
Stýská se 
vám po 
Afghánis-
tánu?

(Smích)
Věříte tomu, 
že ani ne?

Proč ne?
Afghánistán je mimořád-

ně rozmanitá hornatá země. 
Kolem celé země vede okruž-
ní silnice, přes velehory Hin-
dukúš, do nížin kolem města 
Mazár-e Šarífu, potom pokra-
čuje směrem na západ na 

Herat, zase se stáčí na jih do 
pouště s písečnými dunami 
a zelenými porosty v údolích 
řek a ta postupně stoupá zpátky 
do Kábulu. Takže už jen díky 
téhle rozmanitosti je to země, 
která stojí za zhlédnutí. (Kábul 
leží cca 1800 m.n.m. Země nemá 
rozvinutou železniční dopravu, 
má minimální množství zpev-
něných cest a nesplavné řeky 
téměř bez výjimky končí v pouš-
ti – pozn. red.)
Takže do Afghánistánu 
na vandr?

Kdyby tam bylo bezpečno, 
tak by to za to určitě stálo.

Bude tam někdy bez-
pečno?

Součástí života je tam víra. 
Jejich pohled na svět je dia-
metrálně odlišný. Zatímco 
my mluvíme o náboženství 
jako takovém, oni mají ná-
boženství jako součást života, 
důsledně se podle něj cho-
vají. To se nikdy nezmění. 
Ti lidé jsou ale stoprocentně 
vřelí a pohostinní. Vždy se 
mezi nimi objeví nějaké pro-
cento těch, kteří smýšlí jinak 
a chtějí tvrdý návrat ke koře-
nům islámu. To bohužel asi 
neovlivníme.

Tam trvá válka s nějakými 
přestávkami od sovětské 
invaze v roce 1979. Divíte 
se, že lidé odtud utíkají? 

Nedivím se. Sovětský svaz tam 
nastoloval své metody až někdy 
do roku 1989. (Během bojů zemře-
ly dva miliony Afghánců a 14 500 
sovětských vojáků – pozn. red.). 
Skoro až do začátku války to 
bylo království, a o Afghánistá-
nu se mluvilo jako o perle Střed-
ního východu. V Kábulu jezdily 
běžně trolejbusy, fungovaly úřa-
dy, byla i poměrně solidní vzdě- 
lanost, tohle všechno válka 
vzala. Bohužel jak to v životě 

bývá, zejména u autokratických 
režimů, tak svoji inteligenci 
buď vytloukli, nebo byla nucena 
uniknout.
Poznáte mezi těmi 
uprchlíky, když se díváte 
v televizi, kdo je z Afghá-
nistánu?

Nepoznám. Je třeba si uvědo-
mit, že v Afghánistánu nežije 
jen jeden kmen. Afghánistán 
ve své podstatě není země 
v našem chápání, je to kmeno-
vé společenství, kde žijí Paš-
tunové, Hazárové, Balúdžové, 
Tádžikové a další a další kme-
ny. 

Krkonošské pohádky o bíd-
ném Trautenberkovi a hod-
ném Krakonošovi se staly 
legendou mezi Večerníčky 
České televize. Dne 14. lis-
topadu přijedou do Kultur-
ního a komunitního centra 
zavzpomínat tvůrci seriálu. 
Účast potvrdili vedle režisér- 
ky Věry Jordánové i herečka 
Hana Maciuchová a loutko-
herec  Jaroslav Vidlař.

Festivalovým městem se 
staly Přeštice po několikaroč-

ní snaze ředitelky KKC Mar-
tiny Míškové. Na festivalu 
pracuje od prvopočátku jako 
koordinátorka doprovodných 
akcí a zároveň organizátorka 
sekce pro školy. „Jsem vel-
mi ráda, že po dvou roční-
cích Juniorfestu na cestách 
vyslyšelo současné vedení 
města moje toužebné přání 
a v letošním roce se Přeštice 
stávají rovnocenným festiva-
lovým městem. Mým cílem je, 
aby se malí diváci trochu víc 
kulturně vzdělali, navíc mají 
možnost setkat se s herci či 
tvůrci filmů osobně.“

Pohádky v Přešticích nabízí 
Juniorfest pět dnů od 10. do  
14. listopadu. Děti, ale i dospělí 
mohou vidět pohádky nejenom 
na nádraží, některé pohádkové 
filmy se promítají i v KKC. 
Vstupenka na krátké pohádky 
stojí 20 korun, za podívanou na 
velkém plátně zaplatí divák 60 
korun. Celkem je v Přešticích 
připraveno patnáct projekcí. 
Vedoucí vychovatelka školní 
družiny Helena Macháčková 
už tam pro děti plánuje cestu. 
„Minimálně 120 dětí z družiny 
se těší nejen na nové pohád-

ky, ale především na nevšední 
kino na kolejích. A zážitek to 
bude opravdu několikanásob-
ný, mnoho dětí dosud vlakem 
nikdy nejelo.“

Rozšíření Juniorfestu do 
Přeštic potěšilo i starostu 
města Karla Naxeru, který 
je spokojený, že se Přeštice 
konečně staly rovnocenným 
partnerem festivalu. „Jsem 
přesvědčený, že po zkuše-
nostech s Juniorfestem na 
cestách z minulých let se bez 

problémů vyrovnáme star-
ším sourozencům, tedy pořa-
datelským městům Dobřany, 
Plzeň a Horšovský Týn. Už 
teď jsme připraveni. Jsem si 
také jistý, že mnoho diváků 
z Přeštic i okolí si najde na 
nádraží a do našeho kino-
sálu cestu. Vždyť filmy na 
velkém plátně s rodiči nebo 
kamarády po boku jsou pře-
ce mnohem lepší než ty na 
DVD.“

Šestidenní maraton filmů 
a doprovodných akcí každo-
ročně navštíví více než jede-
náct tisíc diváků. 
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Přeštická drakiáda opět zaplnila louku za Káčete

Anče a Kuba
v Přešticích

O nudě na základně, o rozkazech, nad kterými se nediskutuje, a o tom, proč je v Přešticích tak málo vojáků, že se ani neznají.

Dne 
15. prosince 

2015 
od 19.00 hodin

Vánoční koncert 

Václava 
Neckáře 
s kapelou Bacily

Předprodej:
TIC Přeštice

www.kzprestice.cz

Přeštické nádraží se promění na kino
V polovině listopadu zaparkuje na zvláštní koleji na přeštickém nádraží speciální vagón. Uvnitř budou promítací plátno 
a sedačky postavené tak, aby si děti mohly pohodlně sednout. Kino na kolečkách totiž promítne především pohádky, 
a to v rámci VIII. ročníku Juniorfestu. Přeštice se po osmi letech staly vedle Plzně, Dobřan, Domažlic a Horšovského 
Týna řádným členem zajímavého Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež.

S kamarády
do kina

Vážení čtenáři,
léto je nenávratně pryč, a to 

znamená, že už rok zastávám 
funkci starosty města. Nebu-
du se pokoušet o rekapitulaci, 
protože by se sem nevešla. Za 
uplynulých dvanáct měsíců se 
stalo plno věcí, proto zmíním 
jen ty poslední.

Nejvíce rozruchu způso-
buje už několik týdnů spor 
o pozemky se společností 
Area Group s. r. o. Zastupitel-
stvo města sice odsouhlasilo 
znění dohody o narovnání, 
tím se ale kauza nevyřešila. 
Pokažených věcí z minula, 
které musíme napravit, je 
mnohem víc. Úspěchem bude, 
když se vyhneme dalšímu 
soudu. O tom vás budu samo-
zřejmě i nadále informovat.

Abych byl ale spravedlivý, 
nezdědili jsme jen samé malé-
ry. Podle projektu minulého 
vedení jsou před dokončením 
úpravy přechodů pro chod-
ce v blízkosti křižovatky ulic 
Červenkova a Husova. Auto-
rem je paní Ing. Přibáňová, 
která je podepsaná také pod 
úpravami ulice Komenského. 
Řidiči si budou na křižovatku 
asi chvilku zvykat, ale ocení 
ji především rodiče dětí, kte-
ré tudy chodí do školy. Dal-
ším diskutovaným projektem, 
který začal už před lety, jsou 
protipovodňové úpravy. Plá-
nujeme informativní schůzku 
s autory projektu, kam pozve-
me všechny vlastníky dotče-
ných pozemků i veřejnost.

Zcela novým počinem je 
rozjezd nového strategického 
rozvojového plánu. Máte-li 
pocit, že k tomu máte se svý-
mi zkušenostmi co říct a chce-
te se zapojit do tvorby tohoto 
tak zásadního dokumentu pro 
naše město, dejte nám o sobě 
vědět. Jedná se výjimečnou 
příležitost.

Děkuji.
Mgr. Karel Naxera

starosta

TJ Sokol Přeštice připravila v sobotu 17. října 2015 pro děti, jejich rodiče i prarodiče tradiční Drakiádu. Více na str. 7.

Festivalová 
parnička 

projede Přešticemi 
9. 11. 2015

od 17.07 hod. do 17.40 hod.

Můžete pozdravit 
festivalové hosty!

Vlakové nádraží Přeštice 



Dokončení ze str. 1
A třeba jen na území Iránu 
žije cirka jeden milion afghán-
ských uprchlíků. 
Bojíte se jich tady?

Ne, z toho obavu nemám. 
Spíš bych měl obavu jedině 
tehdy, kdyby začali veřejně 
prosazovat svoje vnímání svě-
ta a společnosti. Zatímco my 
jedeme podle nějakých záko-
nů, tak jejich součástí života 
je zkrátka víra, a to je něco, 
co my dost dobře nedokážeme 
pochopit. Navíc je pravda, že 
společnost, která nemá dosta-
tečně ´osahanou´ jinou společ-
nost, tak se jí zkrátka bojí.

Do Afghánistánu se vám 
nechce? Ani na jinou 
misi?

Na misi se mi nechce. Nikdy 
neříkej nikdy, ale že bych to 
aktivně vyhledával, tak to ne. 
Navíc v současné době, kdy 
sloužím na Krajském vojen-
ském velitelství, je pravděpo-
dobnost poměrně nízká.
Ani kdyby to byl roz-
kaz?

Nechci tvrdit, že kdyby opět 
přišel požadavek na doplnění 
počtů, tak bych automaticky 
odmítl. Kdyby to byl rozkaz, 
že mám jet, pak ano. Ani tak 
však není definitivně rozhod-
nuto. Záviselo by to na aktu-
álních zdravotních a psycho-
logických výsledcích nebo 
případně na jiných důvodech, 
které by tomu mohly zabránit.
Baví vás poslouchat roz-
kazy?

Rozkaz je to, co je naprosto 
pevně dané a nařízení speci-
fikuje, čeho se má dosáhnout. 
Tam už je jistá míra volnos-
ti. Ale hranice se velmi často 
smývají. Nemůžete dát něko-
mu rozkaz: „uděláš to a to 
z bodu A do bodu B přesně 
podle manuálu“. Tam musí 
být prostor pro kreativitu lidí, 
úplně ji neuzavřít, abyste jim 
nesvázali ruce.
O rozkazech se tedy dá 
diskutovat?

Ne. Rozkaz je o tom, že úkol 
bude plněn nějakým způso-
bem. Do stanoveného termí-
nu, s daným výsledkem, ale 
rozhodně nemůže být upíraný 
tvůrčí přístup.
Takže rozkazy vás baví 
poslouchat?

Od manželky (smích).
Ta asi nebyla ráda, když 
jste odjel na misi?

Rozhodně nebyla. Dokon-
ce se domnívala, že dělám 
vyloženě špatnou věc. Jenže 
když se člověk do něčeho vrhá 
a je o něčem přesvědčený, tak 
si ani nepřipouští, že by neměl 
uspět nebo že by se mohlo 
něco stát. Ten druhý to ale 
netuší. Navíc když máte malé 
děti, tak žena tohle zákonitě 
vnímá jako potencionální rizi-
ko, kterému by se její partner 
jinak nemusel vystavovat.
Když jsme si domlouvali 
schůzku, chtěl jste neku-
řáckou restauraci. Vy jste 
nekouřil ani v Afghánis-
tánu?

Ne.
To jste byl jediný voják?

Takových tam bylo, co 
nekouřilo. To jsou válečné 
mýty z druhé světové války, 
kdy vojáci neustále kouřili. 
Ty záběry jsou stejně jenom 

kvůli akčnímu pocitu. Navíc 
ze zákopů nebo bojové linie. 
Ale my jsme nebyli vyloženě 
v bojové linii.

Na velitelství jste si 
k válčení nečichnul?

Ale čichnul. Zaplať pánbůh 
jsem nebyl nucený střílet. Za 
to jsem rád, že jsem se nedo-
stal do situace, kdy bych musel 
použít zbraň. Byť jsme měli 

incident přímo na základně, 
kdy umírali lidé.
Mě fascinuje, že američ-
tí vojáci berou základní 
plat 1800 dolarů a kvůli 
tomu se nechají poslat 
někam do horoucích 
pekel a tam zemřít. To 
mi nedává moc smysl. 

Nevím, kolik berou a jaké 
mají příplatky. Ale berte to 
tak, když je člověk v nějaké 
firmě a plní úkol, tak je jedno, 
jestli ho pošlou plnit úkoly do 
Afghánistánu, na základnu do 
Japonska nebo jinam. To je 
totéž, jako když firma pošle 
řidiče měsíc jezdit na nějaký 
úsek. Vojáci tímhle způsobem, 
který naznačujete, rozhodně 
nepřemýšlejí.
Vy jste tam šel proč?

De facto trochu dobrovol-
ně i nedobrovolně. Měl jsem 
možnost se k tomu vyjádřit, 
byl jsem doplněný do skupiny 
úkolového uskupení.
Čili vás doplnili a vy jste 
s tím souhlasil?

Asi tak nějak.
Vy jste mohl opouštět 
základnu?

Ne, to je ten rozkaz. Základna 
se nesměla samovolně opouš-
tět. Pouze zase a jen na rozkaz 
k plnění specifických úkolů.
Byl jste v nějaké afghán-
ské domácnosti?

V afghánské domácnosti 
jsem nebyl. Setkával jsem se 
s Afghánci, ale to bylo povět-
šinou na tržišti.
Tam jste mohl chodit na 
tržiště?

Ona byla tržiště i uvnitř 
základny.
Co to je tržiště uvnitř 
základny?

Afghánci tam prodávali jako-
by turistické suvenýry, které 
připomínaly Afghánistán. Od 
kamenů počínaje a různými 
cetkami konče. Také tam pro-
vozovali služby, třeba holiče 
nebo krejčího, který vám ušil 
oblek. Ten tam nikdo samo-
zřejmě nenosil, to bylo tak ako-

rát zabalit do kufru a odvézt si 
ho domů.
Vy jste byl důstojník, 
vyšší šarže. Když jsem 
byl jako dobrovolník 
za války v Kosovu, tak 
jsem si všiml, že američtí 
vojáci ani nevěděli, jest-
li vesnice je muslimská 
nebo křesťanská, byli 
úplně mimo.

Nevím, do jaké míry jsou 
informováni. Všichni, kteří 
přijíždějí do takové země, pro-

cházejí tak zvaným „in pro-
cessingem“. To znamená, že 
při příjezdu dostanou základ-
ní informace o místě, o rizi-
cích, kde se co nachází. Nebo 
co dělat v případě poplachu, 
když letí raketa nebo když se 
střílí. Samozřejmě před výjez-
dem do mise probíhá příprava 
a stmelení kolektivu.
Mně jde o to, jestli se 
o té zemi něco dozvědí?

Já se obávám, že je to sku-
tečně minimum. To už je na 
každém zvlášť, aby se snažil. 
Informací rozhodně mnoho 
nedostanou.
Nebyla to nuda? Půl roku 
v Kábulu v jedné kanceláři?

Do jisté míry to nuda je. 
Mnohdy pak vzniká ponorko-
vá nemoc, kdy si lezou lidé na 
nervy, naštěstí to nebyla až tak 
malá základna.
Kolik vás spalo na pokoji 
důstojníků?

Obyčejně byl pokoj pro tři 
lidi. Spali jsme v kontejnerech 
nebo příbytcích, které jsou 
dost prostorné.  
I s klimatizací?

Tu jsme naštěstí měli. V led-
nu občas napadl sníh, teplota 
se držela kolem nuly. Jakmile 
přišel duben, značně se oteplo-
valo a v květnu už bylo horko. 
Z rozpálené země se začaly 
zvedat do oblak kužele prachu. 
Vzduch vířil, a když jste dosta-
li plný zásah do odkrytého 
obličeje, rychle jste pochopili, 
proč všechny národy v pouš-
tích používají šátky.

Vy jste vlastně i válečný 
veterán?

Ano, pokud člověk splní na 
území konfliktu stanovenou 
dobu, která je zařazená do té 
patřičné kategorie, která spl-
ňuje podmínky, abyste se stal 
válečným veteránem, tak se 
skutečně stáváte novodobým 
válečným veteránem.

Proč jste se stal vojákem 
z povolání?

Já jsem dělal Střední země-
dělskou školu v Plzni-Kři-
micích, mechanizaci země-
dělské výroby. Od mala 
mě zajímala meteorologie 
a upoutala mě nabídka Uni-
verzity obrany v Brně. Měli 
tam meteorologii a povětr-
nostní službu a tak jsem si 
řekl, proč to nezkusit.
To je pětiletý obor?

Ano. Jenže v tom roce zrovna 
meteorologii neotevřeli, takže 
jsem dělal vozidla, konstruk-
ci vozidel, vozidlové motory. 
Po vojenské škole platil urči-
tý závazek odsloužit něco za 
armádu, nebo odejít s vyplace-
ním se a už tehdy to stálo dost 
peněz, takže jsem zůstal.
Kde jste začal sloužit?

V roce 1996 v Klatovech. 
Mohl jsem si vybrat, takže to 
bylo štěstí. Já vím, že vojáci 
tady v kraji působí tak trochu 
jako exoti, obzvláště když při-
jedete do takových typických 
bývalých vojenských měst 
jako je Tachov, kde již po 
vojákovi není dlouhou dobu 
ani vidu ani slechu.
Chodíte v uniformě kro-
mě práce?

Jen obyčejně na pietní akty, 
služební cesty a jednání. Jinak 
ne.
Takže domů nejdete 
v uniformě?

Domů v uniformě obyčejně 
nejezdím, převlékám se v prá-
ci. Rád splynu s davem. Ve 
svém volném čase nosím často 
výrazné barvy. 

Západní Čechy patří mezi 
oblasti s nejvyšším výskytem 
onemocnění rakoviny prsu. 
Plzeňská pobočka sdružení 
Mamma HELP se snaží 
nemocným ženám a jejich 
rodinám pomáhat nejvíc, jak 
to jde. Aby se ale takovým pří-
padům předcházelo, upozor-
ňuje sdružení také na prevenci. 
Kolem ní se točila v polovině 
října přednáška v přeštickém 
Tanečním studiu HELY.

Přednášející Ilona Tytlová 
a Jitka Pánková působí jako 
pohodové ženy, které nic moc 
velkého netrápí. Teď už ne, 
ale před několika lety si obě 
prošly rakovinou prsu. Dnes 
z nich čiší optimismus a radost 
ze života. „Všechno je o psy-
chice,“ potvrzuje Tytlová, kte-
rá o jedno prso přišla. Nové 
jí vytvaroval pražský lékař 
Andrej Sukop, na kterého nedá 
dopustit.

Pokud žena přijde o prso, 
nejdůležitější je motivovat ji 
posléze k pohybu rukou. Nej-
lepší je začít cvičit ještě před 
operací, aby si člověk zvy-
kl. „Po zákroku se při pohy-
bu dostaví obrovská bolest,“ 
popisuje Tytlová. „Ale já jsem 
třeba takový dříč, že jsem 

vydržela a cvičila poctivě 
doma každý den, abych zved-
la ruku.“ Dodává, že lékař byl 
nadšený z jejích pokroků.

Podle Tytlové i Pánkové je 
podstatné neuzavřít se sama do 
sebe, ale po překonání prvot-
ního šoku a smutku začít opět 
s normálním životem. „Je třeba 
zase někam vyrazit. My napří-
klad pořádáme různé motivační 
projekty,“ říká Tytlová. Jedním 
z nich je den plný vaření, kte-
rým ženy oslavují, že se jim 
vrátila chuť k jídlu. Ta v prv-
ním stadiu nemoci mizí.

Při přednášce ženy neopo-
mněly připomenout domácí 
samovyšetření prsou, které 
by měla pravidelně prová-
dět každá žena. „Pomáhat by 
měl i partner, protože upřím-
ně, on zná prsa své partnerky 
dokonale. Když se něco změní, 
může být prvním, kdo si toho 
všimne,“ zdůrazňuje Tytlová.

Podle Jitky Pánkové je nej-
větší motivací zkušenost jiných 
lidí s pozitivním koncem. „Nej-
víc mi pomohlo vidět ženy, kte-
ré rakovinu přežily a od jejich 
vyléčení uběhlo třeba patnáct 
let,“ vzpomíná Pánková.

Aneta Beková
stálá spolupracovnice PN
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Vojáci ve válce kouřit
nemusejí

Nezapomenout na pohyb

Jiří Štětina: Afghánistán poznám podle vůně

O válčení v kanceláři

Prsa zná nejlépe partner

Nechte si sahat na prsa
Pro ženy, které mají nebo prodělaly rakovinu prsu, 
není snadné o nemoci mluvit. V případě Ilony Tyt-
lové a Jitky Pánkové je však opak pravdou. Navíc 
z nich srší nevídaný optimismus a nakažlivá radost 
ze života.

Vy jste v Přešticích asi 
jediný voják?

Určitě tu nejsem jediný.
A znáte někoho jiného?

Neznám přímo jménem, ale 
vím, že tu nejsem jediný.
To je divné, to byste 
se mohli znát jako dva 
vojáci ve městě.

To bude asi tím, že ani jeden 
z nás to nevyhledává. Já nejsem 
Američan, můj osobní život se 
neprolíná s tím profesním.

Co děláte, když nejste 
v práci? Co je váš hlav-
ní koníček, kromě rodi-
ny a dětí samozřejmě? 
Jste sběratel čepic nebo 
vojenských autíček? 

Ani čepic, ani autíček. Jsem 
asi sběratel i toho, co ani nech-
ci. Velice často si totiž vojáci 
vyměňují různé nášivky. Mám 
nějaké, ale aktivně je nesbí-
rám. 
To se takhle mezi vojá-
ky stále šmelí odznáčky 
a nášivky?

Dost často.  I vlaječky, tuhle 
jsem dostal americkou od 
vojáka z Dallasu. Nášivky jsou 
většinou na suchý zip, takže 
není takový problém je sundat 
a vyměnit.
To víte dopředu, takže si 
vozíte nášivky na výmě-
nu?

Nějakou zálohu mám. Nene-
chám se obrat o uniformu, 
že ano (smích). Mimocho-
dem Němci hodně vyměňují 
odznáčky.
Kromě tohoto koníčka 
díky příležitosti máte 
nějakého nepříležitost-
ného, kterému se věnu-
jete?

V poslední době mě celkem 
chytilo běhání, třeba jsem 
běžel Půlmaraton Plzeňského 
kraje. Vzal jsem sebou i čtr-
náctiletého syna, ten běžel 
desítku. 
Kudy běháte nejčastěji? 

Mám několik tras, třeba 
na Skočice přes Lužany pod 
Březníkem přes Příchovice 
nazpátek. Další trasa vede přes 
luka na Příchovice, Radkovi-
ce přes Kucíny polní cestou 
kolem kapličky zpátky. A taky 
hraju hokej.
Kde?

Každou druhou neděli vsta-
nu ráno v pět a jedu do Kla-
tov. Manželka si klepe na čelo, 
ženský prostě tohle nepochopí. 
Chodíme chlapi nejen z Přeš-
tic, ale i z okolí Klatov, zahra-
jeme si tak hodinku a čtvrt, 
abychom se náležitě zpotili, 
trochu ten adrenalin ze sebe 
dostali a na devátou hodinu 
jsem nazpátek. To občas zrov-
na lezou děti z postele.

¼ubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

Z meteorologa vojákem

Voják sběratel a hokejista

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

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

VÝROČÍ (říjen)

82 let 
Zdeňka KOLÁŘOVÁ

Josef BERAN
Miloslav CÍSAŘ

81 let 
Anděla VOZKOVÁ
Marie FOLTOVÁ
Eva KUPKOVÁ

Jan VOVES

86 let 
Jiřina SKÁCELOVÁ

(Žerovice)
 Helena BEŠKOVÁ

83 let 
Marie LAŠTOVIČKOVÁ

Anna HICKLOVÁ
Ludmila KACEROVSKÁ

Antonie ŠÚŠOVÁ

87 let 
Věra SVOBODOVÁ

(1923) – Vícov
(1924)
(1937)

ÚMRTÍ (září)

Václav STREJC
Ludmila ČERMÁKOVÁ
Danuše BERANOVÁ   

ZLATÁ SVATBA 
manželů KRIEGELSTEINOVÝCH

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavila

85. narozeniny oslavili

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

paní Božena SINKULOVÁ 

pan Vladimír VOZKA
paní Jaroslava KRÁTKÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

93. narozeniny oslavila

paní Emilie FRAŇKOVÁ

2. polovina září 
a 1. polovina října

BLAHOPŘÁNÍ 
k 96. narozeninám

96. narozeniny oslavila

paní Marie PIŠŤÁČKOVÁ 

88 let 
František MALAFA

Jan MRKVIČKA

89 let 
Emilie BRADOVÁ

Digitalizace katastru nemovitostí a povinnost 
podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Upozorňujeme vlastníky, 
nájemce a pachtýře pozemků 
v katastrálním území Přeštice 
na povinnost podat přizná-
ní k dani z nemovitých věcí. 
V letošním roce byla v katast-
rálním území Přeštice dokonče-
na obnova katastrálního operá-
tu, tedy přepracování stávající 
katastrální mapy do digitální 
podoby. To v mnoha případech 
znamenalo změny ve výměře 
parcel a u pozemků, které byly 
dosud vedeny ve zjednodušené 
evidenci, došlo díky digitaliza-
ci k vyznačení jejich reálných 
hranic v terénu. 

Pro vlastníky dotčených 
pozemků, tedy těch, jejichž 
výměra se změnila nebo za 
které dosud platil daň z nemo-

vitých věcí nájemce či pachtýř, 
to znamená, že jsou povinni 
podat přiznání k dani z nemo-
vitých věcí do 31. ledna 2016. 
Digitalizace totiž není uvedena 
v zákoně o dani z nemovitých 
věcí mezi důvody, kdy sice 
dochází ke změně vyměřené 
daně, ale poplatník daňové 
přiznání nepodává. 

Podat daňové přiznání je 
nutné i v případě pronaja-
tých nebo propachtovaných 
pozemků, u nichž se nezměni-
la výměra. Jakmile jsou totiž 
hranice pozemku po digita-
lizaci vyznačeny, platí daň 
z nemovitých věcí vlastník, 
i když nájemní nebo pachtovní 
smlouva nadále trvá. Logicky 
z toho vyplývá, že povinnost 

podat daňové přiznání tedy má 
i nájemce nebo pachtýř, kteří 
již daň z těchto pozemků platit 
nebudou.

Správce daně (finanční 
úřad) vyměřuje daň podle 
údajů, které uvede poplat-
ník v daňovém přiznání, tyto 
údaje musí souhlasit s údaji 
uvedenými v katastru nemo-
vitostí. Pokud tedy proběhla 
v katastru změna, je poplat-
ník (vlastník pozemků) povi-
nen změnu údajů sdělit for-
mou přiznání podle zákona  
č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitých věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Nespl-
něním této povinnosti se 
poplatník vystavuje postihu 
uložení pokuty, jejíž výše 

je závislá na výši stanovené 
daně a počtu dnů prodlení. 

Daňové přiznání se podává 
místně příslušnému správci 
daně, u nás tedy Finančnímu 
úřadu pro Plzeňský kraj, Územ-
nímu pracovišti v Přešticích, 
Husova 465 (tel. 377 819 311). 
Přiznání je možné podat písem-
ně – buď osobně nebo poštou, 
elektronicky – s uznávaným 
elektronickým podpisem nebo 
prostřednictvím datové schrán-
ky. Poplatníci, kteří mají zpří-
stupněnou datovou schránku 
nebo mají povinnost mít účetní 
závěrku ověřenou auditorem, 
jsou povinni podat daňové při-
znání elektronicky. 

Eva Česáková
tajemnice MěÚ Přeštice

HLEDÁ SE AKTIVNÍ OBČAN!

Město Přeštice bude v následujícím roce tvořit novou 
střednědobou strategii rozvoje města. Aby cesta od defi-
nování potřeb rozvojových oblastí až k naplánování kon-
krétních investičních akcí podchytila zájmy všech skupin 
tvořících život našeho města, rádi bychom oslovili obča-
ny, školy, podnikatele i neziskové organizace a vyzvali je 
k aktivní účasti v tomto procesu.

Kdokoli, kdo má zájem zúčastnit se v pracovních skupi-
nách strategického plánování, je vítán. 

Pracovní skupiny se budou zabývat těmito oblastmi:
1. Rozvoj a správa majetku města a životního
    prostředí
2. Kultura, spolková činnost
3. Zvyšování bezpečnosti života ve městě
4. Rozvoj prostředí pro bydlení
5. Doprava, parkování, podpora podnikání
6. Sociální a zdravotní péče, podpora sportu
7. Školství, vzdělanost

Budu velmi rád, pokud si vyberete téma, ke kterému máte 
co říci, a stanete se spolutvůrcem rozvoje našeho města 
v nejbližších několika létech.

Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktujte prosím 
tajemnici městského úřadu Evu Česákovou, tel. číslo 
377 332 402 nebo 724 180 958,
e-mail: cesakova@prestice-mesto.cz

Mgr. Karel Naxera

Informace pro občany
– nový řád veřejného pohřebiště 
platný od 1. 1. 2016

Upozorňujeme nájemce 
urnových schránek, že od 1. 
1. 2016 platí nový řád veřejné-
ho pohřebiště, který upravuje 
podmínky pronájmu urnové 
schránky (viz vývěsní deska 
u hřbitova).

Od 1. 1. 2016 nebude mož-
né umisťovat svíčky a ostat-
ní výzdobu mimo pronajaté 
urnové schránky (ani na zem 
pod urnové schránky!!!)

Důvodem úpravy řádu veřej-
ného pohřebiště jsou časté 
stížnosti nájemců na nepořá-
dek kolem urnových schránek, 

vyteklé svíčky, které znečišťu-
jí zdivo, okolí a urnová dvířka 
ostatních nájemců, nemožnost 
dostat se přes výzdobu někte-
rých nájemců ke své pronajaté 
urnové schránce apod.

Výzdoba umístěna mimo 
urnové schránky bude bez 
náhrady odstraněna!

Bližší informace získáte na 
MÚ – evidence hrobových 
míst, Husova 465, dveře č. 
111 nebo na telefonním čísle 
377 332 506.

Eva Kuběnová, DiS
MěÚ Přeštice

Půl století žijí šťastně spolu manželé 

Josef a Marie Kriegelsteinovi 
ze Zastávky. Na společnou cestu životem vykročili 16. října 

1965. Do dalších společně prožitých let jim hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti přeje syn a dcera s rodinami.

Příspěvek na mobilitu
Úřad práce ČR upozorňu-

je, že některým příjemcům 
příspěvku na mobilitu končí 
k datu 31. 12. 2015 nárok na 
tento příspěvek. Znamená to 
tedy, že tito klienti si budou 
muset v lednu 2016 uplatnit 
novou žádost o příspěvek na 
mobilitu.

Jedná se o osoby:
– kterým byl přiznán příspě-
vek na mobilitu v letech 2012 
a 2013 na základě přechod-
ných ustanovení § 38 odst. 8 
zákona č. 329/2011 Sb., tedy 
na základě držitelství průkazu 
mimořádných výhod typu ZTP 
a ZTP/P;
– kterým byl přiznán příspě-
vek na mobilitu v letech 2012 
a 2013 ve standardním správ-
ním řízení, jehož součástí bylo 

posouzení zdravotního sta-
vu, dle legislativy účinné do  
31. 12. 2013 (čl. IV bod 2, 
zákona č. 313/2013 Sb.).

Klientům, kterých se podá-
ní nové žádosti o příspěvek 
na mobilitu týká zašle Úřad 
práce ČR na začátku prosince 
2015 informační dopis o nut-
nosti podání nové žádosti 
o příspěvek na mobilitu. Do 
obálky s tímto informač-
ním dopisem bude současně 
vložen i papírový formulář 
„Žádost o příspěvek na mobi-
litu.“ Je však nezbytné, aby 
klienti nové žádosti o pří-
spěvek na mobilitu podávali 
na Úřad práce ČR až po 1. 1. 
2016.

Miloslava Motlíková
MěÚ Přeštice

SLEDUJTE 
www.kzprestice.cz

www.facebook.com/kzprestice
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 10.-14. 11. 2015
MFF Juniorfest 2015
Mezinárodní dětský filmový 
festival Juniorfest 2015 – prv-
ně jsou Přeštice festivalové 
město. Program a přehled akcí 
na www.juniorfest.cz nebo 
www.kzprestice.cz

 12. 11. 2015
21. výroční koncert
Dechového orchestru
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč

 13. 11. 2015
Univerzita 3. věku
Virtuální univerzita 3. věku.
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Vstupné: zdarma

 14. 11. 2015
Juniorfest 2015
– Sedmero krkavců
Filmové představení úspěšné 
české pohádky, součástí vyhlá-
šení výtvarné soutěže pro děti 
a mládež.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč

 14. 11. 2015
Anče, Kubo aneb Setkání 
s tvůrci Krkonošských
pohádek
Doprovodná akce v rámci MFF 
Juniorfest 2015. Účast přislíbily 
režisérka Věra Jordánová, hereč-
ka Hana Maciuchová a další. Po 
skončení autogramiáda.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč
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Změna programu vyhrazena!

Vánoční jarmark v Řenčích
Obec Řenče srdečně zve 

všechny zájemce na Vánoční 
jarmark, který se bude konat prv-
ní adventní neděli 29. 11. 2015 
od 13 hodin v sále KZ Řenče. 
Těšit se můžete na výrobky dětí 
ze ZŠ, včelí produkty, ocelové 
šperky, čaje, květinové a vánoč-
ní vazby a jiné drobné dárky. 

V malých dílničkách si můžete 
vyrobit vánoční ozdoby z korál-
ků, šperky nebo ozdobit perníč-
ky. V doprovodném programu 
vystoupí děti a dospělí z krouž-
ků. Ochutnáte domácí mouční-
ky a výborný vánoční svařák.

Miloslava Loudová
starostka obce Řenče

Reakce na článek pana 
místostarosty M. Krivdy

Chtěl bych touto cestou 
reagovat na článek pana mís-
tostarosty M. Krivdy v posled-
ním čísle PN. Tento článek 
se zabývá Protipovodňovým 
opatřením (dále jen PPO). Je 
zde uvedeno, že se proti tomu-
to projektu veřejně vyjadřuje 
pouze jeden člověk, i když 
ve svém názoru asi osamocen 
není. Tento člověk jsem já,  
Petr Cipra. Píšu proto, abych 
dodal odvahu ostatním obyva-
telům Pobřežní ulice, kterých 
se PPO dotýká. Provedl jsem 
si osobně průzkum informova-
nosti a názorů na tento projekt 
a byl jsem velice překvapen. 
Výsledky průzkumu jsem zve-
řejnil na webových stránkách 
města Přeštice. Pan místosta-
rosta dosti vehementně obha-
juje tento projekt, který bude 
stát desítky miliónů korun 
a o jehož účinnosti mám určité 
pochybnosti. Měl jsem mož-
nost osobně hovořit s projek-
tantem  této stavby a vzájem-
ně jsme si vyměnili poznatky 
a zkušenosti s velkou vodou. 
Mohu říci, že o spoustě věcí 
týkajících se povodní v Přeš-
ticích neměl potřebné infor-
mace. Já bydlím u řeky 57 let, 

a tudíž se domnívám, že o ní 
něco vím. Zažil jsem spoustu 
povodní na vlastní kůži, a jak 
se říká – voda přijde a zase 
odejde. Pokud se jí ale coko-
liv postaví do cesty, tak začne 
zlobit a páchat škody. Stačí 
jeden vyvrácený strom. Pan 
místostarosta uvádí schůzky se 
zástupci Povodí Vltavy, růz-
nými odborníky a jejich argu-
menty pro vybudování PPO. 
Podle mého názoru (mohu se 
samozřejmě mýlit) tito lidé ani 
neviděli letecké snímky povod-
ní, tím méně byli osobně pří-
tomni velké vodě. A opatření 
pod „Zámosty“ provedené po 
povodni roku 2002 asi neviděli 
vůbec. No a pokud ano, velice 
by mě zajímal jejich názor. Já 
své názory veřejně prezentuji 
na diskuzi webu města, který 
ovšem skoro nikdo nesledu-
je. Proto touto cestou žádám 
obyvatele Přeštic, aby nejen 
sledovali, ale aby se aktivně 
zapojili do diskuze. Na případ-
né dotazy a připomínky velice 
rád odpovím a jsem kdykoliv 
připraven k diskuzi. Děkuji za 
pozornost a jsem s pozdravem:  
„Světu mír“!

Petr Cipra

Vrcholí oslavy dvou výročí
našeho rodáka J. J. Ryby

Není zná-
mo, v kterém 
čísle popis-
ném se na-
rodil a není 
známa ani 
jeho podoba 
(poprvé byla 
n a k r e s l e n a 

panem Ptákem až osmdesát 
let po jeho smrti). K výročí 
narození 25. října 1765 vyšla  
14. října 2015 třináctikoru-
nová poštovní známka. Ale 

pozor! Chybným rozhodnu-
tím komise v Praze, která 
rozhoduje o emisním plánu 
českých poštovních známek, 
je na známce vyobrazen jeho 
syn Arnošt. Na valné hroma-
dě Společnosti Jana Jaku-
ba Ryby 30. května 2015 
v Rožmitále bylo rozhodnu-
to, že Společnost se od této 
známky distancuje. Bylo to 
chybné rozhodnutí, takhle 
náš rodák nevypadal.

Ing. Jiří Běl

Přeštice nakoupily energie na PXE
Na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) proběhla další aukce pro koncového 
zákazníka. Aukce se zúčastnilo město Přeštice, které poptávalo jak elektřinu, tak plyn

Přeštice nakoupily elektři-
nu o celkovém objemu 1105 
MWh a plyn o celkovém obje-
mu 4161 MWh. S nejlepší 
nabídkou se dodavatelem elek-
trické energie stala společnost 
BOHEMIA ENERGY entity, 
s.r.o., s nabídnutou cenou 825 
korun/MWh. Vítězným doda-
vatelem plynu se stal účastník 
obchodování na PXE, společ-
nost EP ENERGY TRADING, 
a.s., s nabídkou 538 Kč/MWh. 

Limitní cena pro nákup elek-
třiny byla stanovena na 875 
korun/MWh. Díky aukci tak 

město uspořilo více než 55 000 
korun. U plynu byla limitní 
cena 600 Kč/MWh, uspořená 
částka činí téměř 260 000 Kč. 

PXE umožňuje získat nej-
lepší možnou cenu plynu či 
elektřiny koncovým odběrate-
lům z řad firem, obcí a státní 
správy, a to za zcela trans-
parentních podmínek, které 
odpovídají zákonu o veřej-
ných zakázkách. Výsledky 
jednotlivých aukcí lze nalézt 
v přehledné tabulce na speci-
álních internetových stránkách  
www.pxeaukce.cz 

POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE (PXE) 
byla založena v červenci 
2007 a umožňuje obchodo-
vání s elektrickou energií 
s místem dodání v Česku, 
Slovensku, Maďarsku, Polsku 
a Rumunsku. Je největším 
trhem s futures kontrakty na 
elektrickou energii s fyzic-
kým a finančním vypořádá-
ním ve střední a východní 
Evropě. Od roku 2013 provo-
zuje ve spolupráci s Central 
European Gas Hub (CEGH) 
obchodní platformu CEGH 

Czech Gas Futures. Jako 
dceřiná společnost Burzy 
cenných papírů Praha je PXE 
rovněž součástí skupiny CEE 
Stock Exchange Group, která 
provozuje burzovní platfor-
my v Praze, Vídni, Budapešti 
a Lublani. PXE vlastní licen-
ci komoditní burzy od Minis-
terstva průmyslu a obchodu 
a licenci regulovaného trhu 
vydanou Českou národní 
bankou a je těmito subjekty 
dozorována.

Jiří Kovařík

Velká voda v Přešticích už ne!?
V dnešním příspěvku bych 

rád podpořil svým názorem 
vedené jednání o problema-
tice protipovodňových opat-
ření města a tím i zareagoval 
na článek pana místostarosty  
M. Krivdy z minulého číslo PN.

Vybudovat protipovodňovou 
hráz (sypaný val) po levé stra-
ně řeky (počítá se po proudu 
řeky, levá strana k městu) je 
dle mého názoru jediný způ-
sob, jak zabránit zaplavení 
části města při zvýšené hladi-
ně řeky Úhlavy. Je dobře, že se 
konečně touto problematikou 
a rozumným řešením vede-
ní města zabývá. Myslím, že 
vysvětlující článek pana mís-
tostarosty v minulých PN je, 
co se týče nové studie, vyčer-
pávající a plně s ním souhla-
sím.

Mrzí mne jediná věc: že se 
tímto řešením nezabývalo 
vedení města před 13 lety. Po 
záplavách v roce 2002 jsem na-
psal článek do PN (lze dohle-
dat), kde jsem dost podrobně 
tuto záležitost jak zabránit při 
povodních přítoku vody do 
města vybudováním sypané 
hráze, tzv. „sypaným valem“, 
popsal. Samozřejmě jsem tím, 
jak se říká, neobjevil Ameri-
ku, ale popsal jsem příklady, 
kde v republice toto řešení 

mají a dobře funguje. Jako 
vodák jsem to viděl na vlastní 
oči při vodáckém sjezdu řeky 
Dunaje z Bratislavy do Buda-
pešti. Vybudováním hráze při 
Dunaji jsou slovenské vesnice 
suché, bez zátop. Na hrázi je 
cyklostezka pro turisty, lavič-
ky, osázené stromy a pod. 

V Přešticích by to asi podob-
ně nešlo, aby se lidé procháze-
li po hrázi a koukali do zahrad 
– do soukromí?

Teď jenom připomenu, jaká 
tehdy byla z vedení města ode-
zva na můj článek – že je to 
nesmysl, že kdyby se náhodou 
voda dostala do města, tak jak 
by se dostala zpátky do koryta 
řeky (víme, že existují kana-
lizační zpětné klapky). Pod 
článkem byl podepsán tehdejší 
starosta (rok 2002).

Na závěr – není to rada, ale 
samozřejmost, jak nás učili, 
když jsme začínali v konstruk-
ci, později v projekci – věci, 
které jsou již vymyšlené a dob-
ře slouží, je nutné použít nebo 
ještě vylepšit, ale ne zatracovat 
a házet pod stůl. Vedení města 
musí nejenom řídit město, ale 
i umět naslouchat lidem star-
ším s bohatými životními zku-
šenostmi. Pro blaho a rozkvět 
města.

Petr Blažek

7. 11. SO: Z HOJSOVY  
STRÁŽE  PŘES  PRENET
Vlakem z Přeštic 7.29 do 
Hamrů-Hojsova Stráž. Zpět ze 
Zelené Lhoty (R)13.15 nebo 
(Sp)15.16 do Přeštic.
TRASA: Hamry – Hojsova 
Stráž – Zelenský potok – Prenet 
– Křížový vrch – Zelená Lhota
(10 km vede V. Borovcová)
14. 11. SO: PODZIMNÍM  
ČESKÝM  LESEM  
Vlakem z Přeštic 6.28(R) do 
Plzně (6.56), z Plzně 7.10 do 
Domažlic (8.23), z Domažlic 
8.33 na Babylon (8.42). Zpět 
z Trhanova 15.15 do Domažlic 
(15.28), z Domažlic 16.27 do 
Klatov (17.21), z Klatov 18.06 
(R) do Přeštic.
TRASA: Babylon – Plzeňská 
cesta – Horizont rozcestí – Pec 
pod Čerchovem – Babylon 
koupaliště – Pila – Trhanov
(18 km vede V. Řežábek)  
21. 11. SO: PŘES TUPADLY
Vlakem z Přeštic 9.29 do Kla-

tov (9.52). Zpět z Bezděkova 
15.52 do Přeštic.
TRASA: Klatovy – Tajanov 
– kolem Husína – Dupanda 
– Tupadly – Bezděkov (pivo-
var – občerstvení)                              
(12 km vede F. Vokáč)  
28. 11. SO: KOLEM KUM-
BERKA
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně bus č. 57 zastávka 
U Ježíška 8.55 do Malesic (9.13). 
Zpět bus č. 57 z Města Touškov 
v 17.27 do Plzně, z Plzně vla-
kem 18.11 do Přeštic.
TRASA: Malesice – Dolní 
Vlkýš – zřícenina Komberk 
– statek Kumberk – Kůští – 
Čeminy – Košetice – U Obráz-
ku – Město Touškov
(15 km vede V. Vykoukalová)
PROGRAMOVÁ SCHŮ-
ZE  SE  KONÁ  VE  VEL-
KÉ  KLUBOVNĚ  HOTE-
LU SPORT ve čtvrtek  
26. listopadu v 17.00 hod.

 17. 11. 2015
Oslavy státního svátku,
lampionový průvod
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: Městský park
Vstupné: zdarma
 18. 11. 2015
Šou dva tři – zábavný
pořad s P. Martiňákem
a S. Klímovou
Zábavný pořad plný legrace, 
scének, vtipů a písniček.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 160 Kč
 24. 11. 2015
Jižní Afrika - přednáška 
s Petrem Nazarovem
Čas konání: 17.30 hodin
Místo konání:
konferenční sál KKC
(vchod z Jungmannovy ulice)
Vstupné: 50 Kč
 27. 11. 2015
Univerzita 3. věku
Virtuální univerzita 3. věku.
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Vstupné: zdarma
 27. 11. 2015
Taneční 2015
– závěrečná kurzu tance 
a společenské výchovy
Stolová úprava, předprodej 
bude zahájen 20. 11. 2015 od 
18.00 hodin (velký sál KKC).
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání:
sokolovna Přeštice
Vstupné: 100 Kč
 27. 11. 2015
1. advent – Rozsvícení
vánočního stromečku
1. adventní neděle – rozsvíce-
ní vánočního stromu v parku  
T. G. M., kulturní vystoupe-
ní dětí z MS Dukelská a MŠ 
Gagarinova.
Občerstvení zajištěné.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání:
Masarykovo náměstí
Vstupné: zdarma

Pozvánky na listopad
V listopadu se uskuteční 

v Dolní Lukavici a okolí různé 
kulturní akce. V neděli 15. lis-
topadu uplyne 65 let od úmrtí 
a v červenci uplynulo 150 let od 
narození akademického malíře 
Václava Černého. Narodil se 
v Týništi a zemřel v roce 1950 
v Dolní Lukavici. Připomene-
me si tuto osobnost proto výsta-
vou obrazů a vernisáží v sobotu  
14. listopadu v 15.00 hodin 
v klubovně v Dolní Lukavici. 
Akci pořádá obec Dolní Luka-

vice ve spolupráci s Domem 
historie Přešticka. Dne 17. listo-
padu od 16 hodin se bude konat 
v obci Snopoušovy lampionový 
průvod – zveme všechny děti, 
rodiče a prarodiče. Poslední lis-
topadová sobota bude adventní. 
28. listopadu v 17.30 hod. roz-
svítíme vánoční strom za zvuku 
koled v podání hudebního sou-
boru Lukaváček.

Mgr. Eva Horová
kulturní komise 

OÚ Dolní Lukavice

Vrcholí letošní oslavy dvou výročí přeštického rodáka Jaku-
ba Jana Ryby. Jedním z koncertů, který se konal 18. října 
v přeštickém kostele, byl koncert sborů a schol Plzeňské die-
céze pod řízením p. Pavla Šmolíka. Šest skladeb Jakuba Jana 
Ryby předvedl komorní orchestr se sólisty a téměř sto zpěvá-
ků z devíti chrámových sborů. Kdo nebyl na koncertě, přišel 
o krásný zážitek.                                 Text a foto Ing. Jiří Běl

 inzerce
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JAKO Z DIKOBRAZU

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstava – J. J. Ryba
Téměř přesně na den naro-

zení, jen o dvě stě padesát let 
později, byla v Domě histo-
rie Přešticka zahájena výsta-
va o přeštickém rodáku J.  J. 
Rybovi. Je to jedna z několika 
desítek akcí, které se v letoš-
ním roce jako pocta jeho osob-
nosti konaly, ať již v jeho rodiš-
ti Přešticích nebo v Rožmitále 
kde učil a tragicky zemřel.

Podvečer spíše připomínal 
přednáškové „turné“ než kla-
sickou vernisáž. Vše zača-
lo čtením úryvku z Rybova 
osobního deníku Antonínem 
Kaškou. Doplnil jej Roman 
Tykal, který se věnoval rodu  
J. J. Ryby genealogicky 
z pohledu jeho matky zpět 
„proti běhu času“. Tady zají-
mavou poznámku připojil 
přeštický starosta Karel Naxe-
ra: „Při prohlížení dokladů 
a vydaných tiskovin jsem obje-
vil, že na svatbě rodičů Jakuba 
Jana byla jednou ze svědkyň 
Anna Naxerová. Měl bych 
možná zjistit, zda to nebyla 
příbuzná…“

Zakončení velice zajímavé-
ho a poučného povídání, stej-
ně jako úvod, utvořila svým 
pěveckým vystoupením Jitka 
Šťastná. Pak vše pokračovalo 
v podkroví, kde je instalována 
vlastní výstava. „Nikdy jsme 
nechtěli konkurovat rožmitál-
skému muzeu s jeho obsáhlou 
expozicí. Tato výstava samo-
zřejmě podává přehled o jeho 
životě, ale hlavně se věnuje 
spojení J. J. Ryby a Přeštic, 
i z pohledu jeho rodičů,“ upřes-
nila Drahomíra Valentová.                                    

(šat)

Vystřelit si přišly stovky 
zájemců

Jednoho sobotního dopoledne 
v polovině října se Přešticemi 
už od rána rozléhaly tlumené 
ozvěny výstřelů. Palba chvíle-
mi sílila, chvílemi slábla, po-
dle toho, kolik lidí bylo právě 
na střelnici na Zámostí. Klub 
vojáků v záloze Přeštice oteví-
rá veřejnosti své prostory pra-
videlně a zájemců každoročně 
přibývá. Fotograf Přeštických 
novin Milan Janoch se nestačil 
divit. „Překvapilo mě, kolik si 
přišlo vystřelit žen, a podle vše-
ho to měly v ruce poprvé.“

K vidění byl třeba Colt M16 
A1 zavedený do výzbroje ame-
rické armády během války ve 

Vietnamu nebo puška Mauser 
98K německé armády v druhé 
světové válce. Tlačenice byla 
i u revolveru Smith&Wesson 
v ráži 44 Remington Magnum 
(druh náboje).

Na střelnici zůstalo ležet 
tři a půl tisíce nábojů, každý 
zájemce vyzkoušel obvyk-
le dvě zbraně po pěti střelách 
a tak tajemník Klubu vojáků 
v záloze Milan Mařík odhadu-
je, že přišlo více než 300 lidí. 
„Byl tam takový fofr, že jsme to 
nestačili počítat, takže možná 
i víc. Příští rok střelnici otevře-
me veřejnosti určitě znovu.“

                                 (red)

Těžce stravitelná demokracie
Jednání přeštických konšelů 

nese prvky velkorysé demo-
kracie. Řečníci z řad obecen-
stva (stále ti stejní) nejenom 
že mohou na zasedání zastu-
pitelstva kdykoliv vstoupit do 
diskuze, ale také nemají žádné 
omezení a mohou mluvit až do 
aleluja. To také někteří z nich 
činí. A je zcela lhostejné, zda-
li mluví k věci nebo do větru. 

Toho aleluja do větru je ale 
pravidelně víc a není snadné 
ho strávit.

Naopak poděkování patří 
opozičním zastupitelům, kteří 
provedli historickou exkurzi 
až k prazákladům sporu s fir-
mou Area group. Ocenit je 
třeba i bývalého starostu, který 
během diskuze nepronesl ani 
slovo.                               (red)

Nejhezčí snímek z otevřených dveří na přeštické střelnici 
vybral Klub fotografů v záloze. Autorovi Bořivoji Palnému 
blahopřejeme.                                                                    (šat)

PŘÍZEMNÍ VÝSTAVNÍ SÁL:
16. 10. - 15. 11. 2015 
Přešticko ve fotografii

PODKROVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL: 
21. 10. 2015 - 3. 1. 2016
J. J. Ryba – rodák z Přeštic

Jak jsme obelstili Rampelníka
Letošní skautský rok jsme 

zahájili 4. 9. 2015 hrou pro 
veřejnost nazvanou Rampel-
níkova lest. Účastníci hry se 
sešli u amfiteátru v Městském 
parku a byli svědky toho, jak 
lstivý Rampelník vylákal pod-
pisy od pohádkových postav, 
aby se mohl zmocnit světa fan-
tazie. Pohádkové postavy byly 
Rampelníkovou kletbou tak 
spleteny, že nevěděli, kdo jsou. 
Naštěstí skřítek Kloboučník 
nepodepsal podvodnou smlou-
vu a s pomocí dětí našli posta-
vičkám ztracenou identitu. Ty 
jim pak za odměnu a za spl-
nění drobného úkolu poradili, 

kde Rampelníka najdou. Stopy 
vedly do skautské klubovny, 
kde už bylo připraveno pose-
zení, malé pohoštění a oheň na 
opékání buřtů. Každý účastník 
hry musel najít poklad a za 
pomoci zaříkávadla byla slav-
nostně spálena Rampelníkova 
smlouva. Pak už nic nebráni-
lo v opékání buřtů, prohlížení 
klubovny a sportovním akti-
vitám. Všichni byli spokojeni 
a s padajícím soumrakem se 
pak jen neradi loučili. Velké 
poděkování patří Hance Köni-
gové – Mušce, která celou hru 
vymyslela a zorganizovala.

Jájina

Slavnostní
vyhlášení
2. ročníku
soutěže o

Nej balkon,
terasu

či zahrádku
proběhne dne 

14. 11. 2015 
od 17.00 hodin

ve velkém sále
KKC Přeštice.
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Čtvrtstoletí skautingu v Příchovicích
Je to tak, skauting v Pří-

chovicích slaví letos výročí, 
a tak je třeba to řádně oslavit. 
Slavnostní zahájení oslav se 
uskutečnilo v sobotu 3. 10. 
v 10.00 hodin u lípy na náv-
si. Proč právě zde? Před 25 
lety ji totiž zasadili zakládají-
cí členové a k jejím kořenům 
uložili zakládající listinu prv-
ních skautských oddílů. Za 
přítomnosti hostů, skautských 
i neskautských, vůdce stře-
diska spolu s paní starostkou 
odhalili pamětní destičku na 

památku této historické událos-
ti. Pak už se všichni přesunuli 
do centra dění – naší klubov-
ny. U infostánku si mohly děti 
vyzvednout průvodku a vyrazit 
na stanoviště v okolí klubov-
ny zdolávat opičí dráhu, střílet 
lukem, uzlovat, lámat si hlavu 
nad logickými úkoly či skládat 
origami. Rodiče mezitím měli 
možnost si v klubovně prohléd-
nout kroniky a fotky. Na památ-
ku výročí byl k prodeji odznak, 
placka a krásná barevná brožu-
ra shrnující uplynulých 25 let 

naší činnosti. K občerstvení se 
podávaly káva, čaj, limonáda, 
pivo, párečky a výborné klo-
básky na grilu. Sluníčko krásně 
svítilo a v pohodové atmosfé-
ře s námi někteří návštěvníci 
zůstali téměř celý den. Dospě-
lí vysedávali před klubovnou 
a povídali si, děti nadšeně obí-
haly stanoviště. Ty nejšikov-
nější je oběhly až čtyřikrát. Za 
celý den prošlo klubovnou cca 
sto návštěvníků a všichni mys-
lím odcházeli domů spokojeni. 

Josef Volf

Klubovna a požární zbrojnice 
ve Skočicích
Vážení občané,
chtěli bychom vás touto 

cestou informovat o dění na 
pozemku u víceúčelové nádrže 
– koupaliště ve Skočicích. 
Určitě všechny občany zajímá 
úprava a dokončení objektu 
na tomto pozemku. Objekt 
bude sloužit jako klubovna 
a požární zbrojnice. Na toto 
jsme obdrželi dotaci od města 
Přeštice, pod které obec spadá. 
Jedná se o stávající soustavu 
buněk, jež se zateplí a vybaví 
tak, aby sloužila jako klubov-
na a zbrojnice pro všechna 
roční období.

Dotace města činí 104 000 
korun s tím, že 20 % celkové 
částky (tedy 26 000 Kč) bude 
hradit organizace z vlastních 

zdrojů (brigádnická činnost, 
sběr starého železa…). Dal-
ší podmínkou města je uvol-
nění stávajícího objektu na 
pozemku základní školy ve 
Skočicích. Tento objekt byl 
hasičům přidělen po prodeji 
staré zbrojnice (obecní kovár-
na) dřívějším vedením města. 
Věříme, že se nám vše povede 
a investované peníze budou ku 
prospěchu nejen hasičům, ale 
i všem občanům obce. Pokud 
vše proběhne podle plánu, 
dokončíme vše během roku 
2016 i přes neustálé pomluvy 
z řad občanů i některých členů 
sboru.
Rádi bychom poděko-

vali městu Přeštice za 
podporu a všem aktiv-

ním členům za dosavad-
ní práci.

Josef Jarolím
starosta SDH Skočice

Václav Křen
velitel jednotky SDH Skočice

Dopravní výchova na 1. stupni 
ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích

Jednou z náplní dopravní 
výchovy ve 4. a 5. ročníku 
je návštěva dopravního hřiš-
tě v Blovicích. Žáci těchto 
„vyšších“ ročníků mají mož-
nost poznat silniční provoz 
zblízka. Jsou již zdatnými 
cyklisty, a proto se účastní 
výuky na dopravním hřišti 
právě oni. Dopolední výu-
ka na hřišti probíhá ve dvou 
skupinách, kde se jedné tří-
dě věnuje lektorka BESIPu. 
Žáci si v učebně procvičují 
dopravní testy a vysvětlu-
jí si různé dopravní situace. 
Mezitím žáci té druhé třídy 
si v praxi jako cyklisté pro-
jíždí dopravní hřiště a snaží 
se chovat podle předpisů 

silničního provozu. Během 
dopoledne se třídy ve výuce 
vymění. Na hřišti vše probíhá 
za asistence vyučujících a též 
lektora BESIPu.     

Čtvrťáci a páťáci na podzim 
ještě trénují, ale pro páťáky 

bude jarní návštěva znamenat 
správné splnění testů i jízdy, 
aby mohli dostat oprávnění 
mladého cyklisty v silničním 
provozu.

vyučující 4. a 5. ročníku 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

HLÁSEK ZUŠ Přeštice ve Slovinsku
Dne 9. října 2015 v časných 

ranních hodinách odcestoval 
dětský pěvecký sbor HLÁ-
SEK ZUŠ Přeštice na kon-
certní zájezd do slovinského 
Krška. Před zdejší hudební 
školu jsme dorazili před pátou 
hodinou odpoledne. Násle-
dovalo malé pohoštění pro 
děti i učitele z Přeštic a poté 
jsme byli pozváni na koncert, 
který si pro nás připravili slo-
vinští žáci. Po koncertě byly 
naše děti ubytovány do rodin 
slovinských hostitelů. Druhý 
den ráno jsme všichni spo-
lečně navštívili GEN energia 
v Kršku. Jde o moderní budo-
vu, kterou vybudovala zdejší 
jaderná elektrárna. Zde se děti 
mohly zábavně-naučnou for-
mou seznámit s různými způ-
soby výroby energie. Po obědě 
jsme se s našimi slovinskými 
hostiteli sešli ve zdejším kul-
turním domě, kde proběhla 
generální zkouška na večerní 

koncert. Na něm měl Hlá-
sek svůj samostatný program 
v první části koncertu. Druhá 
část patřila velkému symfo-
nickému orchestru hudební 
školy Krško, který zahrál dvě 
skladby, a poté již následova-
lo šest společných písní, které 
zazněly dohromady v prove-
dení Hlásku a zdejšího orches-
tru. Tři písně byly české a tři 
slovinské. Koncert měl velký 
úspěch, dokonce i české velvy-
slanectví v Lublani se zajímalo 
o další podrobnosti spolupráce 
mezi našimi hudebními škola-
mi. V neděli ráno se naše děti 
rozloučily s rodinami, ve kte-
rých byly ubytovány a odje-
li jsme na prohlídku hradu 
Rajhenburg, kde pro nás byla 
připravena také ukázka výro-
by zdejší čokolády. Všechny 
děti si poté výrobu vyzkouše-
ly samy a každý si svůj vlast-
ní výrobek odnesl. Po obědě 
jsme se rozloučili se zástupci 

školy, kteří nás doprovázeli, 
a domluvili jsme se na dal-
ší výměnné návštěvě, kterou 
plánujeme na duben 2016. 
A proč zrovna tento termín? 
Budeme mít totiž kulaté výročí 
– 10 let od naší první společné 
výměnné akce a navázání přá-
telství mezi hudebními škola-
mi v Kršku a v Přešticích. Na 
závěr bych chtěl poděkovat 
všem „sborákům“ za skvělé 
vystoupení a reprezentaci naší 
školy, města, ale i České repub-
liky. Můj velký dík také patří 
všem pedagogům ZUŠ Přešti-
ce, kteří se zájezdu zúčastnili, 
Kateřině Klailové, Janě Boš-
kové, Dušanu Radovi a Anto-
nínu Zimmelovi, dále pak 
naší skvělé tlumočnici Mirce 
Kuntzmannové a v neposlední 
řadě i našim řidičům, Mirkovi 
a Vaškovi, kteří nás v pořádku 
dovezli tam i zpět. 

Bc. Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ Přeštice

...i jako chodci.

Vlastivědná exkurze 5. ročníku do Prahy
První měsíc školního roku 

2015/2016 si žáci 5. ročníku 
přeštické školy se svými vyu-
čujícími zpestřili vlastivědnou 
exkurzí do Prahy. Prošli se po 
hradbách Vyšehradu, proje-
li se metrem, viděli výměnu 
apoštolů na Staroměstském 
orloji a obdivovali staré domy 
v Nerudově ulici. Všem se 
návštěva hlavního města moc 
líbila. Tímto bychom chtěli 
poděkovat paní učitelce Haně 
Černoškové za skvělé a dlou-
holeté „průvodcování“.

žáci a vyučující
5. ročníku

ZŠ J. Hlávky Přeštice Při návštěvě Prahy jsme nemohli vynechat Václavské náměstí.



Dokončení ze str. 1
Se svými papí-

rovými draky si 
přišlo zalítat na 
70 dětí z Přeštic 

i okolí. Každý letec s dra-
kem dostal startovní číslo, 
poukázku na pizzu v Pizzerii 
Avanti a jako svačinku perní-
kového dráčka, které napekli 
v cukrárně U Baxů. Přestože 
povětrnostní podmínky neby-
ly až tak příznivé a studené 
podzimní počasí hodně z nás 
odradilo, přesto se nad loukou 
vznášelo velké množství dra-
ků. Bylo velmi těžké vybrat 
toho nej… draka. Největší 
výdrž měl Tomáš Tykvart se 
svým drakem a zasloužil si 
tím hlavní cenu – tradičního 
DORTového DRAKa – kterou 

věnovala cukrárna U Baxů. 
Dále byli odměněni tři nejvý-
še létající a nejvytrvalejší dra-
ci poukázkami do restaurace 
v Komenského ulici. Majitel 
restaurace p. Marek Hojka 
provozuje i stánek na KČT. 
Návštěvníci tak  měli možnost 
občerstvení. Zvláštní cenu 
dostali i tři šikulové, kteří si 
draka vyrobili sami – Andul-
ka, Terezka a Vojtíšek. Na své 
si přišli milovníci leteckých 
modelů, které předvedli přeš-
tičtí modeláři a v neposlední 
řadě i vyznavači vodáckého 
sportu, kteří se za asistence 
členů vodáckého oddílu TOM 
Úhlava mohli projet v lodích 
po řece.     

Každý účastník si odnesl 
sladkou odměnu a doufáme, 

že hlavně hodně  sportovních 
zážitků z příjemně strávené-
ho podzimního odpoledne. 
Poděkování patří všem spon-

zorům a hlavně zúčastně-
ným. 

sestra Mgr. Naďa Květoňová
TJ Sokol Přeštice
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K lípě přibyla pamětní deska
Náves v blízkých Příchovi-

cích se počátkem října zapl-
nila junáckými kroji. Sešli 
se u lípy zasazené v březnu 
roku 1990 na počest založení 
prvých junáckých oddílů. Teh-
dy to byly tři oddíly, nyní jich 
v příchovickém středisku pra-
cuje šest. Jsou tak se 113 členy 
druhým největším střediskem 
na okrese Plzeň-jih.

Nyní to byla oslava čtvrtsto-
letí příchovického Junáka spo-
jená s odhalením pamětní des-
ky u příležitosti tohoto výročí. 
„Chci hlavně poděkovat všem, 
kteří byli v roce 1990 u zro-
du skautingu v Příchovicích, 
zasadili tuto lípu a založili prv-
ní oddíly,“ připomněl v krát-
kém úvodu Josef Volf. „Mnozí 
jsou tu dnes s námi, někteří se 
na nás dívají již ze skautského 
nebe.“ Dále poděkoval všem 
vedoucím a činovníkům, kteří 
věnují dobrovolně svůj vol-
ný čas dětem. „A že to děláte 

dobře, o tom svědčí i to, že 
nemusíme pořádat nábory, ale 
děti se k nám hlásí samy, nejen 
místní, ale třeba i z blízkých 
Přeštic,“ uzavřel povídání. 

Několik slov připojila i sta-
rostka Pavlína Nohavová: 
„Junáci jsou dnes největší 
organizací, která s dětmi pra-
cuje. Patří jim za to náš dík 
a jako obecní úřad se snažíme 
jim v činnosti pomáhat.“ Pak 
společně s vedoucím střediska 
odhalila pamětní desku.

Významný den tím nekon-
čil. Po celý den byla otevřena 
junácká klubovna. Sem mířily 
kroky nejen návštěvníků, ale 
přicházeli vzpomínat i mnozí 
bývalí členové. Při prohlíd-
ce kronik se rychle vracely 
vzpomínky na dětská léta, 
dobrodružství na výletech či 
táborech. A právě jim, býva-
lým členům, patřilo odpolední 
setkání prvých junáků v Pří-
chovicích.                         (šat) 

Pamětní desku se starostkou obce Pavlínou Nohavovou odhalil 
i vedoucí střediska Josef Koza.

V klubovně se návštěvníci i všichni další mohli začíst do starých 
kronik, první junáci rázem vzpomínali na „doby minulé“.

Kulturní komise OÚ v Horní Lukavici připravila 
v měsíci září dvě hezké akce

Pět malých občánků přivítal jako nové obyvatele obce starosta 
pan Pavel Rádl, zazpíval soubor Lukaváček, dětem byly předány 
hodnotné dárky a rodiče se podepsali do pamětní knihy.

Další akcí bylo setkání seniorů. Sešlo se přes šedesát starších 
občanů obce. Celý večer vyhrával Elektroband Jana Šimůnka 
a všichni se dobře bavili. Kulturní komise připravila občerstvení 
a dárek pro každého účastníka.

V nejbližší době bude v bývalém prostoru PREFY otevřen 
nový výrobní závod. Na fotografii je vidět bývalá Prefa, kte-
rá vznikla kolem roku 1950 a zlikvidována byla v roce 2008. 
Na tři směny zde pracovalo kolem 550 zaměstnanců. Pod-
nik vyráběl prefabrikované části pro stavbu bytových sídlišť 
v západních a jižních Čechách.          Text a foto Ing. Jiří Běl

Přeštická Drakiáda opět zaplnila louku za Káčete



Jak dlouho pracuje-
te na Městském úřadu 
Přeštice a jak dlouho ve 
funkci vedoucího?

Na Městském úřadu v Přeš-
ticích pracuji od 1. 12. 2008, 
kdy jsem byl tímto dnem jme-
nován tajemnicí tohoto úřadu  
do funkce vedoucího úředníka 
odboru správního a dopravní-
ho. Pokud mne zrak neklame 
a mé početní znalosti neselhá-
vají, tak to bude za několik dní 
7 let, co zde působím.
Mohl byste našim čte-

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

Při mém nástupu do funkce 
vedoucího odboru bylo v rám-
ci odboru správního a doprav-
ního zahrnuto pracoviště 
evidence obyvatel, evidence 
občanských průkazů, evidence 
cestovních dokladů, matriky, 
evidence vozidel, evidence 
řidičů, zkušebních komisařů, 
silničního hospodářství, pře-
stupků na úseku bezpečnosti 
silničního provozu a přestup-
ků na úseku veřejného pořád-
ku. Od reorganizace v rámci 
městského úřadu v roce 2014 
se náš odbor zúžil a první čty-
ři pracoviště byla přeřazena 
pod jiný odbor. V souvislos-
ti s touto změnou se změnila 
i náplň mé pracovní činnosti. 
Mohl bych vám nyní vyjme-
novat vše, co v této náplni 
práce je, ale myslím si, že je to 
nadbytečné. V kostce shrnuto, 
činnost moje a kolegů spočívá 
hlavně v zajišťování výkonu 
státní správy, částečně i samo-
správy v koordinaci spoluprá-
ce s vedením města a ostatními  
odbory v rámci městského úřa-
du. Jinými slovy řečeno, mám 

za úkol společně s pracovní-
ky tohoto odboru zajišťovat 
spokojenost občanů a jiných 
subjektů (např. ministerstev,  
krajského úřadu či jiných úřa-
dů obcí) při vyřizování jejich 
požadavků v rámci činnosti 
výše citovaných pracovišť. Je 
pravdou, že na úseku přestup-
kových agend spokojenost 
občanů většinou není,  neboť 
na tomto úseku rozhodujeme 
o jejich protiprávních jedná-
ních, kdy jsou jim ukládána 
sankční opatření. Já osobně 
dále spolupůsobím na úseku 
souvisejícím s vymáháním 
pohledávek dlužníků, objedná-
vek, provozování taxislužby, 
vyřizováním stížností a s tím 
související administrativou. 
Rovněž je mou povinností 
zajišťovat provoz pracovišť 
a požadavky spolupracovníků 
po materiální stránce za spolu-
práce s ostatními odbory. 
Kolik máte podříze-

ných a co je jejich náplní 
práce? 

V současné době jsem vedou-
cím pracovníkem pro 14  refe-
rentek a referentů, kdy na 
pracovišti evidence vozidel 
jsou tři referenti, na pracovišti 
evidence řidičů dvě referentky, 
jeden zkušební komisař v pra-
covním poměru a jeden na 
smlouvu o pracovní činnosti 
(zkrácený úvazek),  na praco-
višti přestupků na úseku veřej-
ného pořádku jedna referentka 
a jeden referent, na pracovišti 
přestupků na úseku bezpečnos-
ti silničního  provozu  dvě  refe-
rentky a dva referenti, na úseku 
silničního hospodářství jedna 
referentka. Náplň jejich práce 
naznačuje již název pracoviště, 
na kterém působí. Referenti na 

úseku evidence vozidel pro-
vádějí veškeré úkony souvise-
jící s evidencí vozidel a s tím 
souvisejících dílčích činností 
jako je například u občanů 
neoblíbené vybírání správ-
ních poplatků či vybírání tzv. 
ekologických poplatků. Jejich 
činnost je vymezena zákonem 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích 
(zák. č. 56/2001 Sb.) a souvi-
sejícími předpisy. Referentky 
na úseku evidence řidičů se 
zaobírají veškerou problema-
tikou evidence řidičů včetně 
problematiky související s evi-
dováním autoškol a jejich kon-
trol. Jejich činnost je vymeze-
na zákonem o provozu vozidel 
na pozemních komunikacích 
(zák. č. 361/2000 Sb.) a sou-
visejícími předpisy. Tak tomu 
je i u zkušebních komisařů. 
Referentka na úseku silnič-
ního hospodářství se věnuje 
všemu, co souvisí s činností 
na pozemních komunikacích  
v rozsahu od účelových komu-
nikací po silnice II. třídy. Její 
činnost je vymezena zákonem 
o pozemních komunikacích 
(zák. č. 13/1997 Sb.) a sou-
visejícími předpisy. Refe-
renti na úseku přestupků řeší 
protiprávní jednání na úseku 
přestupků a jiných správních 
deliktů v rozsahu stanoveném 
zákonem. Jejich činnost je 
vymezena především zákonem 
o přestupcích (zák. č. 200/1991 
Sb.), zákonem o provozu na 
pozemních komunikacích (zák. 
č. 361/2000 Sb.) a ostatními 
zákony definujícími skutkové 
podstaty přestupků. Samozřej-
mě jejich činnost i všech ostat-
ních se řídí správním řádem 
(zák. č. 500/2004 Sb.). 

Co Vás těší na Vaší práci 
a co naopak považujete 
za její stinnou stránku? 

Když děláte to, co vás baví, 
tak práci nevnímáte jako zdroj 
obživy, ale spíše jako koníčka. 
Stinné stránky se také najdou, 
ale pokud je vnímáte, nepře-
hlížíte je a snažíte se je nějak 
řešit a překonat, pak je to dob-
ré. Pokud však nejste schopen 
se s nimi vyrovnat, je lepší 
z pozice odejít. Musím přiznat, 
že jsem již o odchodu uvažo-
val. Tuto v uvozovkách krizi 
jsem zatím vyřešil, ale nejsem 
si jist, zda úplně správně.
Je něco, co byste ještě 

chtěl ve své funkci změ-
nit? 

Je vždy něco, co se dá změnit 
nebo co byste chtěl změnit. Já 
osobně bych chtěl, abychom 
získali odpovídající prosto-
ry pro činnost skoro všech 
našich pracovišť. V současné 
době jsou podmínky dobré,  
ne však optimální, na praco-
višti silničního hospodářství. 
Na ostatních pracovištích se 
neustále potýkáme s dle mého 
názoru nevyhovujícími pro-
story a podmínkami. Po celou 
dobu mého působení se stále 
snažíme řešit věci provizorně 
či dočasně, ale výsledek stále 
není uspokojivý a ten nebude 
do té doby, dokud se nenajdou 
prostory, které budou vyho-
vovat.  Příčinu, proč tomu tak 
je, hodnotit nechci, neboť ve 
funkci jsem nebyl od počát-
ku, tj. kdy výkon státní správy 
přešel na obce s rozšířenou 
působností. Mohl bych popiso-
vat názory a domněnky jiných, 

které dle mého nejsou daleko 
od pravdy, ale nejsem zvyklý 
dělat závěry z informací, které 
nemám prověřené.
Jak vidíte vývoj Vaše-

ho oddělení za poslední 
léta?

Z pohledu našich činností, 
hlavně v možnosti vyhovět 
požadavkům občanů a ostat-
ním subjektům, na tuto věc 
pohlížím optimističtěji. Roz-
šířilo se nám od poloviny loň-
ského roku personální obsaze-
ní našeho odboru. Následky  
deficitu spočívající v neochotě 
přijmout další pracovníky ze 
strany předcházejícího vede-
ní města, které vedly k pro-
dlužování zpracování agendy 
přestupků, jsme si na bedrech 
nesli více než 2 roky a potý-
káme se s nimi bohužel ještě 
dnes.  Takže teď ještě chybí 
odstranit nedostatek prostoru 

na pracovištích a myslím si, že 
jak referenti, tak i já budeme 
spokojeni. 
Jaké dopravní přestup-

ky řešíte nejčastěji?

Jedná se o přestupky a správ-
ní delikty na úseku překročení 
povolené omezené rychlos-
ti. Je to specifická část naší 
činnosti, na které pracují od 
1. ledna 2015 dva referenti. 
Nelze však činnost na úseku 
řešení dopravních přestupků 
dělit na tunel Valík a ostatní. 
Toto hodnocení by bylo neob-
jektivní a nespravedlivé. Kaž-
dý z referentů, nejen na úseku 
dopravních přestupků, svoji 
práci odvádí jak nejlépe umí.

Pokračování na str. 10
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Otázky pro vedoucího odboru správního a dopravního Daniela Novotného

Z této problematiky
máme nejvíce přestupků 
z dálničního tunelu Valík

Těší mne, 
že mě moje práce baví

Přešticko ve fotografii
V květnu letošního roku 

vyhlásil Mikroregion Přeštic-
ko již 6. ročník soutěže ama-
térských fotografů „Přešticko 
ve fotografii“. Dne 18. zá- 
ří byla fotosoutěž ukončena  
a 24. září se sešla hod-
notící komise ve složení: 
Josef Kubát, Ing. Jiří Běl,  
Mgr. Karel Naxera, Karel 
Beneš a Lucie Svobodová. 
Každý porotce hodnotil samo-
statně s možností udílení bodů 
v rozmezí 1 až 5, hodnota pět 
byla nejvyšší. Výsledky byly 
slavnostně vyhlášeny na ver-
nisáži výstavy dne 15. října 
v 17.00 hodin v Domu histo-
rie Přešticka. V kategorii do 
15 let zvítězila Lucie Blažko-
vá z Chlumčan se snímkem 
„Magický večer“, 2. místo 

obsadila Barbora Babková 
z Dolní Lukavice se sním-
kem „Od rána až do noci“ 
a 3. místo patří Pavlu Dvořá-
kovi z Vodokrt se snímkem 
„Vlaštovky“. V kategorii 
nad 15 let zvítězil Ivan Mar-
kovič z Přeštic se snímkem 
„Pohlcen rosou“, 2. místo 
obsadila Drahomíra Studnič-
ková z Vodokrt se snímkem 
„Ranní probouzení“ a 3. mís-
to patří Václavu Živnému 
z Dolní Lukavice se sním-
kem „Předšumaví“. Všichni 
ocenění dostali poukázky na 
odběr zboží v hodnotě od 500 
korun do 3000 Kč, keramic-
kého anděla z dílny Základní 
speciální školy Diakonie ČCE 
v Merklíně, květinu a pamět-
ní list. Pamětní list s kresbou 

slečny Adélky Bouchnero-
vé dostali všichni účastníci 
soutěže. Z vítězných snímků 
budou opět vydány kapesní 
kalendáříky. V letošním roce 
byly poprvé uděleny ceny 
starostů, které získaly Lenka 
Blažková a Drahomíra Stud-
ničková. 

K příjemné atmosféře ver-
nisáže přispěl student Jakub 
Moulis, který celým podve-
čerem prováděl, vystoupení 
Petra Kučery, Tomáše a Jana 
Hrubých pod vedením paní 
Hofmanové ze ZUŠ Přeštice.

Těšíme se i na vaše snímky 
v 6. ročníku, který vyhlásíme 
1. května 2016.

Miloslava Loudová
předsedkyně

Mikroregionu Přešticko

Na snímku jsou zleva: Ivan Markovič, Václav Živný, Barbora Babková, Pavel Dvořák a Lenka 
Blažková.

Skautská podzimní výprava
Tak jako každý podzim, 

i tentokrát celé skautské stře-
disko vyrazilo na víkendovou 
výpravu. Tentokrát to bylo do 
Chrástu, kde jsme měli domlu-
vené ubytování v tělocvičně 
základní školy.

V pátek odpoledne jsme se 
s batohy na zádech sešli na 
nádraží. Výpravy se účastnilo 
celkem 32 dětí a 7 dospělých. 
Páteční večer v tělocvičně byl 
ve znamení her a skákání na 
trampolíně. Večerka sice byla 
v půl desáté, ale jak už to na 
takových akcích první večer 
bývá, nikomu se ještě dlouho 
spát nechtělo.

V sobotu po snídani jsme 
společně vyrazili na celodenní 
pochod do polesí Kokotsko, 
částečně jsme šli po místní 
naučné stezce včetně zastavení 
u Kokotských rybníků. Pod-
zim a jeho barvy byly v těch-

to lesích okouzlující. Celkem 
jsme za celý den ušli asi 12 
km, i ti nejmenší vcelku bez 
problémů, jen občas padaly 
otázky „Kdy už tam budeme?“ 
nebo „Kolik ještě zbývá?“

Po večerním programu šlo 
usínání lépe, únava byla znát. 
Druhý den jsme vyrazili na 
kratší vycházku k soutoku řek 

Klabavy a Berounky, cestou 
jsme si zahráli několik her. Po 
obědě už nás čekala jen cesta 
zpět domů. 

Letošní výprava se pove-dla, 
i počasí nám přálo. Snad se 
všem účastníkům líbilo. Bude-
me se všichni těšit na další 
společné akce.

Jájina
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Proč si myslíte, že na oficiální akce pořádané městem (jako 
třeba výročí vzniku republiky, výročí významných osobností 
apod.) chodí pravidelně tak málo lidí zastupitele nevyjímaje?

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

Mgr. Karel 
Naxera

Ing. Petr Walta

Jana Tykvartová

Dušan Rada

Žehrání na 
míru občan-
ské angažo-
vanosti je 
vždy spolehli-
vou trefou do 

černého. Osobně si to vysvět-
luji tím, že obecný blahobyt 
je na takové úrovni, že lidé 
nepovažují za důležité, aby se 
právě oni o něco ve veřejném 
prostoru zajímali. A není-li 
to mírou blahobytu, pak je to 
zcela jistě mírou pohodlnosti 
a letargie z neznámých příčin. 
Nebudu se pouštět do žádných 
zásadních společensko-poli-
tických rozborů. Na rovinu 
říkám, že žádný jednoduchý 
recept na zvýšení občanské 
angažovanosti neexistuje. Ta 
přichází a odchází v závislosti 
na vnějších okolnostech, které 
můžeme jako společnost sti-
mulovat, ale jako jednotlivci 
jsme odsouzeni házet hrách 
na zeď, ve snaze přispět svojí 
troškou do prázdného mlýna. 
A vzhledem k tomu, že zastu-
pitelé jsou vybírání neúčast-
ným lidem, není divu, že sami 
příliš účastni nejsou.

Je to zřejmě 
dáno minu-
lostí, kdy vše 
bylo povinné 
a kdo neměl 
praporky, byl 

„záškodník“. Z tohoto pohle-
du je neúčast občanů na těchto 
akcích jen logické vyústění. 
Možná se to v blízké budouc-
nosti změní a pod tíhou sou-
časné evropské imigrační situ-
ace si lidé opět vzpomenou na 
význam těchto dnů, kdy jsme 
získali svobodu a můžeme zde 
v poklidu žít.

Pro většinu populace je to jen 
volný den bez dalších povin-
ností.

A proč se neúčastní někte-
ří zastupitelé? Pokud mohu 
mluvit za sebe, snažím se tyto 
akce navštěvovat, i když při-
pouštím, že i mně může účast 
překazit pracovní vytížení či 
rodinná událost.

K oslavě 
svátku repub-
liky: Každá 
doba má svá 
velká témata 
a hesla. A slo-

vo stát a národní hrdost nebyla 
ta slova, která by se v posled-
ních 25 letech preferovala.

Byla to ODS, kdo rozbil spo-
lečný stát Čechů a Slováků 
v roce 1992 a zničil tak dílo 
a odkaz prezidenta Masaryka, 
zakladatele našeho státu, aniž 
by se občané k tomu moh-
li vyjádřit. ODS přišla také 
s kupónovou privatizací, kdy 
se republika vyprodávala za 
hubičku, ani tady se pojem 
vlastenectví nezdůrazňoval. 
Vyprodali i rodinné stříbro, 
které stále snáší „zlatá vejce“, 
ale už jiným, zpravidla zahra-
ničním majitelům! V jejich 
zemích se teď staví nemocnice 
a plavecké bazény pro jejich 
občany z daní ze zisku vytvo-
řeného v naší zemi. Podívejte 
se jen, za kolik je dnes prodá-
ván Plzeňský pivovar a pocho-
píte!

Proběhl zde proces absolutní 
kritiky všeho, co bylo udělá-
no před rokem 1989 – všech-
no špatně, spálená země! Až 
čas ukázal, že to není pravda. 
Rozdělilo to však hluboce naši 
společnost, lidi. Byli zavrženi 
hrdinové a vzory té doby, spi-
sovatelé, herci, frontoví vojáci, 
ale i lidé z podnikatelské sféry. 
Nyní vidíme pokusy vytvořit 
vzory nové, často kontroverz-
ní, jako bratry Mašíny, Magora 
Jirouse a další. V nedlouhých 
dějinách našeho státu je teď 
zmatek a 40letá nejasná etapa. 
Naši noví státníci, superdemo-
kraté, podporovali po roce 
1990 válečné agrese USA ve 
světě bez mandátu RB OSN, 
zabíjení nevinných lidí v Jugo-
slávii, Iráku, Libyi i v Sýrii. 
Myslím si, že toto vše řada 
občanů vnímá a podle toho 
se ke státu staví. Samozřejmě 
jsou zde i jiné důvody. Zřejmě 
i mnoho z těch statisíců lidí 
bez práce má jiné starosti, než 
slavit státní svátek.

Malá účast 
občanů na 
o f i c i á l n í c h 
akcích není 
jen problém 
Přeštic, ale 

myslím si, že je celorepubliko-
vě v obcích obdobné velikos-
ti. Především mladší a střední 
generace využije volného dne 
pro rodinu či své koníčky. 
Jedna z možností možná je, 
aby byl oficiální program  
doplněn programem pro 
děti, jako je například oslava  
17. listopadu.

Bo neni 
čas!!! Pokud 
to mám trochu 
rozvinout, tak 
stačí, aby se 
každý poroz-

hlédl ve své rodině. Většinou 
to vypadá tak, že staří peču-
jí o vnoučata a obstarávají 
každodenní rodinné povinnos-
ti, takže neví, kam dřív skočit. 
Večer se s vyplazeným jazy-
kem dostaví rodiče a pokud 
navíc pracují mimo Přeštice, 
tak na společně strávené chvil-
ky s dětmi mnoho času nezby-
de. Proto si myslím, že i lidé, 
kteří si jsou schopni uvědomit, 
že je nějaké významné výročí, 
zvažují, zda raději nestrávit 
ten nedostatkový čas se svými 
dětmi někde při sportu nebo 
v přírodě. Tedy pokud ty děti 
na těch akcích zrovna nehrají 
nebo nezpívají! Má-li se tedy 
zvýšit počet účastníků na ofi-
ciálních akcích, tak se musí 
do programu namontovat co 
nejvíc „kulturních vložek“! 
V tom případě se pak dá oče-
kávat i účast rodičů a prarodi-
čů. Sázet na vlastenectví – to 
už se dávno nenosí. Ale to už 
je zase jiný příběh.

Důvodů mů-
že být více: 
politických, 
generačních 
a nepochybně 
i osobních. 

Desítky let jsme oslavovali 
různá podivná výročí: třeba 
koncem února vítězství pracu-
jícího lidu, v listopadu revoluci 
cizího státu, která byla vlastně 
říjnová, ale Den znárodnění, 
jak se tehdy 28. říjen jmeno-
val, se neslavil vůbec. I když 
uplynulo téměř 100 let, je pro 
mne stále samozřejmou povin-
ností, tento svátek uctít.

Pro mladší generaci je možná 
důležitější svátek 17. listopad, 
protože si na události před 26 
roky mnozí pamatují. Neinfor-

O b č a n é 
ztrácí cel-
kově zájem 
o veřejné 
dění a nejen 
v ý z n a m -

ná výročí. Proč tomu tak je? 
Nevím. Možná jsou něčím 
zklamáni, možná jen svůj čas 
raději věnují pro ně důležitěj-
ším věcem…

Důvodů je 
(jako obvyk-
le) více, poku-
sím se uvést 
ty nejpodstat-
nější: 1) Jsou 

to důvody genové, Čechům 
chybí více národní hrdos-
ti, jsme spíše – na rozdíl od 
Poláků, Rusů či jiných – hrdi 
na to, že jsme někoho pře-
vezli či doběhli než na posta-
vy naší národní minulosti.  
2) Jsou to důvody vzdělanost-
ní, v tomto státě ubývá vzdě-
lanosti (mohu dokázat!) a s ní 
i znalostí dějepisných, ve ško-
le či v rodinách se naše historie 
neprobírá s potřebnou pozor-
ností a zaníceností a školáci 
či studenti (s naším tichým 
souhlasem) ji vnímají spíše 
jako předmět nudy než jako 
předmět zájmu. 3) Stav spo-
lečnosti, prezentovaný např. 
vystoupeními vrcholových 
našich politiků, kteří si oslavy 
výročí nevykládají jako zdroj 
reflexe minulosti, ale jako pří-
ležitost k exhibici svých osob-
ních názorů a k oceňování 
svých osobních sympatizantů 
na úkor skutečných osobností, 
s takovou společností je pak 
těžké se chtít identifikovat. 
 4) Snaha vyhnout se aktivi-
tám, kdy už svojí účastí dekla-
ruji svůj postoj, neboť Češi 
neradi zveřejňují svůj názor, 
zejména pokud není jasné, 
jaký názor je vnímán jako 
oficiální. 5) Je to nedosta-
tek času, který jsme schopni 
věnovat těmto akcím (u mne 
je to – aniž bych se tím chtěl 
omlouvat – např. nutnost trá-
vit většinu sobot na svém pra-
covišti (výuka dálkařů, dohá-
nění povinností, na něž nezbyl 
v týdnu potřebný čas apod.). 
6) Lenost či pohodlnost, jež 
nás okrádá o aktivnější prožití 
svého života. Znalost důvo-
dů však není nejpodstatněj-
ší, podstatné je najít osobní 
vnitřní motivaci k účasti na 
těchto akcích!

V podsta-
tě ze stejné-
ho důvodu, 
z jakého se 
n e ú č a s t n í 
v e ř e j n ý c h 

zasedání zastupitelstva města. 
Patrně si dostatečně neuvědo-
mují, jak hodně moc by již svou 
občasnou přítomností a zájmem, 
neřku-li sdělením vlastního 
názoru veřejně, pomohli sobě, 
svému městu, své vlasti. Občan-
ství není zastupitelné.

O f i c i á l n í 
akce bývaly 
kdysi povin-
né, a pro-
to se jich 
zúčastňovalo 

mnoho lidí – od pionýrů, sva-
záků až po důchodce. Doba 
se změnila a tím i účast. Nyní 
má spousta lidí časově náročná 
povolání, mnohdy i o sobotách 
a svátcích. A pokud má někdo 
volno, využívá ho na to, na co 
mu nezbývá čas, takže právě 
účast na oficiálních akcích je 
jednou z prvních odložených. 
Při zábavných akcích jako 
např. dožínky s pivními slav-
nostmi nebo Přeštický kanec je 
plné náměstí. Možná by k větší 
účasti pomohl atraktivní dopro-
vodný program.

Ať už je účast na oficiálních 
akcích jakákoliv, je třeba 
pochválit organizátory a pořa-
datele za přípravu a konání 
– významné dny je nutné při-
pomínat a oslavovat.

P ř í č i n o u 
bude zřejmě 
pohod lnos t 
nás všech 
a také určitě 
vědomí, že již 

Já se jako 
s t a r o s t a 
samozřejmě 
z ú č a s t ň u j i 
všech akcí, 
ale chápu, že 

časy se změnily. Při prohlížení 
černobílých fotografií z prv-
ní poloviny minulého století 
jsem ohromen množstvím lidí, 
kteří se tehdy takových akcí 
účastnili. Masy v prvorepub-
likových průvodech se dají 
srovnat snad jen s probíhající-
mi demonstracemi na podpo-
ru nebo proti běžencům. Pryč 
jsou i akce hromadné dobro-
volně-povinného charakteru, 
kterými totalitní komunistický 
režim dával světu na odiv jed-
notu pracujícího lidu. Součas-
né oficiální akce v Přešticích 
navštěvují především senioři 
a rodinní příslušníci účinku-
jících z řad našich pěveckých 
sborů a hudebních těles. Mys-
lím, že zbývající jsou v men-
šině. Proč? Mám prostě pocit, 
že pojmy jako národní hrdost, 
sounáležitost, úcta k našim 
předkům či připomínání si naší 
historie nejsou tím, čím bývaly 
pro naše rodiče a zejména pra-
rodiče. Jaké množství lidí bylo 
při prvním odhalování sochy  
T. G. Masaryka nebo J. J. Ryby! 
Možná tolik, co při posledních 
pivních slavnostech. Společ-
nost se změnila. A dohledat si 
to určitě můžeme i na Googlu.

Nemys l ím 
si, že situace 
s návštěv-
ností by se 
poslední roky 
nějak výrazně 

měnila. Od roku 1994 se účast-
ním pravidelně státních svátků 
v rámci hudebního doprovodu 
k těmto aktům. S počtem účast-
níků je to stále přibližně stejné. 
Dokonce si troufnu říci, že jsou 
to i stále stejné tváře, ať jde 
o veřejnost či členy současného 
i bývalých zastupitelstev. Mož-
nou podstatu nízké návštěvnosti 

Nepochyb-
ně i tyto 
vzpomínkové 
akce jsou pro 
naše město 
v ý z n a m n é . 

Malá návštěvnost dost možná 
spočívá v ne tak atraktivním 
programu, jako je to u akcí 
jiných. Určitě svoji roli do 
určité míry hraje i počasí. 
A dnešní uspěchaná doba – i to 
je dost zásadní věc.

Ještě před 
pár lety bylo 
nemyslitelné, 
aby na teh-
dejších osla-
vách někdo 

chyběl. Oslavy byly masové 
a nucená účast měla vypoví-
dající odezvu. Nemyslím si, že 
by nám to chybělo.

Jsme o pár let dále, a kdo ví, 
že nějaké oslavy budou probí-
hat? Bohužel na přístupových 
místech do města nejsou vidět 
informační letáky, které by 
lidi už na první pohled zauja-
ly a informovaly o tom, co se 
bude konat.

Demokracie = zodpovědnost 
za sebe. Nikdo nikomu neur-
čuje, zda a proč tam má chodit. 
Na druhou stranu, ten, kdo na 
tuto akci přijde, jde dobrovol-
ně, cítí potřebu tam jít.

Stojí ale i za to položit otáz-
ku: „Může ten, kdo tam nejde, 
ještě být patriotem, Čechem, 
nebo Přeštičanem?“ Není 
to tedy z mého pohledu jen 
o tom, zda se účastním, ale 
i o tom, jak se kdo především 
chová a jedná nebo jak si své-
ho města váží.

Tak aby to nakonec neby-
lo jen chvilkové opojení typu 
„Kdo neskáče, není Čech“.

movanost o významu 28. října 
je někdy i přes časový odstup 
téměř zarážející.

I když si uvědomuji, že pří-
prava stojí pořadatele plno 
úsilí, osobně v menší účasti na 
oslavách nevidím zásadní pro-
blém. Některým akcím pořáda-
ným na náměstí by nepochyb-
ně více pomohlo zprovoznění 
restaurace Hotel, nežli utkvělá 
představa potřebnosti budová-
ní minipivovaru.

vidím v nezájmu o udržení tra-
dic, neochotě spolupracovat na 
úrovni spolků a patrně i malé 
úctě k české historii a státním 
symbolům. Mě osobně často-
krát zaráží chování lidí při pro-
dukci státní hymny, kdy přede-
vším mladší generace ani neví, 
že by měla smeknout pokrývku 
hlavy. Díky početným návště-
vám našich partnerských měst 
Nittenau a Krško mohu kon-
statovat, že spolupráce spolků, 
udržování tradic a návštěvnost 
akcí je tam na velmi vysoké 
úrovni.

akce tohoto typu nejsou dobro-
volně povinné. Možná je také 
svátků mnoho a nejsme schop-
ni zvolit si ten hlavní a pro nás 
všechny nejdůležitější. Češi 
zřejmě nedokážou vyjádřit 
hrdost například při výročí 
vzniku samostatného českoslo-
venského státu veřejně a s vel-
kou pompézností jako jiné vel-
ké národy, ale zato umí skákat 
jako Čech (podmínkou je ale 
vítězství národního fotbalové-
ho nebo jiného týmu). Dalším 
důvodem bude možná to, že 
jsme národ chatařů a chalu-
pářů, takže většina národa 
využije mnohdy státního svát-
ku k prodloužení víkendového 
pobytu na své chaloupce. Já 
osobně využívám v poslední 
době volno navíc k dokončení 
nesplněných restů. Proto se již 
těším na Velký pátek, který 
byl nedávno schválený opět 
jako den pracovního klidu.
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Navštívili jsme zámek Lužany
Dne 2. a 6. října jsme my, žáci 

a žákyně 3. ročníku ZŠ Josefa 
Hlávky Přeštice, navštívili zá-
mek Lužany, kde žil a tvořil 
vynikající architekt, stavitel 
a mecenáš Josef Hlávka. Zá-
mek není běžně veřejnosti 
přístupný, ale díky vstřícnosti 
Hlávkovy nadace nám byla 
jeho prohlídka umožněna.                                      

Na cestu jsme se vydali vla-
kem, což byla pro nás příjemná 
změna i velký  zážitek. Prohlíd-
ku jsme začali už v krajinář-
ském parku, který byl vytvořen 
J. Hlávkou v anglickém stylu. 
Pokračovali jsme v přízemí 
zámku, kde je umístěna stálá 
výstava o jeho díle a odkazu.  
V jednotlivých pokojích jsme 
obdivovali množství důmysl-
ných technických detailů. Pro-
hlédli jsme si i kapli, ve které 
zněla Lužanská mše složená 
přítelem Josefa Hlávky Anto-
nínem Dvořákem.

Celým zámkem nás prová-
zela  správkyně paní Hana  
Kaufnerová. Tímto jí děkuje-
me za ochotu a nově získané 
poznatky.

žáci 3. ročníku
ZŠ J. Hlávky Přeštice

Před zámkem – těšíme se na prohlídku.

Dokončení ze str. 8
Kolik je ročně spáchá-

no přestupků překroče-
ním  rychlosti v tunelu 
Valík?

Jak víte, statistiky se zpravi-
dla vyhotovují za kalendářní 
rok, ucelenou roční statistiku 
tedy máme z roku 2014. Za ten-
to rok jsme evidovali na úseku 
překročení rychlosti v tunelu 
Valík celkem 674 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo vyřízeno 
cca 40 % přestupků, kdy oslo-
vený provozovatel na základě 
výzvy uhradil určenou částku 
ve výši 1000 Kč. V ostatních 
případech probíhalo zkrácené 
řízení, kdy na základě rozhod-
nutí v příkazním řízení určený 
řidič uhradil stanovenou poku-
tu. Těchto případů bylo oprav-
du málo. Větší počet případů 
byl, že na základě příkazu ve 

zkráceném řízení o správním 
deliktu provozovatel uhradil  
stanovenou pokutu. Největší 
počet správních deliktů byl pak 
řešen klasickým řízením až do 
fáze vydání klasického roz-
hodnutí a v mnoha případech 
s následným odvoláním u nad-
řízeného krajského úřadu. Jsem 
rád, že odvolací orgán přibližně  
v 96 % potvrdil naše rozhod-
nutí.  
Jsou nějaké zajímavé 

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

Nejsem si jist, zda to, co vám 
uvedu, je zajímavé, ale spíše 
varující, kam až může vést 
snaha se vyvinit z protipráv-
ního jednání ze strany zástup-
ců provozovatelů vozidel ve 
správních řízeních. V mnoha 
případech na úseku překročení 

rychlosti v tunelu Valík nám 
jeden nejmenovaný zástup-
ce oznamuje osobu určeného 
řidiče, kdy tato osoba zemřela. 
Z mého pohledu je takovéto 
jednání minimálně nevhodné 
a neuctivé k zemřelým osobám 
a jejich pozůstalým.
Kde bydlíte, jaké máte 

koníčky a kde nejraději 
trávíte svůj volný čas?  

Bydlím v Dobřanech, musím 
však uvést, že od roku 1983 
do roku 1992 jsem s rodinou 
bydlel v Přešticích. Největší 
koníček v mém věku jsou moji 
čtyři vnuci a pak jízda na hor-
ském kole. Tímto je i řečeno 
kde trávím svůj volný čas.
Co se Vám ve městě 

nejvíc líbí, kam rád cho-
díte? 

Vzhledem k tomu, že bydlím 
mimo Přeštice, tak moc času 

mimo pracovní dobu v Přeš-
ticích netrávím. Musím však 
uvést, že nedávno jsem měl 
možnost v rámci vyjížďky na 
kole navštívit nově zbudova-
ný areál nejen pro vodáky za 
řekou a mohu říci, že jsem 
byl velice mile překvapen. 
Na druhou stranu musím 
uvést, co se mi nelíbí, a to je 
špatná situace v centru měs-
ta, kdy si můžete koupit vše, 
ale teplé jídlo mimo pizzy 
nenajdete.   
Máte nějaké oblíbené 

rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus? 

Již před mnoha lety mne 
oslovilo rčení pana Wericha:  
Když už člověk jednou je, tak 
má být tím, čím je, a nemá být 
tím, čím není, tak jak tomu 
v mnoha případech je.

Text a foto Milan Janoch

Otázky pro vedoucího odboru správního a...

 inzerce

Podruhé pořádalo KKC Přeštice 3. 10. 2015 akci Den pro 
rodinu aneb Křížem krážem Přešticemi. Účastníci obdrželi 
tzv. pasy, kde byla zaznamenána účast na jednotlivých mís-
tech v Přešticích, bylo jich celkem sedm. Jedním z míst byla 
i radnice, kde byly k vidění fotokroniky, pamětní kniha a měst-
ské pečetě.                                          Text a foto Ing. Jiří Běl
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Bezpečnost především!
Jistě jste všichni zaregistro-

vali čilý stavební ruch v místě 
křižovatky ulic Červenkova 
a Husova (před okresním úřa-
dem). I na webu je téma hoj-
ně diskutováno a z velké části 
kritizováno. Proto se pokusím 
vysvětlit, co nás k opravě 
chodníků vedlo.

Po rekonstrukci Hlávko-
vy ulice v roce 2012 nebyl 
obnoven přechod pro chodce 
u hřbitova. Podle Ředitelství 
silnic a dálnic byl v rozporu 
s normami. Tehdejší vede-
ní města se proto zaměřilo 
na znovuvybudování tohoto 
důležitého přechodu, ale též na 
úpravy dalších přechodů tak, 
aby byly uvedeny do souladu 
s normami.

Město Přeštice dostalo pří-
slib dotace z programu zamě-
řeného na zvýšení bezpečnosti 
dopravy ve výši 899 tisíc Kč 
na úpravu přechodů pro chod-
ce na křižovatce ulic Husova 
– Červenkova. Komunikaci 
proto dělníci zužují na nor-
movou šířku 6,50 m a zajišťují 
bezpečnost nasvícením. Tyto 
přechody byly vytipovány po 
jednání s projektanty, Doprav-
ním inspektorátem Policie ČR 

a Státním fondem dopravní 
infrastruktury.

Po konzultacích s odborníky 
ze státního fondu jsme doplnili 
úpravy, které zvýší bezpečnost 
chodců (pásy zeleně, ostrůvek 
zeleně před lékárnou, obrubní-
ky). O vyjádření jsme požádali 
rovněž společnost ČSAD auto-
busy Plzeň a. s. Po testování 
při modelové jízdě autobusů 
křižovatkou jsme upravili pro-
jektovou dokumentaci tak, že 
jsme zvětšili poloměr zatáčení 
pro výjezd na křižovatce Čer-
venkova Husova na 12 metrů. 
Město pak obdrželo kladné 
vyjádření dopravce v červnu 
roku 2014.

Jelikož se probíhající úprava 
odehrává v městské zástavbě, 
je na místě ohleduplný přístup 
řidičů. Jsem si jistá, že si na 
tuto změnu všichni zvykneme 
a oceníme zklidnění dopravy 
stejně, jako tomu je opodál 
v Komenského ulici.

Cílem celé akce není kompli-
kovat život obyvatelům města, 
ale hlavně zvýšení bezpečnos-
ti dětí, seniorů a vůbec celé 
dopravy. A to se nepochybně 
podaří. (redakčně zkráceno)

Ing. Arch. Soňa Stunová

Nasvícení přechodů

Tolerance při rekonstrukci

Občanské průkazy 
a cestovní pasy 
– stěhování kanceláře!

Úsek občanských průkazů 
a cestovních pasů oznamuje 
občanům, že v tomto roce je 
poslední úřední den v pondě-
lí 7. prosince. Důvodem je 
stěhování kanceláře a poté od  
15. prosince celostátní odstáv-
ka systému z důvodu legis-
lativních změn od ledna roku 
2016. Žádáme proto občany, 
aby k výměně občanských 
průkazů a cestovních pasů při-
šli buď před tímto termínem 
nebo výměnu ponechali na 
leden roku 2016.

Odcizení dokladů lze ohlá-
sit na kterémkoli obvodním 
oddělení Policie ČR. Ztrátu 
popř. i odcizení bude umož-
něno ohlásit v době uzavření 
úseku dokladů i nadále v úřed-
ní hodiny.

Stěhování proběhne do 1. pat-
ra ve stejné budově městského 
úřadu do uvolněných pro-
stor po podatelně a pokladně 

finančního úřadu. Pro občany 
budou znamenat nové prosto-
ry větší soukromí při vybavo-
vání potřebných záležitostí. 
Zároveň jistě všichni ocení 
v horkých dnech příštího léta 
klimatizovanou čekárnu. Pro 
zkvalitnění a urychlení služeb 
bude nově fungovat samostat-
né pracoviště jen na výdej zho-
tovených dokladů. Poplatky 
spojené s touto agendou bude 
možné zaplatit hned na stej-
ném podlaží.

Zároveň upozorňujeme ob-
čany, že od ledna si budou 
moci cestovní pasy i občanské 
průkazy vyměnit na jakémko-
liv úřadu s touto agendou bez 
ohledu na trvalé bydliště.

Děkujeme předem za pocho-
pení.

Mgr. Dana Hanušová
vedoucí odboru školství,

vnitřních věcí
a památkové péče

Bramborohraní
Je úterý 13. října a paní uči-

telky z MŠ Gagarinova při-
pravily na zahradě podzimní 
akci pro děti a rodiče Bram-
borohraní. Jak název napoví-
dá, zahrada byla plná bram-
bor, bramborových pokrmů 
a hlavně soutěží s brambory. 
Na začátku bramborohra-
ní paní učitelky oblečené za 
bramborové pytle přivítaly 
rodiče a děti. Děti zaháji-
ly bramborové odpoledne 
tanečkem ´1, 2, 3, 4, 5, cos to 
Janku, cos to sněd´. Poté se 
s rodiči vydaly k různým sta-
novištím, kde za splnění úkolů 
dostávaly razítka na papírový 

bramborový pytlík. Odpoled-
ne obohatilo i pečení brambor 
v ohni a ochutnávka brambor 
se solí. Na závěr se všichni 
mohli občerstvit u dlouhé-
ho stolu, kde byly pokrmy 
z brambor, teplý čaj a káva. 
Naše odpolední „bramboro-
hraní“ se vydařilo a děti si 
domů odnášely bramboro-
vé panáčky a nové zážitky, 
jak si lze hrát i s obyčejným 
bramborem. Děkujeme všem 
rodičům, prarodičům a paním 
kuchařkám za přípravu boha-
té bramborové hostiny.

kolektiv učitelek
MŠ Gagarinova Přeštice

SMS InfoKanál Přeštice
Vážení spoluobčané,
město Přeštice Vám tímto 

nabízí jednoduchý a poho-
dlný způsob získávání 
důležitých informací o dění 
ve městě. Ve snaze zajistit 
dostatečnou informovanost 
jsme zahájili provoz SMS 
InfoKanálu města, který 
umožňuje zasílání důležitých 
informací na zaregistrovaná 
čísla Vašich mobilních tele-
fonů v krátkých textových 
zprávách (SMS).

Zajistěte si tyto informace 
tím, že se zaregistujete! Jak?

1) online
2) SMSkou
3) osobně na podatelně MěÚ
Pro občany, kteří nemají 

nebo nevyužívají mobilní tele-
fon, umožníme doručení SMS 
také na pevnou linku v hla-

sové podobě. Pro registraci 
pevného čísla prosím volej-
te: 377 332 555 nebo zašlete  
e-mail s žádostí o registra-
ci na: info@infokanal.cz 
V žádosti uveďte stejné údaje, 
které jsou vyžadovány v regis-
tračních SMS. S veškerými 
dotazy ohledně služby SMS 
InfoKanál se, prosím, obracej-
te na úřad města. 

Další informace získáte 
rovněž na webových strán-
kách www.infokanal.cz
a www.prestice-mesto.cz

Zavedením SMS InfoKaná-
lu se snažíme zkvalitnit život 
v našem městě.

Věřím, že budete se služ-
bou spokojeni, proto, prosím, 
neváhejte a registrujte se.

 Mgr. Karel Naxera
starosta

U S N E S E N Í  
z 9. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 8. 10. 2015
 v Kulturním a komunitním centru 

Masarykovo nám. 311, Přeštice
Zastupitelstvo
města Přeštice:

A/ volí
1. Návrhovou komisi ve 
složení:  MUDr. Ivana Froň-
ková, Dušan Rada, MUDr. Ri-
chard Hájek.
B/ schvaluje
1. Upravený  program 9. zase-
dání Zastupitelstva města 
Přeštice.
2. Prodej bytu 2+1 Červenkova 
1065, Přeštice, formou veřejné 
dražby s minimální vyvolávací 
cenou 700 000 Kč.
3. Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace ve výši 136 730,88 
korun Plzeňskému kraji na pro-
voz spojů 13 a 16 linky 450667, 
kterými je zajišťována doprava 
dětí z místní části Zastávka do 
Přeštic v době školního vyučo-
vání v roce 2015.
4. Uzavření Dohody o narov-
nání se společností AREA 
group s.r.o, Šafaříkovy sady 5, 
301 12 Plzeň, IČ 25203231, ve 
znění předloženém na 9. zase-
dání ZM dne 8. 10. 2015.
Jmenovité hlasování: 
Pro 8 – Josef Falout, Mgr. Petr 
Fornouz, Marek Krivda, Ing. Ji- 
ří Lucák, Jaroslav Majer,  
Mgr. Karel Naxera, Dušan 
Rada, Jana Tykvartová.
Proti 4 – Mgr. Vladimír Frouz, 
MUDr. Richard Hájek, Mgr.  An- 
tonín Kmoch, Ing. Petr Walta.
Zdrželi se 2 – MUDr. Ivana 
Froňková, Jiří Hlavín.
5. Zveřejnění záměru smě-
ny části  pozemku v majetku 
TJ Přeštice p. č. KN 237/2 
o výměře cca 260 m2 v k. ú. 
Přeštice za pozemek v majet-
ku města Přeštice p. č. KN 
st. 1125/1 o výměře 308 m2  
v k. ú. Přeštice.
6. Prodej pozemků v lokalitě 
zahrad pod hřbitovem  st. parc. 
č. 1207 o ploše 10 m2 a parc.  
č. 698/18 plocha 198 m2 v ceně 
75 Kč za zahradu a 100 Kč za 
stavební pozemek bez DPH 
stávajícímu uživateli.
C/ bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti RM od 
posledního zasedání ZM.

2. Informaci právního zástup-
ce spol. CTPark a. s. k postupu 
výstavby CTPark a. s. v areálu 
bývalé Prefy.
3. Informace předsedy fot-
balového oddílu TJ Přeštice 
o plánovaných investičních 
záměrech fotbalového oddílu 
na rok 2016.
D/ vyzývá
Výkonný výbor TJ Přeštice 
projednat na nejbližší valné 
hromadě TJ Přeštice vznik-
lou situaci, týkající se vrácení 
dotace na projekt „Sportovně 
rekreační centrum Přeštice“ 
a předložit návrh řešení na nej-
bližším zasedání zastupitelstva 
města.
E/ ruší
1. Z důvodu změny výměr  
usnesení 24. ZM č. B/28 ze 
dne 26. 6. 2014 – záměr pro-
deje pozemků p. č. 1620, p. č. 
1619, p. č. 1255/30 a prodeje 
části pozemků p. č. 1255/6,  
p. č. 1225/26, p. č. 1255/29, 
vše v k. ú. Přeštice.  
2. Z důvodu změny výměr  
usnesení 26. ZM č. B/21 ze dne  
18. 9. 2014 – prodej dílu 
pozemku parc. č. KN 1255/6 
o výměře 101,70 m2, dílu 
pozemku parc. č. KN 1255/29 
o výměře 1,55 m2, dílu pozem-
ku parc. č. KN 1255/29 o výmě-
ře 0,05 m2, dílu pozemku parc. 
č. KN 1255/29 o výměře  
3,29 m2, dílu pozemku parc. č. 
KN 1255/6 o výměře 36,67 m2, 
dílu pozemku parc. č. KN 1620 
o výměře 28,41 m2, dílu pozem-
ku parc. č. KN 1619 o výměře 
3,74 m2, dílu pozemku parc.  
č. KN 1255/30 o výmě-
ře 109,16 m2, dílu pozemku 
parc. č. KN 1255/6 o výměře  
16,15 m2, všechny pozemky 
v k. ú. Přeštice, společnosti 
AREA partners s. r. o. za kup-
ní cenu 750 Kč/m2 a náklady 
s převodem spojené.

Mgr. Karel Naxera
starosta 

Marek Krivda
místostarosta

Před rekonstrukcí.

Po rekonstrukci. Bezpečnost především.
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Házenkářská slavnost
Poslední podzimní zápas 

přeštických národních házen-
kářek byl orámován malou 
slavností. Dvě prvoligové hráč-
ky, Jitka Kalčíková a Veronika 
Voláková,  převzaly z rukou 
místopředsedy Svazu národní 
házené čestný titul „mistryně 
národní házené“. Je to za dlou-
holetou sportovní činnost, ale 
hlavně za dosažené sportovní 
úspěchy, když oběma hráčkám  
„na krku cinká“ několik stříbr-
ných a bronzových ligových 
medailí. Jak Jitka, tak Vero-
nika byly i členkami vítězné-
ho kolektivu, který vybojoval 
Český pohár a obě dvě také 
reprezentovaly několikrát při 
mezizemském utkání Čechy- 
-Morava. Text a foto (šat)

Upozornění Úřadu práce ČR
Do konce roku 2015 mají 

držitelé dočasných průka-
zů osoby se zdravotním 
postižením (OZP) a průkazů 
mimořádných výhod možnost, 
zajistit si výměnu za nový prů-
kaz OZP. V případě, že tak 
neučiní, nebudou moci po 1. 1. 
2016 využívat žádné benefity 
a nároky, které jim z vlastnic-
tví průkazu vyplývají.

Nový průkaz OZP má podo-
bu plastové kartičky obdobně 
jako občanský nebo řidičský 
průkaz. Tento typ průkazu 
je odolný proti poškození 
a chráněný vůči jeho padělání. 
Nahrazuje všechny dosavadní 
průkazy OZP. Všechny tyto 
doklady jsou platné už jen do 
31. 12. 2015. Úřad práce ČR 
(ÚP ČR) začal vydávat nové 
průkazy OZP v dubnu 2015. 
Vzhledem k tomu, že výmě-
na se týká přibližně 300 tisíc 
klientů, je ještě stále řada lidí, 
kteří se s žádostí o výměnu 
na ÚP ČR dosud neobrátili. 
Chtěli bychom tímto apelo-
vat na klienty, aby nenechá-
vali vše na poslední chvíli 
a vyhnuli se tak zbytečnému 
čekání ve frontách na konci 
roku.

Pro účely vydání nového prů-
kazu OZP je třeba doložit aktu-
ální fotografii, která odpovídá 
formátu podobizny určené na 
občanský průkaz (rozměr 35 
mm x 45mm). Stejně jako při 

každých úředních jednáních, 
musí držitel průkazu také pro-
kázat svou totožnost občan-
ským průkazem. Lidé, kterým 
ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 
1. 1. 2014, nemusí vyplňovat 
žádnou žádost. Stačí, aby pou-
ze doložili fotografii a pode-
psali příslušný formulář, který 
dostanou na přepážkách ÚP 
ČR. Držitelé průkazů mimo-

řádných výhod (kartonové 
průkazy, které vydávaly obec-
ní úřady do konce roku 2011) 
a dočasných průkazů OZP, 
které ÚP ČR vydával podle 
legislativy účinné do 31. 12. 
2013, musí před samotnou 
výměnou podat „Žádost o pře-
chod nároku na průkaz OZP“. 
Až poté jim může ÚP ČR prů-
kaz v nové podobě vydat.

Loma Systems s.r.o.
U Lomy 1069, Dobřany 
V současné době hledáme uchazeče 
na tyto pozice:

Zavírání 
řeky 
Úhlavy

V sobotu 
7. listopa-
du 2015 
od 13.00 
hodin se 

bude konat tradiční akce 
Zavírání řeky Úhlavy 
– Bezpečnost na vodě 
očima dětí. Přes den 
tématické soutěže o ceny 
na vodě či na břehu pro 
vodácké i nevodácké 
děti, projížďky na lodích, 
slavnostní zamčení řeky, 
vyhlášení nejaktivnějších 
členů dětského oddílu, 
večer posezení s kytara-
mi ve velké společenské 
místnosti nové loděnice, 
oslava výročí některých 
našich členů...

Vstupné pro děti a sou-
těžící 50 Kč, pro dospělé 
dle spotřeby bude sta-
noveno na místě. Přijďte 
v hojném počtu, prosíme 
o nahlášení účasti.

Hana Žambůrková
Dagmar Švihlová


