vypadá plch lesní či tetřívek?  
Velký obdiv sklidily také 
vystavené lovecké trofeje.

Pro malé návštěvníky bylo 
největším lákadlem setkání 
s živými zvířaty ve výbězích 
- mufloni, jeleni, daňci, divoká 
prasata, nutrie, divoké kachny, 
několik druhů překrásně zbar-
vených bažantů, divocí králíci 

a jiní sympaťáci, které jsme 
mohli i nakrmit. Pro většinu 
silný zážitek! Pan Jindra nás 
ochotně provedl celým areá-
lem, dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavostí o přírodě, jejíž 
jsme součástí, avšak často ji 
nerespektujeme, nejsme dosta-
tečně vnímaví. Škoda pro obě 
strany...

Výpravu jsme zakončili tábo-
rákem a malým občerstvením. 
Nesmím zapomenout na tři 
naše cyklisty, kteří absolvova-
li trasu po vlastní ose. A ještě 
bych ráda poděkovala za per-
fektní dopravu panu Cibulko-
vi z Ptenína. Mimochodem 
pro mnohé účastníky zájezdu 
se stala jízda jeho autobusem 
vskutku nezapomenutelnou. 
Sobotní odpoledne jsme si 
opravdu užili a můžeme ná-
vštěvu NS Bijadla všem jen 
doporučit.  

Alena Vozárová, SOS
Foto Eliška Vozárová



PŘEŠTICKÉ NOVINY | KVĚTEN  | 6

Charitativní projekt 
Knit A Square 
– Upleť čtverec

Tento projekt si získal nejen 
šikovné ruce, ale především 
srdce paní vychovatelky škol-
ní družiny při ZŠ Josefa Hláv-
ky Přeštice Štěpánky Bauero-
vé a dobře namotivovaných 
dětí, se kterými celý školní 
rok vyrábí velmi pěkné prá-
ce. Ráda bych jí touto cestou 
poděkovala za záslužnou akti-
vitu, která snad osloví i někte-
ré čtenáře Přeštických novin.

A co o své práci říká paní 
vychovatelka sama?  

„Žáci v mém oddělení škol-
ní družiny (3. ročník) se po 
seznámení s podmínkami této 
akce a zhlédnutí fotografií 
na PC bez jediného zaváhání 
chtěli připojit k ostatním dob-
rovolníkům a pomoci opuště-
ným a nemocným dětem v Afri-
ce. Jsem ráda, že našim dětem 
není lhostejný osud jiných. 
Věřím, že i takto u dětí rozvíjím 
empatii a snahu pomoci dru-
hému v nouzi. Jedná se o akci, 
při které se pletou čtverce 
o velikosti 20x20 cm. Ty se 
svážou po deseti kusech k sobě 
a jsou připravené na zaslání 

do Afriky, kde je dobrovolní-
ci sešívají k sobě a tím vytvá-
ří potřebné deky pro sirotky  
a ohrožené děti. Společně jsme 
upletli 145 čtverců. Podařilo 
se nám do akce zapojit i rodi-
če a prarodiče dětí. Touto 
cestou jim děkujeme za jejich 
aktivitu a dobrý příklad pro 
své potomky. Za spoluprá-
ci současně děkujeme i paní 
ředitelce ZŠ v Dolní Lukavici   
Mgr. Ivaně Kvíčerové, která 
balíky odesílá.“

Rády bychom touto cestou 
oslovily i Vás, kteří jste dosud 
o této charitativní akci nevědě-
li. Je možné plést i ponožky, 
čepičky, nebo přibalit i nějaké 
nové oblečení pro děti. Více na 
internetových stránkách https: 
//upletctverec.wordpress.com/

Dětem v Africe přejeme 
zlepšení životních podmínek, 
hodně zdraví a šťastnější život. 
Každé dítě na světě by mělo 
mít právo na spokojené dět-
ství! 

Štěpánka Bauerová 
a Helena Macháčková

vychovatelky ŠD

Kdo si tvoří, nezlobí!
Chcete prožít netradiční 

odpoledne a ještě si s dětmi 
vyrábět?

Stačí přijmout pozvání paní 
ředitelky Kulturního a komu-
nitního centra v Přešticích, 
paní Mgr. Martiny Míškové.

Dne 1. dubna letošního roku 
děti ze školní družiny při ZŠ 
Josefa Hlávky Přeštice na-

vštívily tvořivou dílnu popr-
vé. Pod vedením paní Lenky 
Hausnerové si vyráběly veli-
konoční dekorace. Všichni 
měli radost ze svých výrobků, 
které si odnášeli domů.

Ještě jednou děkujeme a těšíme 
se na další tvořivá odpoledne.

Vychovatelky a děti ze ŠD 
Josefa Hlávky Přeštice

Májové
oslavy 
2015

Prestice 

To tenkrát v čtyřicátém pátém...
Typické tóny swingových 

melodií zněly Domem histo-
rie Přešticka jako připomenutí 
těch, které byly slyšet na přeš-
tickém náměstí před sedmdesá-
ti roky. Tehdy 6. května o půl 
druhé odpoledne dorazily do 
města prvosledové jednotky 2. 
pěší divize od 9. pěšího pluku 
US Army. A pro Přeštice skon-
čila II. světová válka. 

„Je smutné, že se začínají 
zpochybňovat činy třeba exilo-
vé vlády nebo těch obyčejných 
vojáků od různých jednotek,“ 
připomněl mimo jiné histo-
rik Karel Foud. Dále hovořil 
o cestě americké armády gene-
rála Pattona, která pronikla  
přes všerubský průsmyk do 
republiky a její divize osvobo-
zovaly jednotlivá města. 

Prostory v přízemí Domu 
historie hlavně pamětníky vrá-
tily o desítky let zpět, když na 
fotografiích hledali své kama-
rády, příbuzné a hlavně vzpo-
mínali, jak to tenkrát bylo. 
Desítky historických artefaktů, 
fotografie a množství modelů 
tehdejší vojenské techniky, od 
tanků až po letadla.

A stejně jako vernisáž zača-
la, podobně i končila. Zaznělo 
několik dalších melodií v ryt-
mu swingu prostřednictvím 
saxofonu Petra Blažka a klá-
ves Dušana Rady a vlastně tak 
začalo množství různých akcí, 
které ve městě jsou připraveny 
k připomenutí 70. výročí osvo-
bození města americkou armá-
dou v roce pětačtyřicet.  

  (šat)

V letošním ročníku výtvarné soutěže „Moje nej-
oblíbenější zvířátko“ získaly děti ze školní družiny 
při ZŠ J. Hlávky v Přešticích tři ocenění ve své kate-
gorii. Blahopřejeme Vašíkovi Strejcovi – 3. místo, 
Nikolce Matasové – 4. místo a Barunce Mrázkové 
– 5. místo. 
Současně touto cestou děkujeme pořadatelům 

DDM a KKC za letos již sedmý ročník této dětmi 
velmi oblíbené soutěže.                  Helena Macháčková

vedoucí vychovatelka ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Výsledková listina a fotografie ze zdařilé akce 
budou v červnovém čísle PN.

Výstava MERKUR 
v Domě historie Přešticka

Děti naší školy navštívily 
výstavu „Stavebnice Merkur“ 
v Domě historie Přešticka. 
Někteří se setkali se staveb-
nicí poprvé a jiní už byli 
zdatní „stavitelé“. Právě tato 
výstava nám umožnila jinou 
formu práce a výuky pra-
covní výchovy, která se pro 
žáky stává zajímavější. Děti 
si rychle stavebnici oblíbily 
a vyrobily během návštěvy 
spoustu výrobků. Tím staveb-

nice Merkur opět dokázala, 
že se stala stavebnicí několi-
ka generací. Z toho důvodu 
jsme se také rozhodli tyto 
stavebnice zakoupit do školy 
a využít finanční částky zís-
kané z vánočního jarmarku. 
Tímto děkujeme zaměstnan-
cům Domu historie Přešticka 
za zorganizování této výstavy 
a spolupráci s naší školou.

vyučující 1. stupně 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 

Nyní několik postřehů od žáků z jejich kulturních deníků:

Setkání spolužáků
Upozornění pro všechny spolužáky a spolužačky 

přeštických měšťanek roč. 1931-32. 
Letošní setkání jako obvykle v hotelu Sport

29. května 2015 v 15 hodin. 
Účast nejen že nutná, 

ale přímo povinná!

Foto Petr Šatra



Dne 10. a 11. dubna se 
konalo okresní kolo tradiční-
ho skautského závodu. Letos 
se spojil náš okres s okresem 
Rokycany, a tak se i dvě druži-
ny přeštických skautek a skau-
tů vydaly závodit do Radnic, 
kde se letošní kolo konalo. 
Téma závodů bylo MFF 2015 
aneb Mezistřediskový filmový 
festival 2015, takže se celé dva 
dny nesly v duchu filmů. Po 
pátečním slavnostním nástupu 
čekalo všech osmnáct zúčast-
něných družin a jejich vedoucí 
velké promítání filmů každé 
družiny o jejich oddíle, stře-
disku a vedoucích. Po večerní 
filmové bojové hře následo-
valo už jen naskládání všech 
účastníků do místní školní 
tělocvičny a uložení se do spa-
cáků ke spánku. V sobotu nás 
čekal budíček už v šest hodin, 
což většina z nás nesla nelibě. 
Čekal nás ale den plný sou-
těžení a zážitků, takže si všich-
ni bleskově sbalili a v sedm 
hodin se přesunuli do kluboven 
radnických skautů, kde po sní-
dani a nástupu začal samotný 
závod. Každá družina dostala 
průvodku s časy a názvy sta-
novišť a podle té se celý den 
řídila. Vrcholem letošního 
závodu bylo vaření polévky 
na vlastnoručně vyrobeném 
ohništi. Naše skautky sklidily 
úspěch s originální chlebovou 
polévkou. Mně osobně nejví-
ce chutnala ovocná polévka 
skautek ze Zbiroha, která byla 
jako od maminky. Během dne 
také všechny družiny čekala 
návštěva sedmi stanovišť, kde 
ukázaly své znalosti a schop-

nosti například ve fyzické zdat-
nosti, zdravovědě, skautských 
dovednostech nebo mapová-
ní. Mezi dětmi mělo největší 
úspěch stanoviště inspirované 
filmem Na vlastní nebezpečí, 
kde měly na raftu přivázaném 
na gumě dopádlovat co nejdá-
le do středu rybníka. Já jsem 
ocenila stanoviště Kód Enig-
my, kde se děti snažily pomoct 
vyhrát druhou světovou vál-
ku tím, že luštily zašifrované 
nacistické zprávy. Na závěr 
závodu ještě děti pomáhaly 
policii najít ztraceného chla-

pečka, když se v tajné disci-
plíně Hledá se Nemo prověřo-
vala jejich všímavost během 
celého dne.  Poté už následo-
valo vyhlašování výsledků 
a dlouhá cesta domů. Naše 
družiny se sice neumístily na 
prvních postupových příč-
kách, ale rádi uvítáme družiny 
z ostatních středisek na kraj-
ském kole Svojsíkova závodu, 
které se bude konat na začátku 
června v Přešticích a na tábo-
řišti příchovických skautů na 
Drnovce.

Hastroš
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Město plné loutek – závěr seriálu
Závěrem našeho seriálu 

bych ráda shrnula dosavadní 
poznatky o loutkářské tradici 
v Přešticích a zároveň nadho-
dila několik zatím nezodpově-
zených otázek.

Jak vyplývá z předcházejí-
cích kapitolek, až na výjimky 
stíhal původní cenné soubory 
loutek docela neblahý osud. 
Loutky přeštických orlů byly 
prodány mimo náš region. Čes-
ká beseda loutek musela vrátit 
získaný fundus feriálních osad 
v Plzni svému původnímu 
majiteli a pořídit si nový sou-
bor  loutek od řezbáře Richar-
da Skály. S oběma odehrála 
vždy cca dva roky, pak byla 
její existence násilně ukon-
čena. Kupodivu s částí fundu 
Feriálních osad (nebyly tedy 
odevzdány všechny?) a Ská-
lovými loutkami hraje potom 
Sokolské divadélko (1945-48) 
v malém sále sokolovny. Po 
zániku Sokola přechází tento, 
dosud velmi početný, soubor 
loutek do Domu osvěty v Přeš-
ticích, kde s ním hrají v letech 
1953-56. I v tomto případě 
pamětníci uvádějí přítomnost 
loutek z feriálních osad. Po tří-
leté pauze zbývá z původního 
loutkového fundu jen asi deset 
značně pošramocených klasic-
kých postaviček, z plzeňských 
skvostů (Spejblova rodina, 
muzikantská kapela) nezů-
stal ani jediný. S opravenými 
a doplněnými loutkami se hraje 
krátce v období 1959-60, poté 
jsou prodány neznámo kam. 
A podle trochu překvapující 
informace přebírá Osvětová 
beseda v Přešticích ještě v roce 
1972 loutkové divadlo z Cho-
těšova v počtu 47 loutek a 15 
kusů nábytku. Hrálo se s ním 
vůbec pro veřejnost, když 
v tomto období již úspěšně 
fungoval maňáskový kroužek? 
Pamatuje si na to někdo? Kde 
toto poslední doložené loutko-
vé divadlo vlastně skončilo?  

Nakonec ještě několik zají-
mavostí, které se do před-
cházejících dílů nevešly. 
Hodně pozdějších dobrovol-
ných loutkářů se totiž rekru-
tovalo z rodin, v nichž se ve  
20. a 30. letech 20. století hrá-
valo domácí loutkové divadlo 
a děti si toto věno nesly dále 
do života. 

O osobní vzpomínku se napří-
klad podělila učitelka v. v. paní 
Ludmila Čermáková (* 1924), 
podle níž se loutkové divadlo 
hrálo u Čermáků doma asi 
dva roky, vždy o prázdninách 

(1937-38). Hlavním organizá-
torem byl Jan Honka, sirotek 
z plzeňské přízně, o dva roky 
mladší než Ludmila. Jezdil do 
Přeštic od útlého mládí. Hráva-
lo se vždy v neděli odpoledne, 
sešlo se vždy kolem 15 až 20 
dětí ze sousedství, které starší 
bratr Jan vždy přiváděl a odvá-
děl. Maminka měla pro tyto 
akce velké pochopení i když 
se kvůli tomu musela vyklidit 
místnost a přepažit prostěra-
dlem, nanosit židle atd. Otec 
zasáhl jen jednou, to když malí 
režiséři začali vybírat jako 
vstupné dvacetník. Okamžitě 
jim výdělečnou činnost zatrhl. 
Kulisy byly krásné a poměrně 
velké. Do tohoto základu se 
dokupovaly loutky se sádro-
vými hlavičkami v Papírnictví 
U Fialů. Byly velké asi 10 cm 
a oblečené do velmi fádních 
hadříků, takže děti si je ještě 
všelijak upravovaly a dokráš-
lovaly.  Hry byly dílem tištěné 
a dílem vlastní fantazie.

Podle ústních zpráv se v Přeš-
ticích tato domácí divadélka 
hodně provozovala zvláště 
v tzv. starém městě, čtvrti 
kolem Rajčuru. Uvítala bych, 
kdyby si ještě někteří poslední 
pamětníci vzpomněli a upřes-
nili, v kterých rodinách tomu 
tak bylo.

V Přešticích se 6. 5. 1878 
narodil Vilém Kirschner, který 
kromě toho, že byl bankovním 
úředníkem, vynikl v Praze také 
jako loutkářský pracovník. 
Sestavil dva sborníky Rube-
šových deklamovánek a psal 
loutkové hry, např. O rychtáři 
Vavákovi. Pocházel z učitel-
ské rodiny, jeho otec Arnošt 
Kirschner byl v r. 1888 jme-
nován definitivním ředitelem 
chlapecké měšťanské školy 
v Přešticích. Případný příbu-
zenský vztah Viléma s poz-
dější legendou českého lout-
kářství Milošem Kirschnerem 
byl Denisou Kirschnerovou 
vyloučen. 

Skočický rodák Richard Ská-
la (1898-1963), později žijí-
cí v Žerovicích, byl autorem 
mnoha loutek, které vynikaly 
mistrným zpracováním a často 
nesly podobu skutečně žijí-
cích lidí. Každá z jeho loutek 
byla originálem. Měl vyrobit 
i první loutky pro začínajícího 
loutkáře Josefa Skupu a z jeho 
dílny vyšel i ve své době velmi 
populární Sokolský Kašpárek. 
Se Skálovými loutkami hrála 
například jak Česká beseda 
loutek v Přešticích, tak lout-

ková scéna při ochotnickém 
spolku DTJ v Příchovicích. 
Zachoval se i krátký amatér-
ský filmový snímek, zachycu-
jící Richarda Skálu při práci.  

Patrně posledním, kdo se 
ještě v 80. letech 20. století 
v Přešticích věnoval vlast-
ní výrobě loutek, byl Václav 
Řezanka (1943-1988). Ač pro-
fesí soustružník kovů, dokázal 
si precizně poradit i s další-
mi materiály. První loutkové 
hlavičky vytvářel z moduritu. 
Když však mu z USA přivezl 
pan Tuzar speciální řezbář-
skou výbavu ze švédské oceli, 
přesedlal na dřevo (viz připo-
jené foto). 

Všichni ti jmenovaní i nejme-
novaní z našeho seriálu si 
zaslouží obdiv a uznání za to, 
že se přičinili o vznik jedné 
z místních kulturních tradic 
a přispěli svým dílem k ucho-
vávání tak významného kul-
turního fenoménu, jakým čes-
ké loutkářství bylo, je a snad 
i bude. 

Věra Kokošková

Babička s malou loutkou.

Soubor loutek Václava Řezan-
ky.       Foto Lenka Řezanková

Cesta za rodákem
V letošním roce si připomí-

náme 250. výročí narození 
přeštického rodáka Jakuba 
Jana Ryby a 8. dubna uplynulo 
200 let od jeho smrti. Při této 
příležitosti uspořádaly město 
Přeštice, Kulturní a komunitní 
centrum Přeštice a Spolek pro 
záchranu historických památek 
Přešticka zájezd do Rožmitálu 
pod Třemšínem, kde je Jakub 
Jan Ryba pohřben. Akce byla 
určena široké veřejnosti a je 
potěšitelné, že zcela zaplněný 

autobus byl obsazen všemi 
generacemi od malých dětí až 
po nejstarší občany, z nichž 
některým bylo již přes 80 let. 
Akce se uskutečnila v neděli 
12. dubna, kdy jsme nejprve 
u hrobu Jakuba Jana Ryby 
uctili památku tohoto rodáka 
položením květin a krátkou 
vzpomínkou na něj. Násled-
ně jsme navštívili Památník 
Antonína Dvořáka ve Vysoké 
u Příbrami, který se nachází 
v zámečku, jenž nechal vybu-

dovat pro sebe a svoji manžel-
ku švagr Antonína Dvořáka, 
Václav Kounic. V zámeckém 
parku se nachází Rusalčino 
jezírko, které bylo inspira-
cí pro vznik slavné opery. 
Z Vysoké se celá výprava 
přesunula zpět do Rožmitá-
lu, kde byl čas na prohlídku 
města. Kulturněji založená 
část výpravy se pak v kos-
tele Povýšení sv. Kříže, kde  
J. J. Ryba působil, zúčastnila 
koncertu učitelů a žáků místní 
umělecké školy. Na programu 
byla vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální díla 
Jakuba Jana Ryby. Ti spor-
tovněji založení se ve stejnou 
dobu vydali do Voltuše, kde 
se v lese nad obcí nachází 
mohyla v místě, kde Jakub 
Jan Ryba ukončil svůj život. 
K uctění Rybovy památky zde 
někteří členové výpravy zapá-
lili svíčky. Obě části výpravy 
se po koncertu sešly u koste-
la Povýšení sv. Kříže, odkud 
společně pokračovaly domů.

Václav Süss
SPZHP Přeštice

Skautky a skauti na Svojsíkově závodě

Foto Radka Süssová



Je červenec 1914. Válka pro 
Přeštice – a pro celý svět – prá-
vě začala. Děkan Václav Hein-
dl o tom do farní kroniky na-
psal: „Dne 26. července 1914 
na svátek sv. Anny, připadající 
na neděli, časně ráno o 4. hodi-
ně byl jsem domácími probu-
zen ze spánku s vyřízením, že 
městský strážník právě dosta-
vil se s rozkazem od okresního 
hejtmanství, že v 5 hodin ráno 
má státi kočí s koňmi a povo-
zem před radnicí. Stejně roz-
kázáno všem majitelům koní ve 
městě. Zvláštní poslové rozjeli 
se s těmito vozítky do všech 
obcí v hejtmanství, aby tam 
starostům doručili svolávací 
mobilisační vyhlášky.“ Vyhláš-
ky vylepené po městě vzbudily 
na ulicích rozruch a v rodinách 
horečné přípravy na rukování 
vojínů. Odvodní komise poslala 
27. července na vojnu 179 přeš-
tických mužů, do konce dubna 
1915 pak dalších 165, a před  
1. májem roku patnáct jich už 
21 na bojišti padlo. Z těch mno-
ha po Evropě se našich mužů 
týkala bojiště dvě: balkánská 
fronta, kde v srpnu, září a lis-
topadu 1914 útočí Rakousko-

Uhersko třikrát na Srbsko, je 
však pokaždé odraženo zpět. 
A fronta v Haliči (dnešní polsko-
ukrajinské pomezí), kde sice 
nejprve naše rakousko-uherská 
armáda nad Rusy vítězí, v září 
se však karta obrací a v bitvě 
o Lvov ruské jednotky Rakuša-
ny na hlavu porazily. V březnu 
1915 dokonce kapituluje pev-
nost Přemyšl. Celá kampaň si 
vyžádala několik set tisíc pad-
lých rakouských vojáků, 460 
000 se jich dostalo do ruského 
zajetí, základ to pozdějších čes-
koslovenských legií…

Jedni muži v uniformách 
z Přeštic odcházeli, druzí do 
nich naopak přicházeli nebo 
spíše byli přiváženi. Město už 
od počátku války dostalo na 
starost péči o raněné vojáky. Na 
lazaret byla proměněna školní 
tělocvična, okresní stravovna 
a hostinec U Kotů s celkovou 
kapacitou 75 lůžek. Město se 
z dotací staralo o jejich výživu, 
místní dámský odbor Červené-
ho kříže obstaral celé zařízení 
lazaretu, lůžka, prádlo a náčiní 
především z darů přeštických 
občanů. Lékařskou správu 
lazaretu, který sloužil svému 
účelu do konce roku 1914, 
vedl místní obvodní lékař  
MUDr. Antonín Navrátil.

Je květen 1915, měsíc něko-
lika převratných válečných 
událostí. Především – rakous-
ko-uherská vojska zvrátila situ-
aci na haličské frontě, v bitvě 
u Tarnova a Gorlice prolomi-
la ruskou frontu a do počátku 
června dobyla zpět pevnost Pře-
myšl. Rusové se stáhli za San 
a Dněstr. Dále se i v místním 
tisku probíral tragický případ 
jedné z největších a nejrych-
lejších tehdejších lodí Lusita-
nie: ještě 4. května i plzeňský 
tisk tlumočil ubezpečení, že 
nebezpečí torpédování tohoto 
anglického zaoceánského par-
níku německými ponorkami 
je liché, od 8. května plnily 
zprávy o jeho potopení a smrti 
více než tisícovky cestujících 
několik dní titulní stránky. 
V druhé polovině května byla 
pak napjatě sledována situace 
v Itálii, která se obrátila zády 
ke svým bývalým spojencům 
a 23. května vyhlásila Rakous-
ku-Uhersku válku. Našim vojá-
kům tak přibyla další válečná 
fronta k umírání.

V květnu při odvodech roč-
níků 1873-1877 narukovalo do 
armády pět přeštických mužů: 
Josef Brada (čp. 98), Jan Linhart  

(čp. 10), Tomáš Altman  
(čp. 413), Josef Popel (čp. 299) 
a Alois Morgenstein (čp. 409) 
a všichni měli to štěstí, že se 
vrátili šťastně domů, J. Bra-
da dokonce jako ruský legio-
nář. Jiní takové štěstí neměli. 
V květnu 1915 padl v Karpatech 
Karel Brada (čp. 376), ve vojen-
ské nemocnici v Uhrách podlehl 
zranění Karel Špringler (čp. 391) 
a v zajateckém táboře v Srbsku 
zemřeli Josef Fuchs (čp. 257) 
a Josef Mašek (čp. 293).

Tím, jak nebrala konce, válka 
polykala stále více nejen lid-
ských životů, ale i peněz. Podle 
dobových médií prý kupříkladu 
jeden výstřel z Kruppova děla 
přišel na 6800 marek. Stát si 
proto vypomáhal mimo jiné tzv. 
válečnými půjčkami od svých 
obyvatel. V květnu 1915 byla 
vyhlášena již 2. válečná půjč-
ka na pěti a půl procentní úrok, 
daněprostá a splatná do 1. květ-
na 1925. Na tu první v listopa-
du loňského roku obec Přeštice 
původně nechtěla dát nic, pak 
však zřejmě zapůsobily vyšší 
úřady a obec státu upsala 1000 
korun z výpomocného fondu. 
Nyní se rozhodla splnit svou 
vlasteneckou povinnost vůči 
císaři 10 000 korunami, napůl 
z chudinského fondu a napůl 

z kmenového jmění. Upisování 
peněz na 2. válečnou půjčku se 
rozproudilo zejména po zmíně-
ném vítězství rakouských vojsk 
u Gorlice. Sám císař František 
Josef I. upsal 5 milionů K na 
rakouskou a 5 milionů K na 
uherskou válečnou půjčku, 
panující kníže Jan Nepomuk 
Schwarzenberg věnoval 5 mili-
onů K a kupř. klášter Teplá  
1 milion. Dlužno dodat, že 
takových půjček bude během 
války vypsáno ještě šest…

I když byl koncem roku 1914 
zrušen přeštický lazaret pro 
zraněné vojáky, nesložily člen-
ky místního Dámského odboru 
Červeného kříže ruce v klín. 
Zejména díky aktivitě jeho 
předsedkyně paní Toulové, 
manželky školního inspektora, 

uspořádal odbor 2. května 1915 
koncert ve prospěch váleč-
ných invalidů a slepců. Konal 
se ve dvoraně hotelu U Císaře 
rakouského a vystoupil na něm 
dvanáctiletý houslový virtuoz 
Pepa Bartoň s klavírním dopro-
vodem Marie Hellerové-Sádec-
ké. Koncert byl předem vypro-
dán a vynesl organizátorkám 
pěknou sumu 665 K.

Na vojáky v poli však myslely 
především jejich rodiny a jedi-
ný způsob, jak se to dotyční 
mohli dozvědět, byly dopisy 
z domova. Někdy počátkem 
května si vojenská, tzv. polní 
pošta udělala namátkový statis-
tický průzkum a sečetla během 
jednoho dne veškeré listovní 
zásilky, které obdržela.

Pokračování na str. 10

Jak dlouho pracujete na 
Městském úřadu Přešti-
ce a jak dlouho ve funkci 
vedoucí?

Na úřadu pracuji od roku 
2003, kdy se Přeštice staly 
obcí s rozšířenou působnos-
tí. Předtím jsem 18 let učila, 
z toho nejdéle ve škole v Leti-
nech (zdravím své bývalé žá-
ky☺). Od roku 2003 jsem 
také ve funkci vedoucí odboru. 
Zajímavostí je, že jsem v této 
funkci zažila 10 ministrů škol-
ství.
Mohla byste našim čte-
nářům přiblížit Vaši 
funkci, co vlastně dělá-
te, čím se zabýváte, jaké 
máte úkoly?

Nevím proč, ale tak to pro-
stě mám. Možná je to určitá 
forma psychorelaxace. Ale 
pro jednou: v mém obvodu je  
58 školských součástí, což jsou 
základní školy, mateřské ško-
ly, školní družiny, školní jídel-
ny a výdejny, DDM a ZUŠ. Na 
začátku každého kalendářního 
roku posílám na krajský úřad 
pro své školy návrh rozpočtů 
na platy, učebnice, vzdělávání 
apod. Během roku musím sle-
dovat čerpání státních financí. 
Schází se u mne velká spous-
ta výkazů – některé čtvrtlet-
ní, některé pololetní, někte-
ré roční. Všechny je musím 
zpracovat, zkontrolovat, oko-
mentovat, ve spolupráci se 
školami zajistit opravy a poté 
odeslat na Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. 
Poskytuji školám metodickou 
pomoc, organizuji porady 
ředitelů a pracovní setkání, 
spolupracuji s Českou školní 

inspekcí, Národním institutem 
pro další vzdělávání, odbo-
rem školství Krajského úřadu 
Plzeňského kraje, hospodář-
skou komorou, BESIPem atd. 
V případě potřeby zastupuji 
na úseku památkové péče, kde 
vykonáváme státní správu nad  
75 nemovitými kulturními 
památkami. Za loňský rok 
mám největší radost z opravy 
fary ve Kbele, započaté opra-
vy sýpky v Horšicích a tvrze 
v Řenčích.  Právě dnes pročí-
tám zápisy kronikářů za rok 
2014, abych je předala do rady 
města. A pochopitelně zajišťu-
ji plynulý chod celého odboru 
a pečuji o své podřízené.
Kolik máte podřízených 
a co je jejich náplní  
práce? 

Náš odbor má dlouhý název 
– školství a památková péče 
je každému srozumitelné, ale 
u vnitřních věcí se asi leckdo 
zarazí. Ale zatímco na jiné 
odbory našeho úřadu někteří 
občané nepřijdou ani jednou, 
k nám chodí hned několikrát 
za život. Ona to procházka lid-
ským životem také je:
 narození dítěte, trvalý pobyt  
– evidence obyvatel 
 rodné listy, vítání občánků 
– matrika
 mateřská škola, základní 
škola, kroužky – školství
 cestování, dovolená – cestov-
ní doklady a památková péče
 15 let – občanské průkazy
 určení otcovství, svatba, jubi-
lea, úmrtí – opět matrika 

Celý běh života se pak sepíše 
– kronikářství. 

Jen jedna agenda mi nikam 
nepasuje, a to evidence váleč-
ných hrobů a pietních míst, ale 
také nám patří. 

Rozmanité, že? Přímých pod-
řízených mám v budově úřadu 
celkem sedm.

Nesmím zapomenout na Dům 
historie Přešticka, dětskou 
skupinu a městskou knihovnu 
– organizační složky města, 
které metodicky řídím.
Co Vás těší na Vaší práci 
a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

Stále mne těší práce pro děti, 
děti dodávají pozitivní energii, 
dokážou být upřímně veselé, 
vděčné. 

Všechno jde nějak vyřešit. 
A velmi mne potěší, když 
přijde někdo za něco poděko-
vat nebo někoho pochválí, to 
nějak v současnosti neumí-
me a měli bychom se v tomto 
směru všichni polepšit.
Je něco, co byste ješ-
tě chtěla ve své funkci 
změnit? 

Chtěla bych zvýšit neto-
lerantnost vůči hulvátství 
a hrubosti. Jinak jsem veskrze 
budovatelský typ, takže nebu-
du skromná: lepší pracoviště 
pro úsek dokladů a evidence 
obyvatel, kultivovanější a pří-
jemnější prostředí pro pra-
covnice i pro občany. A naše 
muzeum by potřebovalo 
odpovídající depozitář pro 
svou sbírku.
Jak vidíte vývoj Vaše-
ho oddělení za poslední 
léta? 

Elektronizace, digitalizace, 
čipování – to je směr vývoje 
i do budoucnosti. Jen ve škol-
ství bych preferovala, aby byla 
stále nejdůležitější osobnost 
učitele.
Kde bydlíte, jaké máte 
koníčky a kde nejraději 
trávíte svůj volný čas?

Bydlím v malinkaté vesničce 
s líbezným názvem Malinec. 

Ráda navštěvuji již několik 
let kurz keramiky, abych si 
zejména vyzdobila svoji zahra-
du. V oblibě mám rychlou 
chůzi, plavání, spánek, pěkný 
film, pečení dobrých mouční-
ků. A nejraději mám cestová-
ní, výlety, putování a zájezdy. 
A s tím souvisí i to, kde trávím 
nejraději svůj volný čas. Nově 
se říká: „Všude dobře, tak co 
doma.“ 
Co se Vám ve městě 
Přeštice nejvíc líbí, kam 
ráda chodíte?

Líbí se mi řeka Úhlava. Moje 
babička vedle ní také žila 

– o kousek výš – v Poborovi-
cích. A v parném létě je odmě-
nou vykoupání v řece během 
polední pauzy dlouhého úřed-
ního dne.
Máte nějaké oblíbené 
rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

No ano! Střední věk přichá-
zí, když si široká mysl a úzký 
pas vymění svá místa! Visí mi 
to doma a řeknu Vám, ta úzká 
mysl... ta by měla strašit!
Přeji všem čtenářům 
krásný máj!

Text a foto Milan Janoch
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Ve své funkci jsem zažila již deset ministrů...

Bydlení u řeky má 
své kouzlo

Stinné stránky si 
nepřipouštím, nechci
o nich přemýšlet,
nechci být škarohlíd

O práci nerada
hovořím, ať už doma
nebo mezi známými

Kdybych se narodil před sto léty… v Přešticích
Válka začala 
i v Přešticích

Pohlednice poslaná roku 1915. Uprostřed hotel U Císaře 
rakouského.

Válečný máj



D o p l n ě n í 
p o s l e d n í h o 
zvonu v kos-
tele Nanebe-
vzetí Panny 
Marie bych 

určitě podporoval. 
Nedokážu si představit cenu 

zvonu, od které by se mělo 
odvíjet financování. Pokud 
bych předpokládal cenu 
v řádech statisíců, využil bych 
k financování sponzoring, 
veřejnou sbírku, prostředky 
města a církve.

Pojmenování zvonu? Nic mě 
nenapadá. Pokud byly zvo-
ny pojmenovány na základě 
nějaké analogie, navázal bych. 
Pokud ne, mohlo by být zají-
mavé uspořádat anketu mezi 
občany města.
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Jan Mrkvička v dubnovém čísle Přeštických novin opět připomněl, že v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie chybí už 73 let čtvrtý zvon.  Myslíte si, že je na místě 
vyvinout úsilí k opatření posledního zvonu a jak by se mělo jeho případné poří-
zení financovat? Jak byste takový zvon pojmenovali?

Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří Hlavín

Mgr. Vladimír 
Frouz

Marek Krivda

Mgr. Petr 
Fornouz

Doc. Ing. Jan 
Horejc, PhD.

MUDr. Ivana
Froňková

Josef Falout

MUDr. Richard 
Hájek

Ing. Jiří Lucák

Ing. Petr Walta

Jana Tykvartová

Dušan Rada

Mgr. Karel 
Naxera

Nebyl jsem 
si zcela jist, 
zda na severní 
věži přeštic-
kého chrámu 
chybí ještě 

jeden zvon. Dozvěděl  jsem se, 
že vedle zvonů Josefa a Marie 
je ještě „Umíráček“. Některé 
prameny uváděli čtyři, některé 
jen tři zvony. Jak se jmenoval 
ten čtvrtý by bylo asi na hlubší 
pátrání. Jisté je snad jen to, že 
v historii byly zvony dvakrát 
zrekvírovány pro válečné účely, 
ale vždy se je podařilo za při-
spění „štěstěny“, místních lidí 
a mecenášů osadit zpět do věže. 
Nedokážu posoudit, jak moc ten 
čtvrtý zvon chybí, ale pokud 
bude vůle, mohla by se uspořá-
dat sbírka a město by  ji společ-
ně se Spolkem pro záchranu his-
torických památek na Přešticku 
mohlo zaštítit. To už ale před-
bíhám v čase, protože není úpl-
ně jisté, zda o osazení dalšího 
zvonu v severní věži mají zájem 
i samotní církevní hodnostáři 
v čele s Mons. Plavcem.

Tak vý-
znamná pa-
mátka, jako 
je chrám  
Nanebevzetí 
Panny Marie 

v našem městě, si jistě zaslouží 
doplnění posledního zvonu. 
Myslím si, že úsilí k pořízení 
zvonu by bylo vhodné a při-
neslo by kýžený výsledek. 

Na financování by se měli 
podílet především občané 
Přeštic, obdobně jako tomu 
bylo při zajišťování prostředků 
na dostavbu věží kostela.

O jménu jsem nepřemýš-
lel. V rámci sbírky by mohli 
navrhnout jméno zvonu ti, kte-
ří přispějí na jeho pořízení.

Velmi si 
vážím lidí 
a n g a ž o v a - 
ných ve Spol- 
ku pro záchra-
nu historic-

kých památek na Přešticku, 
zvláště pak oceňuji činnost 
pana Jana Nepomuka Mrkvič-
ky. Díky jejich nadšení a ini-
ciativě si turisté a návštěvníci 
Přeštic mohou prohlédnout 
zrekonstruovanou jedinou 
významnou historickou památ-
ku v centru města. Bohužel dost 
často bývají hlavní vstupní dve-
ře zavřené, což je škoda. Snad 
by neměl být bezpečnostně vel-
ký problém nechat během dne 
návštěvníkům možnost, aby si 
prohlédli interiér alespoň skrz 
mříže. Mnozí by to jistě uvítali. 
Je dobré, že žijeme v době, kdy 
se mohou odlévat zvony a ne 
ze zvonů střelivo do zbraní.
Podle mého názoru by asi první 
impuls k instalaci čtvrtého zvo-
nu měl přijít z církevních kru-
hů. Věřím, že by se pak určitým 
podílem mohlo přidat město, 
podnikatelské subjekty a obča-
né. Pokud jde o jméno – co 
třeba k poctě panu Mrkvičkovi 
zvon nazvat Jan Nepomuk?

Kostel je 
m a j e t k e m 
římskokato-
lické církve. 
Ten požada-
vek by měl 

vzejít od vlastníka kostela. 
Jelikož se tak nestalo, je to můj 
odhad a myslím si, že ten zvon 
římskokatolická církev asi pro 
svoji činnost nutně nepotřebuje, 
že jí stačí ty tři zvony, které má. 

Nemám nic proti lidové sbír-
ce, to je věc každého občana. 
Mluvíme pro představu o 300 
až 500 tisících Kč. Já osobně 
přispívat nebudu a není v tom 
žádná nenávist. Napadá mě 
však otázka, proč by si ten 
zvon církev nemohla koupit 
sama, když by jej potřebovala, 
peněz má nyní dost. Teď jí byly 
státem v rámci tzv. církev-
ních restitucí vráceny a také 
darovány desetitisíce hektarů 
půdy, lesů, tisíce nemovitostí, 
tisíce muzejních a uměleckých 
děl, které dále církev prona-
jímá a inkasuje z nich nájem, 
případně je prodává. Dostává 
souběžně od státu i restituč-
ní náhrady v peněžní formě 
v řádu stovek milionů korun 
ročně. Přišlo by mi proto 
zvláštní, aby na zvon finančně 
přispívalo město či stát.

Neznám církevní terminolo-
gii a zvyky, nevím, co je vhod-
né a co ne. Nerad bych jim tam 
zanášel cizí prvky. Zastupu-
ji stranu, která vyznává jiné 
hodnoty, my věříme v tvůrčí 
sílu a schopnosti reálných lidí. 
Jméno zvonu ať navrhnou jiní.

Samozře j -
mě, že by si 
tento skvost 
mezi český-
mi barokní-
mi kostely 

zasloužil, aby i sestava jeho 
zvonů byla úplná. Ač nejsem 
odborník na stavbu zvonů, 
troufám si odhadnout, že cena 

Vyvinout úsi-
lí k doplnění 
p o s l e d n í h o 
zvonu naše-
ho chrámu 
je na místě – 

poděkování a uznání patří panu 
Mrkvičkovi a všem, kteří se 
dlouhodobě snaží o doplňování 
hodnotného. Financování před-
pokládám obvyklé vícezdro-
jové – církev, město, dotace, 
sbírka. Návrh na pojmenování 
zvonu ponechám odborníkům, 
jako laika mě napadají jména 
Marie, Josef, Jakub, Mladý 
(máme-li Starého...).

P o ř í z e n í 
dalšího, tedy 
pardon „chy-
b ě j í c í h o “ , 
zvonu do 
věže koste-

la je jistě šlechetný záměr. 
Nejsem si však zcela jist, že se 
jedná rovněž o první příčku na 
seznamu priorit pana děkana. 
Chtělo by to prověřit a případ-
né kroky činit s rozmyslem. 
V případě například veřejné 
sbírky bych ale určitě nějaký 
peníz oželel a na zvon přispěl. 
Už jenom z úcty k práci toho, 
kdo by takovou sbírku pořádal. 
Nehledě na to si však myslím, 
že většinu křesťanských církví 
trápí spíše stav jejich „stáda“, 
nežli stav jejich svatostánků. 
Mám trochu obavu, abychom 
starost o spásu našich duší 
nenahrazovali starostí o zvon, 
který je bez ohledu na okol-
nosti stále jenom hmotným 
statkem...

Samo slovo zvon zní velmi 
výrazně. Volil bych rovněž 
výrazně znějící jméno. Co tře-
ba něco starozákonného…? 
Například Mordechaj.

H i s t o r i c -
ké památky 
by se měly 
u d r ž o v a t 
pokud možno 
v původním 

stavu, a to i se všemi detaily. 
Přeštický kostel je symbol naše-
ho města a zaslouží si doplnění 
zvonice. Asi málokdo věděl, 
že chybí čtvrtý zvon. Rozhod-
ně by zvon měl být do zvonice 
zavěšen. Pokud již pan zvonař 
Manoušek zpracoval a dodal 
studii, pak chybí „jen“ sehnat 
peníze na realizaci. Úplně ide-
ální by bylo financování z pro-
středků Evropské unie nebo 
Plzeňského kraje. Zvon bych 
pojmenoval Carmina, aby jeho 
hlas zněl stejně krásně jako 
přeštický pěvecký sbor, který 
často zpívá i v našem kostelu 
(anebo sv. Jiří?).

Že v kos-
tele (chrámu 
NPM) chybí 
jeden zvon 
do úplného 
počtu jsem si 

dosud neuvědomoval. Vyvinutí 
jakékoliv aktivity na doplnění 
závěsu je tedy zcela na místě. 
Očekával bych ale první aktivi-
tu od vlastníka a provozovatele 
nemovitosti například ve spo-
lupráci se spolkem pro záchra-
nu památek. I když se jedná 
o národní kulturní památku, 
neočekávám možnou finanční 
dotaci od státu zastoupeného 
Státním památkovým ústavem, 
protože existuje zcela jistě dost 
jiných památek ve špatném sta-
vu, kam by měla tato podpora 
státu směřovat. Zda je v těchto 
případech možné čerpat dota-
ce z Evropské unie netuším. 
Zřejmě asi ne, když i Plzeň 
– Evropské hlavní město kul-
tury 2015 řešilo obdobný pro-
blém formou sbírky. Vzhledem 
k tomu, že odluka církve od 
státu (a tím její samofinancová-
ní) teprve začíná, bude vyhlá-
šení sbírky asi jedinou možnou 
cestou na zajištění chybějícího 
zvonu. Také jsem ani v jednom 
článku pana Mrkvičky nenale-
zl informaci o nabídkové ceně 
poskytnuté panem Manouš-
kem. O výši případné finanční 
podpory města tak může roz-
hodnout buďto rada města nebo 
zastupitelstvo. Město může 
sloužit i jako garant sbírky, pří-
padně může zajistit její mediál-
ní podporu.       

Název bych ponechal histo-
rikům s přihlédnutím k názoru 
případných dárců a sponzo-
rů. Pokud je mi známo, zvony 
zkonfiskované v roce 1942 
a následně nedohledané byly 
pojmenovány jako sv. Vojtěch 
a sv. Václav. Také mne napadl 
např. Jakub (dle J. J. Ryby) nebo 
Karel (podle zlatého slavíka, ne 
podle nynějšího starosty).

Ve zvoni-
ci chrámu 
Nanebevzetí 
Panny Marie 
jsou umístěny 
tři velké zvo-

ny a jeden malý, tzv. Umírá-
ček z roku 1943. Zvon „Starý“ 
je z roku 1497, váží 672 kg, je 
vysoký 0,75 m a má průměr 
0,98 m. Je laděn na AIS1. Nový 
zvon „Josef“ pochází z roku 
1824, váží 552 kg, vysoký je 
0,8 m a má průměr 0,99 met-
ru. Je laděn na G1. Poslední ze 
zvonů Marie – „Hraníček“ je 
nejstarší, pochází z roku 1438. 
Váží 280 kg, vysoký je 0,6 m 
a jeho průměr je 0,76 m. Je 
laděn na DIS2.

V dubnovém čísle PN  
p. J. Mrkvička uvádí, že pan 
Petr Rudolf Manoušek vypra-
coval a dodal kompletní studii 
pro čtvrtý zvon o váze 130 kg 
do naší zvonice. Zpracování 
je uloženo u pana vikáře Kar-
la Plavce. Požádal jsem pana 
vikáře o konkrétnější infor-
mace. Studie pochází z roku 
2001. Tehdy předpokládaná 
cena 126 000 Kč bez doprav-
ného, montáže atd. Sazba pro 
práci na věži 165 Kč/h (v roce 
2001).

„Náš“ chrám není majetkem 
města, ale církve. Jsem tedy 
názoru, že myšlenka doplně-
ní zvonu, způsob jeho finan-
cování či výběr jména, by 
měly být nejprve projednány 
s vlastníkem objektu. Položil 
jsem panu vikářovi K. Plav-
covi otázku, jaký má názor na 
doplnění posledního zvonu. 
Odpověď: V současné době 
opravujeme kostel ve Kbele 
– zde bude nutná oprava scho-
diště k silnici (součást národní 
kulturní památky). K oběma 
akcím musí být projekty, kte-
ré jsou finančně dost náročné. 
Farnost musí počítat s velkými 
výdaji na tyto akce a nemůže 
„jít“ do financování „chybějí-
cího“ zvonu.

P o s l e d n í 
zvon, který 
ve věži kated-
rály chybí, by 
doplnil chy-
bějící místo, 

kam jistě právem patří. Bylo 
by na místě se o jeho navrá-
cení postarat a uskutečnit tak 
záměr a snahu několika lidí. 
Snad by částečně zvon finan-
covat pomohla i veřejná sbír-
ka. Nevím, jaké jméno by se 
ke zvonu hodilo, třeba pojme-
nování má svá určitá pravidla, 
co třeba „svatý Václav“?

K o s t e l 
Nanebevzetí 
Panny Marie 
je svatostán-
kem, který je 
zřetelně vidět 

z každého příjezdu do Přeš-
tic, je to náš symbol našeho 
domova. Je hezké být z dálky 
vítán monumentálností stavby 
a barevností tohoto skvostu. 
V neposlední řadě i jeho „nově“ 
zakončené věže. Všechny tyto 
atributy – nové věže, nový 
plášť i v noci osvětlení jsou 
vizuálně z daleka vnímané. 
Chybějící zvon bohužel není 
viděn a ani slyšen. A možná 
i proto se o chybějícím zvonu 
mnoho neví. Myslím, že pat-
říme mezi ty generace, které 
považují za důležité přenechat 
generacím budoucím patřičný 
odkaz. Zvon by k tomu jistě 
patřil a byl by tomuto odkazu 
i hoden. Financování, byť se 
zdá, že žijeme v přebytku, není 
jednoduché. Možná by k tomu 
mohla posloužit všeobecná 
sbírka, neboť se asi těžko naj-
de mecenáš, který by dokázal 
zafinancovat odlití a umístění 
nového zvonu na své místo. 
Jméno zvonu by bylo vhodné 
společně vybrat. A myslím si, 
že by se měli ke slovu dostat 
naše děti. To je také naše 
budoucnost. Jménem zvonu 
by se následně mohla jmeno-
vat veřejná sbírka.

Rád bych zůstal ještě u vydá-
ní dubnového čísla Přeštic-
kých novin, kde jsem se mimo 
jiné mohl dočíst, že výstavba 
CT Parku je zatížena nedostat-
kem času, a proto, světe div se,  
bylo třeba stavět bez ohledu na 
nevydané stavební povolení. 
To dá rozum. Zvláště pokud 
firma již má nasmlouvané 
závazky. 

Pokud chceme žít v práv-
ním prostředí a já doufám, že 
jím Česká republika je, pak 
v případě nedodržení závazků 
nastupují sankce. To není nic 
neobvyklého. Máme se snad 
domnívat, že sankce za nedo-
držení závazků (předpoklá-
dám, že objem výroby se bude 
pohybovat v řádech stami- 
liónů) jsou daleko bolestivější 
a tvrdší, možná by dokonce 
mohlo dojít ke zrušení kon-
traktu, než sankce případně 
obdržené od stavebního úřadu, 
které u nás v Přešticích vlastně 
ani žádné nebyly. 

Pokračování na str. 11

M y s l í m , 
že bychom 
se o to měli 
pokusit. Jed-
ná se přece 
o součást naší 

přeštické chlouby. A jestliže se 
něčím chlubíme, měli bychom 

Pokračování na str. 11

V květno-
vém čísle 
neodpovídá 
– pracovní 
zaneprázdně-
ní.

čtvrtého zvonu se bude pohy-
bovat v řádu statisíců či spíše 
milionů korun. Pak je mož-
ná jediná forma financová-
ní: vícezdrojové financování 
včetně účelové sbírky, příp. 
i vydání certifikátů, jejichž 
vlastnictví umožní mít jméno 
na zvonu. Tak byly financo-
vány např. i chybějící zvony 
plzeňské katedrály sv. Barto-
loměje, tak se začíná vybírat 
i na nové varhany pro pražský 
chrám svatého Víta apod. 

Jaké vybrat jméno ke třem 
stávajícím: Marie, Nový 
(Josef), Starý (čtvrtým, vel-
mi funkčním zvonem je 
Umíráček)? Z hlediska cír-
kevního by se hodil možná 
Kilián (byl patronem řádu 
benediktinů, iniciátorů stavby 
a také by připomínal stavitele  
K. I. Dientzenhofera) či Jan 
Nepomucký, z hlediska přeš-
tického by si jistě zasloužil své 
označení odvozené od jména 
přeštického rodáka a mecená-
še Josefa Hlávky, když Jakub 
Jan (Ryba) by nám (vzhledem 
k okolnostem jeho smrti) asi 
neprošel.

si  to také zasloužit. Není pod-
statné, že se jedná o majetek 
církve. Snažil jsem se zjistit si 
nějaké informace, ale bohužel 
se mi zatím nepodařilo najít 
si čas na setkání s panem Ja-
nem Nepomukem Mrkvičkou. 
Znám jej z dob, kdy jsme se 
potkávali na různých turistic-
kých akcích, které spolupo-
řádal můj děda, a velice si ho 
vážím. Určitě s ním brzo probe-
ru věc do detailu. Hovořil jsem 
též krátce i s panem děkanem 
Mons. Karlem Plavcem. Ten 
snahy o doplnění našich zvo-
nů vítá, nicméně v tuto chvíli 
registruje věci důležitější. Jed-
ná se o rekonstrukci kostela ve 
Kbele, který je také v jeho far-
nosti, či v Přešticích o sanaci 
schodů u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, jejichž stav se 
blíží havarijnímu. 

Jde-li o financování, mys-
lím, že se zcela určitě najdou 
u nás firmy či jednotlivci, kteří 
nabídnou pomoc. Vynasnažím 
se, aby se i město k těmto sna-
hám připojilo. Mám již napří-
klad domluveno, že bankovní 
účet, pro tyto účely založený, 
bude ČSOB, a.s. pobočkou 
Přeštice veden zdarma. 

Jméno pro zvon navrhuji Jan 
Nepomucký. I proto, že se tak 
jmenoval ten za války odvezený.
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Dokončení ze str. 8
Napočítala jich 1 853 520 

kusů. Nejčastěji šlo o kore-
spondenční lístky (56 %), dopi-
sy (21 %) a vzorkové zásilky  
(17 %), nejspíš dobová reklama. 
Jednotlivé stanice polní pošty 
neměly kapacity ani technické 
prostředky na přijímání balíků, 
jejich stálá přeprava tedy neby-
la možná. Jen jednou za čas, 
jako třeba od 10. do 14. květ-
na 1915, vyhlásila polní pošta, 
že přijímá balíky na uvedená 
čísla polních poštovních úřadů 
a příbuzní mohli svým mužům 
na vojnu poslat i něco víc, než 
jen dopis.

Válka zasahovala do všech 
oblastí života – předválečné 
spolky, stranické aktivity, nic 
nebylo jako dřív. Např. tradiční 
dělnický 1. máj se v roce 1915 
nemohl slavit pracovním klidem 
ani velkými shromážděními, jak 
bylo zvykem. Nakolik se prvo-
májové oslavy a jejich regulace 
dotkly Přeštic, nevíme, nejistotu, 
ba obavu o svou existenci však 
ve válečné době pociťovaly např. 
i vlastenecké spolky, zejména 
Sokol. V Přešticích to dokonce 
došlo tak daleko, že tělovýchov-
ná jednota koncem května 1915 
předala obci Přeštice svůj sta-
vební fond na vybudování soko-
lovny (v aktuální výši 13 975 K) 
s tím, že pokud organizace Sokol 
zanikne, má obec do deseti let 
z těchto peněz budovu sokolov-
ny sama dostavět a provozovat. 
Jak víme, Sokol přežil, obec 
v roce 1919 sokolům peníze vrá-
tila a ti se sami ujali stavby.

Ale válka, neválka, zázemí 
mělo i své mírové radosti a sta-

rosti. Počátkem května oznamu-
jí české noviny, že vyšla nová 
kniha Aloise Jiráska s názvem 
Temno. U českého čtenářstva 
se rychle stala hotovým best-
sellerem. Plzeňský Český den-
ník se 15. května 1915 zamýšlí 
nad angličtinou jako světovou 
řečí. Mezi lety 1800 a 1900 se 
prý počet francouzsky a italsky 
mluvících lidí zdvojnásobil, 
rusky a německy mluvících 
ztrojnásobil, anglicky však 
zpětinásobil a deník uzavírá 
tvrzením, že „angličtina bude 
postupovati na svém vítězném 
pochodu také ve 20. století“. 
I v 21. století, můžeme dodat. 
Z květnové společenské a černé 
kroniky ještě citujme: Emanuel 
Jiřík z Přeštic, syn zemřelého 
ředitele okresního výboru, byl 
12. května promován v Praze na 
doktora veškerých práv. Statek 
rolníka Františka Jílka ve Sko-
čicích čp. 13 vyhořel po úderu 
blesku. Naštěstí byl pojištěn.

A na závěr dva dobové vtipy. 
Nejprve jeden dětsky nevinný 
– Ze slohové práce malé Jar-
milky (skutečná událost): Na 
břehu řeky seděla žena a dojila 
krávu. Ve vodě jevil se pěkný 
ten obraz, ovšem obráceně. 
A ještě drsný vojenský – Při 
odvodu: „Pane doktore, mám 
astma, revmatismus, trpím 
žaludečním katarem, jsem silně 
nervózní, mám žlučové kamín-
ky, bolí mne…“ „Opravdu? 
No, to bude hrdinná smrt na 
bojišti pro Vás opravdovým 
vysvobozením. Tauglich!“

Mgr. Michal Tejček
kronikář města Přeštice

JAKO Z DIKOBRAZU

Úderníci 
se dočkali
jara na Zastávce

Celou zimu zahálely lopaty, 
krumpáče a hrábě. Až s prv-
ními jarními paprsky, prvními 
bzučícími včelkami a prvními 
poupaty ve větévkách šeříků 
se jich chopily chlapské ruce 
a oživily je. Ještě teď jsou ve 
štěrku vidět stopy těžkých bot 

jako připomínka na brigádu, 
která vešla do dějin a kterou 
městský kronikář zapsal stří-
brným brkem. Přeci jenom 
moc silnic na Zastávce nemají. 
Jenom prosím, pánové, příště 
uljanovky všichni, nejenom 
předseda.

Majitelé vyhlásili vyklízecí den. Velkou pomocí při úkli-
du Ostrova v Příchovicích byli dobrovolníci z okolí. Co si našli, 
to si odvezli. Někomu se v podstatě hodí cokoliv. Není nadto, 
když si bližní pomáhají.

Kdybych se narodil...

Foto Ing. Viktor Duchek

Foto Milan Janoch



O jarních sobotách se konal krajský přebor župy 
šumavské v plavání a atletice v Klatovech, ve spor-
tovní gymnastice a šplhu v Domažlicích. V letoš-
ním roce se ho zúčastnilo 14 žáků a 1 žákyně 
z Přeštic ve čtyřech kategoriích.

V gymnastickém pětiboji (hrazda, kruhy, prostná, přeskok 
a bradla) podali výborné sportovní výkony získali tato umístění:
Mladší žáci I – 1. místo Pavel Vacek, 2. místo Vojtěch Kabát   
Mladší žáci II – 1. místo Aleš Trachta, 2. místo Pavel Gemerský                               
Starší žáci III – 1. místo Jiří Štengl, 2. místo Matěj Košař 
Starší žáci IV – 1. místo Václav Květoň   
Zvlášť bodovanou disciplínou všestrannosti je šplh:
Mladší žáci I – 1. místo Pavel Vacek  
Mladší žáci II – 1. místo Aleš Trachta, 2. místo Pavel Gemerský                               
Starší žáci III – 1. místo Jiří Štengl, 2. místo Matěj Košař 

V plavání se umístili žáci a žákyně takto:
Mladší žáci I – 2. místo Jan Suchý               
Mladší žáci II – 1. místo Aleš Trachta, 3. místo Michal Pergler     
Starší žáci III – 1. místo Jan Pergler, 3. místo Jaroslav Sedláček
Starší žáci IV – 2. místo Václav Květoň
Starší žákyně III – 2. místo Helena Voráčková
Štafety TJ Sokol Přeštice se umístily na 1. a 3. místě!

V atletice se zúčastnilo 14 žáků a 13 žákyň a umístili se takto:
Mladší žáci I – 1. místo Pavel Vacek  
Mladší žáci II – 1. místo Aleš Trachta, 3. místo Michal Pergler     
Starší žáci III – 1. místo Jan Pergler, 3. místo Jan Roháč
Starší žáci IV – 2. místo Václav Květoň
Starší žákyně III – 1. místo Iveta Krýslová, 2. místo Helena 
Voráčková
Starší žákyně III – 1. místo Jana Richterová

 bratr Josef Hrabě, bratr Ing. Jan Korec 
a sestra Mgr. Naďa Květoňová

oddíl všestrannosti TJ Sokol Přeštice                                     
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Hasiči ve Skočicích čistili požární nádrž
Koncem března zahájili svoji 

činnost hasiči čištěním více-
účelové požární nádrže. Tato 
akce je náročná nejen časově, 
ale hlavně počtem účastníků. 
Celkem se sešlo na 30 členů 
a občanů Skočic. Činnost spo-
čívá v postupném upouštění 
vody. Poté jdou členové v roj-
nici a vymetají zbylé nečistoty 
a kal košťaty. Následuje vymytí 
stěn za pomoci hasičské stří-
kačky. V samotném závěru 
zbývá odčerpat zbývající kal 
do kanalizace, aby nedocházelo 
ke znečištění blízkého rybníka. 
Tuto práci zabezpečovali hasiči 
z Přeštic. Přes všechnu snahu se 

nám nepodařilo velké a husté 
množství odčerpat a došlo ke 
znečištění následující vodote-
če. Tento problém je třeba řešit, 
aby při dalším čištění proběhlo 
vše bez problémů. Při pěkném 
počasí se podařilo vše včas 
udělat a končili jsme ve večer-
ních hodinách s pocitem dobře 
vykonané práce. Doufáme, že 
čistá voda bude sloužit nejen 
jako zásoba vody v případě vět-
ších požárů, ale hlavně poslouží 
všem občanům Skočic a okol-
ních obcí k osvěžení v letních 
dnech a pěknému koupání. 
Doufáme, že se Vám bude ve 
Skočicích dobře odpočívat 

v příjemném prostředí. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat 
všem účastníkům za pomoc 
a těšíme se na další spolupráci.

Václav Křen, velitel
Josef Jarolím, starosta

Přebor župy šumavské 
v sokolské všestrannosti

Gymnastika Domažlice
Shora zleva: P. Gemerský, M. Košař, P. Vacek, V. Květoň,  

A. Trachta, J. Suchý, V. Kabát, J. Štengl.

Výsledky veřejného fóra 
2015 ověřené anketou

Jako každoročně byla po skončení veřejného fóra 
Zdravého města Přeštice vyhlášena anketa, ve které 
mohli občané hlasovat o důležitosti a naléhavosti 
řešení problémů definovaných účastníky fóra, ale 

 i navrhovat další problémy k řešení. Anketa probíhala ve dnech 
1. až 15. dubna 2015 a přinesla následující výsledky:

Celkem hlasovalo 56 účastníků veřejného fóra a 194 účastníků 
ankety.

Nejvíce hlasů z problémů, které se objevily v anketě nad rámec 
výsledků veřejného fóra, získala výstavba bazénu (21) a vybu-
dování obchvatu města (11). Výsledky veřejného fóra ověřené 
anketou budou po projednání v komisi Zdravého města Přeštice 
navrženy k zapracování do komunitního plánu Zdraví a kvality 
života v Přešticích.

Eva Česáková, koordinátorka Zdravého města Přeštice

Doplnit zvonici – ano či ne?
Jako předseda Spolku pro 

záchranu historických pamá-
tek Přešticka musím reagovat 
na přání pana Mrkvičky, zve-
řejněné v dubnových Přeštic-
kých novinách. Pro čtenáře, 
kteří nevědí, o co se jedná, 
připomínám, že pan Mrkvič-
ka litoval toho, že na zvonici 
chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie v Přešticích chybí již 73 
let jeden zvon. Pan Mrkvička 
se snaží v této věci apelovat na 
přeštickou veřejnost při růz-
ných příležitostech již několik 
let. Sice jeho přání chápu, ale 
nemyslím si, že nyní je vhodná 
doba pro realizaci takové akce. 
Spolek pro záchranu historic-
kých památek Přešticka se 
v posledních několika letech, 
víc než kdy dříve, věnuje 
záchraně různých památek. 
Máme např. podíl na restau-
rování obrazů Přeštické Piety, 
restaurování tepaného štítu 
z r. 1712, v němž je umístěna 
kopie obrazu Přeštické Piety, 
v loňském roce jsme se finanč-
ně podíleli na restaurování 
barokní kopie Přeštické Piety, 
která byla původně umístěna 
ve výklenkové kapličce v Rad-
kovicích. To je činnost, která 
přesně odpovídá stanovám 
uvedeného spolku. V loňském 

roce jsme pomáhali i při orga-
nizování veřejné sbírky na 
opravu hřbitovní kaple, která 
stavební zásah již naléhavě 
potřebovala. Nemohu mluvit 
za Římskokatolickou farnost 
Přeštice, ale vím, že pan farář 
si uvědomuje, že bude nutné 
co nejdříve opravit betonové 
zábradlí před kostelem. Dílo 
známého plzeňského archi-
tekta Hanuše Zápala. Město 
Přeštice nechalo nemalým 
nákladem zrestaurovat vzác-
né svícny z vícovského koste-
la a zachránilo je tak doslova 
v hodině dvanácté. Z vlastní 
zkušenosti vím, jak obtížně se 
potřebné finance shánějí, a to 
i přímým oslovením místních 
podniků. Navíc v době probí-
hajících církevních restitucí 
se ochota občanů přispívat 
na církevní památky snižuje. 
Rozhodně nejsem proti dopl-
nění zvonice, ale dle mého 
názoru to není na pořadu dne. 
Pokud bude na zvonici chybět 
jeden zvon třeba ještě dalších 
deset let, k žádné škodě nedo-
jde. Pokud však budeme své 
úsilí a finance směřovat na 
výrobu nového zvonu, může 
se stát, že o nějakou památku 
přijdeme.             Václav Süss

SPZHP Přeštice

Atletika Klatovy

Plavání Klatovy Foto MUDr. Eva Perglerová

Dokončení ze str. 9 
To ať si přebere každý z nás. 

Nebo jsme ještě na vlně aprí-
la a tohle je jen takový malý 
nepovedený žert? Asi ne. 
Protože dále je možné se v  
Přeštických novinách dočíst, 
že tato firma se stala jedním 

ze dvou hlavních partnerů 
Reprezentačního plesu města 
Přeštic. Předpokládal bych, 
že máme v sobě ještě tolik 
cti a hrdosti, že takovéhoto 
partnerství se v tomto případě 
vzdáme. K tomu asi někteří 
z nás ještě nedorostli. Nebo že 
bychom měli mecenáše nové-
ho zvonu?

Ing. Petr Walta



V sobotu 11. 4. 2015 na tur-
naj do Litohlav vyslal oddíl  
TJ Přeštice dvě družstva mlad-
ší přípravky. Áčko neztratilo 
v turnaji ani bod a celý turnaj 
vyhrálo. Béčko obsadilo z šes-
ti celků 4. místo. 
Výsledky mladší přípravky:  
TJ Přeštice A - Litohlavy 4:1, 
- TJ Přeštice B 5:2, - Tymá-
kov 6:2, - Plzeň-Újezd 6:0,  
- Nezvěstice 2:1  
TJ Přeštice B - Litohlavy 1:7, 
- Plzeň-Újezd 8:4, - Tymákov 
4:3, - Nezvěstice 2:3
Pořadí mladší přípravky:
1. TJ Přeštice A, 2. Litohlavy,  
3. Nezvěstice, 4. TJ Přešti-
ce B, 5. Tymákov, 6. Plzeň- 
-Újezd
Sestava TJ Přeštice A:
Lukášová B. - Kripnerová B.  

(3 branky), Beneš P. (9),  
Aschenbrennerová M., Tola-
rová P., Šalom L. (10), Barto-
ňová A. (1), trenérka: Lang-
majerová A.

Sestava TJ Přeštice B:
Hurt D. - Hanzar D. (2), Duchek 
K. (7), Holcová N. (4), Kriege-
rová D. (1), Němečková N. (4), 
trenérka: Schejbalová K.

Starší žačky přeštického 
oddílu národní házené úspěš-
ně bojovaly v celorepub-
likovém finálovém turnaji 
Zimního halového poháru 
v Litvínově. Mezi nejlepšími 
celky z oblastí se neztratily, 
ale naopak přijely „se ští-
tem“. Nejprve porazily pořa-
datelský Litvínov 12:7, šanci 
nedaly Miroslavi (14:5), tuhý 
boj byl s Chropyní 9:6. Výhra 
nad Bakovem 16:10 je zača-
la přibližovat medailovým 
postům, aby další dva body 
do tabulky (Krčín 13:11) je 
potvrdily. O celkovém vítězi 
rozhodoval poslední zápas, 
ten se již nepovedl a přeštic-
ké žačky prohrály s Mostem 
8:10. Domů si tak odvezly 
stříbrné medaile a pohár za 
druhé místo. 

Rozdílné pocity při hodno-
cení měl trenér Karel Tušek: 
„Možná ten poslední zápas 
jsem i já trochu prokoučoval.  
Ale hlavně jsme se jeli porov-
nat s možnými soupeřkami pří-
padného letního mistrovství. 
Celkově děvčata hrála dobře, 
vyloženě nezklamala. Měli 
jsme nejproduktivnější útok, 

ale naopak dost „okének“ 
v obraně. Když se hrají zápa-
sy 2x10 minut, dost těžko se 
nahrazuje několik chyb z po- 
čátku zápasu. To se nám stalo 
právě s Mostem. Prostě chy-
by byly a jejich odstranění se 
budeme na jaře věnovat. Pokud 
chtějí děvčata uspět, čeká je na 
trénincích hodně práce.“

Součástí závěrečného vyhod-
nocení bylo i ocenění na jed-
notlivých postech. Do Přeštic 
putovala cena pro nejlepší 
brankářku – Tereza Loudová, 
k tomu titul nejlepší střelkyně 
unikl Lucii Klinerové o jedi-
nou branku.                      

(šat)
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Vrátily se se stříbrem na krku

Vítězství mladší přípravky v prvním 
jarním turnaji v Litohlavech

Účast starší přípravky na turnaji 
v Litohlavech v národní házené

V sobotu 11. 4. 2015 se konal 
první jarní turnaj nejmenší 
kategorie přípravek. TJ Přeš-
tice postavily jedno družstvo 
ve starší kategorii. Družstvo 
už hrálo bez pomoci mladších 
žáků a na výsledcích to bylo 
znát. Zase to jsou ale zkuše-
nosti, které musí ostatní při 
těchto turnajích získávat.  

Výsledky přípravky TJ Přeš-
tice starší:  
Základní skupina: 
- Kyšice B 3:6, - Tymákov 6:9, 
- Nezvěstice 3:6, - Božkov 1:4  
Skupina o 7.-10. místo: - Ště-
novice 10:6, - Plzeň-Újezd 3:3
Pořadí starší přípravky:
1. Litohlavy, 2. Božkov, 3. Ky-
šice A, 4. Tymákov, 5. Kyšice 

B, 6. Kyšice C, 7. Nezvěstice, 
8. TJ Přeštice, 9. Štěnovice, 
10. Plzeň-Újezd
Sestava TJ Přeštice starší:
Hurtová J. - Vávrová S. (1 bran-
ka), Schördlová N. (1), Buber-
lová A. (16), Waltová R. (2), 
Štadler P. (2), Kahánková M. 
(1), Poláček M. (2), Strejcová 
O. (1), trenérka: Kačírková L.

Velikonoční setkání s Francií
Basketbalový klub Přeštice 

hostil o velikonočních svátcích 
francouzské přátele ze Saint-
Apollinaire. Na začátku listopa-
du loňského roku se BK Přešti-
ce zúčastnil přátelského turnaje 
smíšených družstev ve Francii, 
kde navázal nové kontakty 
a přátelství s basketbalovým 
klubem ASC Saint-Apollinai-
re. Bylo tedy milou povinností 
pozvat tento spřátelený tým do 
Čech a ukázat jim krásy nejen 
našeho kraje. O víkendu všich-
ni společně navštívili plzeňský 
pivovar a restauraci Na Spilce. 
Absolvovali také prohlídku 
hlavního města Prahy. Samo-

zřejmostí se stal i přátelský tur-
naj smíšených družstev v bas-
ketbalu, který byl organizován 
po vzoru Francie. Na palu-
bovce ve Vrchlického ulici se 
při hře utkaly smíšené týmy 
domácích, Holýšova a již výše 
zmíněného Saint-Apollinaire. 
Během sobotního odpoledne 
se odehrály veškeré vzájemné 
zápasy, které byly na skóre 
čtyř týmů velmi vyrovnané. 
Vítězem celého turnaje se stalo 
družstvo žen a mužů z Holýšo-
va. Sportovní den byl zakon-
čen společenským večírkem 
za účasti starosty města Přeš-
tic pana Mgr. Karla Naxery. 
Celý tým by tímto rád poděko-

val městu Přeštice, restauraci 
V Háječku a penzionu U Fran-
ty za podporu a pomoc při 
hostování francouzského týmu 
a organizaci turnaje. Víkend, 
který se nesl v basketbalo-
vém duchu, zanechal ve všech 
zúčastněných mnoho příjem-
ných vzpomínek a již nyní se 
těšíme na další setkání s fran-
couzskými přáteli, tentokrát 
v Saint-Apollinaire.

(Konečné pořadí týmů: 1. BK 
Karpem Holýšov, 2. BK Přeš-
tice „B“, 3. BK Přeštice „A“, 
4. ASC Saint-Apollinaire.)

Pavlína Šobrová
oddíl basketbalu TJ Přeštice

Společná fotografie všech účastníků turnaje.

Vítězný tým BK Karpem Holýšov.


