
Už jsem 
viděl snad 
tisíc vašich 
f o to g ra f i í 
kostela, proč 
ho stále foto-
grafujete?

Fotím jen, když je to zají-
mavé. Mám rád slunce, i když 
fotit proti slunci se nemá, ale 

čím dál tím víc fotím právě 
proti slunci.  Mraky, západ 
slunce, červánky. Teď ale kos-
tel fotit přestávám, už se spíše 
specializuji na Plzeňský kraj 
a různé jiné drobnosti.
Mám tedy použít titulek 

„přestávám fotit přeštic-
ký kostel“?

To ne. To spíš „nejsem foto-
graf, dělám jen to, co mě baví“. 
Je to koníček, který mi přerostl 
přes hlavu.

Fotografie vídávám 
jen na Facebooku a na 
vašich stánkách...

Dneska už si je berou různá 
media do katalogů a různých 
serverů, byť z toho nemám 
žádné peníze.  
Proč jim to neprodává-

te?
V rámci propagace Přeštic to 

dávám zadarmo. 

Ročník XXVI.                             ČERVENEC 2020                               Cena 10 Kč

Měsíčník pro Přeštice a okolí
Vydává město Přeštice
Vychází již od roku 1995

PŘEŠTICKÉ
NOVINY

OBSAH NOVIN:

Vzpomínky 
na květen 1945      str. 6

Listování dějinami
Přeštic                      str. 7

Příměstské tábory

                   
 str. 9

Dost bylo kostela

SLOVO
STAROSTY

ROZHOVOR  MĚSÍCE  Č E R V E N C E

Milan Janoch: Fotografování mi 
přerostlo přes hlavu
S přeštickým fotografem o slunci a nádražních kočkách, o ženských aktech, o dvojnásobném vrahovi a o tom, proč 
má plný pokoj andělů 

Přeštické noviny jsou nejlepší!
Porota soutěže Radniční listy 2020 ocenila jako nejlepší v okrese Plzeň-jih Přeštické noviny. Zároveň se Přeštické noviny umístily 

jako druhé v Plzeňském kraji a 35. v celé republice. Soutěž vyhlašuje spolek Kvalikom, který se také zabývá třeba hodnocením kva-
lity komunikace úřadů s veřejností. Přeštické noviny porota pochválila za celkové skvělé zpracování a ocenila, že nejsou zneužívané 
k propagaci politických představitelů města.

Hodnocení poroty, že Přeš-
tické noviny nejsou zneuží-
vané k propagaci politických 
představitelů města, je do jisté 
míry klíčové. Všechny radnič-
ní listy různého typu se dostá-
vají často pod palbu kritiky 
kvůli politickému zneužívání 
především před volbami. Přeš-
tické noviny mají výhodu, že je 
nevydává město, ale Kulturní 
a komunitní centrum. Noviny 
jsou ryze komerční a musejí si 
na svůj provoz vydělat. „Proto 
je v nich také umístěná rekla-

ma, která nemusí být mnoha 
čtenářům po chuti,“ říká ředi-
telka KKC Martina Míšková.

Porota hodnotila radniční 
listy podle deseti kritérií a za 
ně udělovala body. Plný počet 
bodů získaly Přeštické noviny 
za přiměřené množství předsta-
vitelů vedení obce, za praktič-
nost informací, za edukativní 
obsah a za perfektní zpraco-
vání on-line archivu. „Na to 
si možná ještě všichni čtenáři 
nezvykli, ale všechna vydá-
ní Přeštických novin najdou 

na webu www.kzprestice.cz,“ 
dodává ředitelka Míšková, 
kterou hodnocení komise vel-
mi potěšilo. 

Jak uspěly jednotlivé „konku-
renční“ radniční noviny v okre-
se nebo kraji se zjistit nedá. 
Organizátoři soutěže zveřejňují 
hodnocení a pořadí pouze prv-
ních tří nejlepších v každé kate-
gorii. Přeštické listy bodovaly 
v kategorii měst s počtem oby-
vatel od dvou do deseti tisíc.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

Vážení čtenáři,
roušky už 

nosíme jen 
občas a od 
p r v n í h o 
červenco-
vého dne to 
bude pouze 
dobrovolné. 

Hurá! V poslední době jsem 
roušku každou chvíli hledal 
v kapse až před dveřmi obcho-
du, protože jsem zapomněl. 
Také se vám to stávalo? Bohu-
dík se snad už nadobro vracíme 
do běžného stavu a doufám, že 
to již nic nezmění.

Náš úřad funguje také obvyk-
lým způsobem, a proto jsme se 
všichni mohli vrátit k úkolům, 
jejichž plnění bylo pozastave-
no nebo zpomaleno epidemio-
logickou situací.

K nejdůležitějším úkolům 
bezesporu patří všechny akti-
vity vedoucí ke snížení inten-
zity dopravy ve městě. Tu 
zcela určitě změní až obchvat 
Přeštic. Před několika dny 
jste pravděpodobně v médiích 
zaznamenali zahájení prací 
na etapě, která bude obchvatu 
předcházet. Jedná se o pro-
dloužení čtyřproudého přiva-
děče I/27 Šlovice–Přeštice, 
který odstraní nehodový úsek 
v prostoru Vysoké a odklo-
ní dopravu z Horní Lukavice 
obchvatem. Stavba má být 
dokončena nejpozději v břez-
nu 2024. Nová komunikace 
zkrátí čas dojezdu do Plzně 
a zpět, čímž samozřejmě ještě 
stoupne popularita této trasy 
pro cesty k našim hranicím 
s Německem a Rakouskem. 
Silnice I/27 patří na rozdíl od 
I/20 (Plzeň-Nepomuk-Kasejo-
vice-České Budějovice) a I/26 
(Plzeň-Folmava) k těm, na 
nichž se od 1. 1. 2020 nevybí-
rá mýtné. Z tohoto důvodu již 
nyní mnoho dopravců využívá 
trasy Plzeň-Přeštice, aby na 
jihovýchod dále pokračovali 
po silnici II/230 do Nepomu-
ku. Tímto způsobem ušetří za 
mýtné a díky možnosti plynulé 
jízdy z Plzně až do Přeštic se po 
dokončení prodloužení přiva-
děče tato trasa ještě zatraktiv-
ní. Oslovil jsem proto starosty 
obcí, které jsou trase do Nepo-
muku (Kucíny, Dolce, Újezd, 
Týniště a Skašov), a projed-
nal s nimi návrh na úpravu 
provozu spočívající v zákazu 
tranzitní nákladní dopravy. 
Všichni podporu tohoto zámě-
ru přislíbili schválit na úrovni 
svých zastupitelstev. Shodně 
na iniciativu nahlíží též staros-
ta Nepomuku, který v rámci 
svého správního obvodu při-
slíbil součinnost.

Pokračování článku
na str. 9

Přešticko-příchovická neckyáda. Jednalo se již o její 11. ročník. Mezi soutěžícími a návštěvníky panovala veselá nálada. Postaráno 
bylo i o živou muziku a občerstvení a došlo i na vyhlášení nejlepších plavidel.                                       Text (red), foto Milan Janoch

Dechparáda
pod širým 

nebem
25. 7. 2020 

Masarykovo náměstí 
Přeštice

od 14.00 hodin 
Jásalka

Moravská dechová kapela. 
od 16.00 hodin 

Jižani 
Jihočeská dechová kapela 

pod vedením kapelníka 
Miroslava Dvořáka.

Přeštická lávka
4. 9. 2020

0. ročník 
folkově rockového festivalu
Masarykovo náměstí Přeštice

18.00 hodin Glaymoure
19.30 hodin Van swing

20.30 hodin L. Křížek s kapelou

Přeštické 
pivní slavnosti

5. 9. 2020
Masarykovo náměstí Přeštice

14.00 hodin DOGA
16.00 hodin Kroky 

Michala Davida
18.00 hodin DEBILL HEADS

20.00 hodin BUTY
22.00 hodin ARGEMA

Občerstvení a pivovary zajištěno.



Pokračování ze str. 2
Zase takové peníze by z toho 

stejně nebyly a možná by to 
ani nakonec nekoupili a neby-
lo by vidět z Přeštic nic. Tak 
raději udělám městu reklamu.

Překvapilo mne, že 
fotografujete teprve 
osm let. Já myslel, že je 
to letitý koníček...

Kdepak. Já začal točit videa 
na různé soukromé prezentace 
pro přátelé a známé, a kvů-
li tomu jsem si před osmi 
lety koupil zrcadlovku. Jenže 
postupem času jsem obje-
vil větší kouzlo ve fotkách 
a u toho jsem zůstal. Dneska 
mají stránky obrovskou ná-
vštěvnost, ale pořád je to koní-
ček, do kterého vrážím peníze 
já. 
Proč z toho nemáte 

zisk, když mají stránky 
takový dosah?

To bych to musel celé pře-
dělat a začít s někým spolu-
pracovat, to vyžaduje spoustu 
času. Dneska dvacet procent 
lidí sleduje stránky a osmde-
sát procent Facebook. Dělám 
hromadu rozhovorů s lidmi, 
které si vyberu já, ať jsou to 
doktoři nebo léčitelé a nikdo 
mi do toho nemluví. Přechá-
zím postupně na Facebook. Je 
to jednodušší.
Jak jste se začal před 

osmi lety učit fotografo-
vat?

Postupně jako samouk. 
Časem mi přišli do cesty růz-
ní lidé, jako třeba Honza Kar-
busický, který vydává Česko-
slovenskou fotografii.  Poradil 
mi spoustu věcí, do té doby ale 
sám.
Kupoval jste si nějaké 

knihy?
Ne. To jednoduše jdete v zi-

mě pod jez, je zamrzlý a nad 
ním kostel. Tak to zkoušíte, 
různé časy a expozice, různé 
filtry a také v různé době. Ve 
dvě odpoledne je brzy, tak jdu 
ve čtyři, zase brzy, pak v šest 
a třeba už to vyjde. 

Proč se vaše strán-
ka původně jmenovala 
janoch.borec.cz? Jako že 
jste borec?

To ne. Tenkrát stálo hodně 
peněz založit doménu a bo-
rec.cz byla zdarma. Postupem 
času ale začal být server nedů-
věryhodný a dokonce skoupil 
několik různých domén, kde 
se vyskytovalo moje jméno 
Janoch. Chtěli mi to prodat 
za dvě stě tisíc korun! Tak to 
chlapci už ne, říkám si, a poda-
řilo se mi založit zdarma strán-
ku janochinfo.cz
Vaše stránky jsou celou 

dobu nejsilnějším přeš-
tickým informačním ka-
nálem. Čím to?

Stojí to šíleně času. Ale proto 
jsou tak silné, že si i jiná vel-
ká média dělají ke mně cestu. 
Před pěti lety chtěla jedna spo-
lečnost stránky janochinfo.cz 
koupit, ale neprodal jsem.
Vaše stránky byly první, 

kde se diskutovaly obec-
ní témata a kde probíha-
ly hádky dokonce i mezi 
zastupiteli. Pak jste to 
ale utnul. Proč? 

Přišlo nařízení o ochraně 
veřejných údajů a také to, že 
za příspěvky odpovídá vlast-
ník. Nechtěl jsem posuzovat, 
co je správně, ani mazat pří-
spěvky.  Nebylo zřejmé, co je 
ještě v rámci zákona a tak jsem 
diskuse zakázal.
Proč věnujete hodně 

prostoru lékařům a léči-
telům?

To mně baví od mala, tihle 
lidé jsou zajímaví.

Jaká je čtenost vaše fa-
cebookového profilu?

V době koronaviru jsem měl 
přes čtyři sta tisíc přístupů 
týdně.   

Celá jedna kapitola je 
věnovaná Jiřímu Kajín-
kovi, proč?

To jsem spustil v době, kdy to 
bylo vyostřené téma a jelikož 
se o tom každý bál psát, tak 
jsem založil stránku, a podti-
tulek zněl „oběť nebo vrah?“.
Takže jste jen přebíral 

informace odjinud bez 
nějaké další ambice?

Koho to zajímalo, nemusel 
nikde pátrat. Co jsem našel, 
to jsem tam vložil. Pak se mi 
ozval autor, který spravoval 
také stránky o Kajínkovi. To byl 
druhý člověk, který o něm psal 
a začal mi posílat texty, které 
jsem vystavoval. Zajímavé je, 
že předloni jsem hrál v doku-
mentu „Já, Kajínek“ a s panem 
Kajínkem jsme se viděli osob-
ně. Já jsem tam hrál policistu, 
který ho sleduje. Celou dobu 
jsem o něm psal a pak jsem se 
ním v dokumentu setkal.
Jaký to je pocit, potřást 

si rukou s dvojnásobným 
vrahem?

Nevím. Já jsem nevěděl, do 
čeho jdu. Volal mi produkč-
ní, že má pro mě menší roli 
v komparsu a do posledního 
dne jsem nevěděl, o co jde 
a řekli nám to až na místě.
Proč vám volají, abyste 

šel hrát do filmu?
Mají mě v databázi. Před 

lety se tady natáčel film „Já, 
Mattoni“ a já dělal rozhovor 
s produkční. Nějak jsem se 
jí zalíbil, tak mi dala číslo do 

ruky, postavila ke zdi, vyfoto-
grafovala a tak jsem dostal do 
seznamu komparsistů. Předlo-
ni jsem hrál policistu v seriálu 
„Policie Modrava“.  
Berete každou nabíd-

ku?
Vždycky ne. Roli hrobníka 

jsem třeba odmítl, nepřišla mi 
zajímavá.
Takže jste komparsista, 

který odmítá role? 
Řekl jsem produkční, až bude 

mít pořádnou roli, ať se ozve. 
Pár měsíců byl klid a pak se 
ozvali.  Je to koníček a je to 
stejné, jako když odmítám fotit 
svatby. Fotím, co chci já.

Vám se nelíbí svatby?
Na svatbách obvykle lidé 

diktují, co mám fotit a co ne, 
a to já nechci.
Hokejovou ligu v Plzni 

jste vzal proč?
Fotil jsem pro qap.cz, který 

mě oslovil a zařídil akreditaci. 
Předtím jsem fotil různé spor-
tovní akce, třeba rallye. Hokej 
byla výzva a docela velká zku-
šenost. Fotit Jardu Jágra z jed-
noho metru, jednou mí lízl puk 
hlavu a kolega to dostal do 
objektivu za sto tisíc. Hlavní 

rozhodčí se na nás přijel podí-
vat, jestli jsme celí. 
Koncem srpna začíná 

v Plzni na Doubravce 
vaše výstava. Kupodivu 
první, to jsem nevěděl...

S tím za mnou přišli před 
rokem a půl a já se nechal 
ukecat na letošní termín. Slav-
nostní vernisáž bude 31. srp-
na a výstava potrvá celé září. 
Záštitu nad ní převzal primátor 
města.
Jaké to budou snímky?
Směs věcí, která mně baví. 

Promítání na tělo, různé detai-
ly, slunce a odrazy, je tam 
Praha, kterou hrozně rád fotím 
a Šumava. Vstanu brzy ráno 
a jedu na Šumavu fotit východ 
slunce.
Jezdíte sám?
Někdy se ženou, po nocích 

jezdím sám. Naposledy to bylo 
celkem „o hubu“. Fotil jsem ze 
Střeleckého ostrova Vyšehrad 
ve tři ráno a nalezli na mě bez-
domovci, všude tma, tak jsem 
říkal, jak to dopadne. Někdy je 
to adrenalin.
Fotografujete akty?
Ne, není to pro mě zajíma-

vé. Fotil jsem sice promítání 
na nahé tělo, noty a písmena 
s jednou slečnou z Přeštic, to 
ale není klasický akt. Fotka 
bude na výstavě. 
Co máte teď v plánu 

fotografovat?
Ženu se živou liškou. Ozvala 

se sama, má doma novodobé 
kostýmy a chtěla by fotit v lese. 
Je to sice komerční zakázka, 
ale mě to zajímá, protože jsem 
to ještě nikdy nedělal. Mám 
v plánu i fotit lidi v šatech ve 
vodě.
Fotografujete někdy 

svojí rodinu?
Skoro vůbec. Teď ale budu 

fotit syna se slečnou.  S nimi 
si hraju s lucerničkami a růz-
nými objekty. Manželka se 
moc fotit nechce a soukromé 
věci na Facebook skoro vůbec 
nedávám.

Ještě mě zajímá, co 
přesně obnáší vaše za-
městnání?

Řeším především poruchy 
závažnějšího typu na železnič-
ních telefonních ústřednách. 
Mám měřák, počítač, dia-
gnostikuju, konfiguruju, něco 
je oprava hardwaru. Jde o to, 
že na dráze musí být z bez-
pečnostních důvodů veškeré 
hovory nahrávané. Já to musím 
zajistit. 
Takže objíždíte nádraží 

po republice?
Někde to jde opravit dálko-

vě, ale většinou musím přijet, 
takže za ta léta znám některé 
stanice docela důvěrně.
Jak to, že se na vašich 

fotografiích vůbec nevy-
skytují nádraží?

Neláká mě to. Občas fotím 
čtyřnohé nádražní kočičky. 
Když jedu dál, tak si beru 
foťák a občas se postaví koč-
ka do slunce, krásně udělá stín 
a tak se na mých fotkách obje-
ví. Samotná nádraží nefotím.
Stará nádraží bývají fo-

togenická.
Asi mám jiný styl.  Teď jsem 

byl na Pálavě, měl jsem při-
pravený seznam 23 míst jako 
je Lednice nebo Valtice. 

Pokračování na str. 5
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Borec z Přeštic

Andělská výstava

Osm let s fotoaparátem

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
KVĚTEN 2020 

Tel. 725 726 549

Fotografování mi přerostlo...

Nevěsty, hokejisté a liška

S Kajínkem na place

Založení „černé sklád-
ky“ na louce v k. ú. obce 
Příchovice

Dne 9. 5. 2020 bylo na MP 
Přeštice přijato oznámení, že 
u řeky na louce v katastrál-
ním území obce Příchovice 
ve směru k obci Lužany byla 
občany z Přeštic nalezena 
„černá skládka“ – odložená 
obývací sedací souprava žluté 
barvy. Na místě byly též vidě-
ny tři osoby, které ke skládce 
a od skládky odjížděly v bílém 
dodávkovém automobilu. Dle 
popisu a předběžného času 
průjezdu vozidla u Přeštic byl 
zjištěn pomocí kamerového 
systému průjezd této dodáv-
ky zn. fiat Přešticemi, regis-
trační značka, provozovatel 
a částečně i osádka vozidla. 
Jelikož byla skládka založena 
na katastrálním území mimo 
pravomoc MP Přeštice, byla 
věc předána dle místní přísluš-
nosti k dalšímu opatření na 
Policii ČR. Pachatelé byli zjiš-
těni a věc oznámena na správ-
ní orgán pro porušení zákona 
o odpadech, za což jim hrozí 
pokuta do 50 000 Kč.

Poškození betonové 
podlahy automyčky na 
čerpací stanici ECCO

Dne 22. 5. 2020 došlo k opa-
kovanému najetí vozidel na 
čerstvě litou betonovou pod-
lahu automyčky na ČS ECCO, 
ačkoli zde byl zákaz vjez-
du řádně označen paletami 
a kužely. Pomocí kamerového 
systému byla na území města 
vyhledána tři vozidla, jejichž 
řidiči jsou podezřelí ze spáchá-
ní trestného činu – Poškozová-
ní cizí věci. Věc si na místě 
převzala Policie ČR k dalšímu 
šetření.

Maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a vykázá-
ní řidiče v ul. Na Jordá-
ně

Ve dnech 27. a 31. 5. 2020 
byl pomocí kamerového systé-
mu přistižen strážníky devět-
ačtyřicetiletý řidič z Přeštic, 
který opakovaně řídil v ul. Na 
Jordáně v Přešticích vozidlo 
škoda, ačkoli má řízení moto-
rového vozidla správním orgá-
nem zakázáno. Podezření ze 
spáchání opakovaného trest-
ného činu – Maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vyká-
zání – bylo předáno k dalšímu 
opatření Policii ČR.

Střípky měsíce 
května 2020

 1. 5. v 1.40 h výjezd společně 
s hlídkou PČR na koupaliště 
ve Skočicích, kde docházelo 
k fyzickému napadání mezi 
11 osobami. Na místě zjednán 
pořádek, věc si na místě pře-

vzala hlídka PČR k dalšímu 
šetření.
 3. 5. v odpoledních hodinách 
zjištěno odložení sedmi kusů 
tiskáren u kontejneru na elek-
troodpad. Pomocí kamerové-
ho systému zjištěn muž, kte-
rý zde tiskárny odložil mimo 
místa k tomu určeného, neboť 
elektrokontejner nešel otevřít. 
Muž z Přeštic byl kontakto-
ván, řešen v příkazním říze-
ní, následně tiskárny odvezl 
do sběrného dvora, kam pat-
ří. O nefunkčnosti kontejne-
ru vyrozuměn hospodářský 
odbor města.
 6. 5. před 10.00 h telefonic-
ky kontaktována hlídka MP 
ze strany dispečera přepravní 
firmy z Mnichova Hradiště, 
že se nemohou dovolat řidiči 
jejich kamionu, který je delší 
dobu odstaven u firmy IAC 
v ul. Hlávkova, žádá o pro-
věření, zda není zdravotně 
indisponován. Na místě zjiš-
těn jiný řidič, než byl hlídce 
dispečerem sdělen. Následně 
kontaktován dispečer firmy, 
který sdělil, že se spletl a volal 
jinému řidiči.

 7. 5. v dopoledních hodinách 
přijato oznámení z ul. Mácho-
va, že soused oznamovatelky 
si na její plot připevnil dřevě-
né desky a mohlo by tím dojít 
k poškození plotu. Hlídka kon-
taktovala souseda, který sdělil, 
že desky odstraní a postaví si 
vlastní plot, neboť oni chtějí 
na svém pozemku soukromí 
a s oznamovatelkou se nemo-
hou na tomto dohodnout. 
V 18.00 h oznámen ležící muž 
v ul. Pobřežní, který vykřikuje 
sprostá slova. Jednalo se o pět-
atřicetiletého muže z Přeštic. 
Jelikož byl podnapilý muž 
schopen samostatné chůze, 
nebyl zraněna neprocházel 
pátráním, byl po vyřešení pře-
stupku proti veřejnému pořád-
ku předán své matce. V 19.28 
hod. výjezd společně s hlídkou 
PČR do ul. Gagarinova, kde 
mělo docházet k fyzickému 
napadení mezi rodiči a dcerou, 
věc si na místě policisté pře-
vzali k dalšímu šetření.
 8. 5. po 20.00 hod. společný 
výjezd s hlídkou Policie ČR 
do ul. Tylova, kde se měl na 
zahradě nacházet větší počet 
mladých lidí, kteří jsou hluč-
ní a dochází zde ke slovnímu 
napadání. Na místě zjištěno, 
že došlo ke slovnímu napadení 
mezi dvěma dívkami, kdy jed-
na nepozvala druhou na naro-
zeninovou oslavu, počet osob 
na oslavě souhlasil s vydaným 
Mimořádným opatřením MZ 
ČR. Protiprávní jednání dívek 
si na místě převzala hlídka 
policie.
 17. 5. po 23.00 hod. a 20. 5. 
po 22.00 hod. výjezd na rušení 
nočního klidu hlasitou hudbou 
do ul. V Háječku a Slovenská. 
Kontaktováni osmatřicetiletý 
a osmnáctiletý muž, kteří hudbu 
vypnuli a byli řešeni pro přestu-
pek proti veřejnému pořádku.

Pokračování na str. 3



Dne 26. května 2020 nás ve věku nedožitých 66 let navždy 
opustil pan Antonín Levora.

Povoláním písmomalíř, který se podílel i na drobných opravách 
v přeštickém kostele, dlouhá léta vedl kroniku přeštického fotba-
lu a připravoval plakáty na mistrovská utkání. Nechyběl u žádné 
důležité akce, které pečlivě zaznamenával.

Dne 11. června 2020 zesnul po dlouhé nemoci ve věku 57 let 
pan Jan Ruth. 

Dlouholetý člen fotbalového oddílu, který u nás působil jako 
trenér a vedoucí mládežnických mužstev. Podílel se i na zajišťo-
vání pořadatelské služby při mistrovských utkáních a byl zapále-
ným a věrným fanouškem přeštického fotbalu.

Upřímnou soustrast rodinám a všem, kteří vás měli rádi.
Za výbor fotbalového oddílu TJ Přeštice, z. s., 

Ing. Martin Kadaník.

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

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní 
Anna TURNEROVÁ

pan Josef ČEJKA
pan Jan PEKÁRNA

paní Věra BOUDOVÁ
paní Božena MATÝSOVÁ

paní 
Květoslava TAIŠLOVÁ

(Zastávka)

2. polovina května a 1. polovina června
ÚMRTÍ (květen)

Petr JINDŘICH
Růžena LOUDOVÁ
Jaroslav SŰSS
Jaroslav FLACHS
Bohumil SÝKORA
Helena DUCHKOVÁ
Antonín LEVORA
Jana SÁDLÍKOVÁ

(1967) 
(1929) 
(1936)
(1950)
(1930) 
(1948)
(1954) 
(1955)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavily

paní

Miloslava BAJEROVÁ
paní Marie SUDOVÁ

paní 

Libuše ČERMÁKOVÁ

ZLATÁ SVATBA manželů KOHOUTOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila
paní

Věra MOTEJZÍKOVÁ
BLAHOPŘÁNÍ 

k 85. narozeninám
85. narozeniny oslavily

paní

Miloslava VÍTOVCOVÁ
paní 

Marie BERNKLAOUVÁ
paní 

Anna ŠINDELOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 95. narozeninám

95. narozeniny oslavila
paní

Jaroslava STAŇKOVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

Seznámení občanů...
Dokončení ze str. 2

 22. 5. po 13.00 h oznámeno 
odložení kartonových krabic 
mimo kontejnery v ul. Vele-
slavínova, na místě zjištěno, že 
se jednalo o odpad ze Skočic, 
řešeno v příkazním řízení.
 27. 5. před 11.00 h byla ozná-
mena v parku Kosmonautů 
ležící žena, která se nemůže 
hýbat. Hlídkou jí byla na místě 
poskytnuta první pomoc a po 
příjezdu záchranné služby 
pomoc při naložení místní seni-
orky do vozidla. Před 16.00 h 
oznámena opět ležící žena na 
autobusovém nádraží v ulici 
Máchova. Jednalo se o zjevně 
podnapilou ženu z Přestavlk, 
která byla tak „unavena“, že 
zde na zemi odpočívala. Ženu 
si na místě převzal její přítel 
a z místa odjeli. Věc řešena na 
místě v příkazním řízení. Po 
19.00 h výjezd na oznámení 
na louku u řeky za KČT, kde 
měla skupinka mládeže rozbí-
jet sklenice. Na místě zjištěna 
jedenáctičlenná skupinka mlá-
deže, která nepořádek odklidi-
la, a po vyřešení v příkazním 
řízení byla z místa vykázána.

Na MP byl doručen dopis 
týkající se neoprávněného 
parkování na vyhrazeném 
parkovišti pro lékaře v ul. 
Husova. Strážníky zjištěný 
řidič byl vyřešen v příkazním 
řízení.

V květnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) kontrola pískovišť detekto-
rem kovu na území města asis-
tenty prevence kriminality
2) v rámci vyhlášení mimořád-
ného stavu z důvodu rozšíření 
onemocnění COVID-19: pro-
vedeno kontrol provozoven 
– 13, dohled nad dodržováním 
nařízení města na MěÚ – 8, 
provedeno výjezdů na ozná-
mení občanů – 1, provedeno 
kontrol dodržování omeze-
ní vyplývajících z krizových 
opatření fyzickými osobami 
(nošení roušek atd.) – 15, bylo 
zjištěno přestupců – 3.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:

1) exkrementy před budovou 
pošty na Masarykově nám. 
– zjištěn majitel psa – řešen 
v příkazním řízení
2) Hlávkova – vytlačování 
vozidla VW řidičem vozu ško-
da z komunikace – totožnost 
pachatele strážníkům známa
3) Hlávkova – krádež nářadí 
z dodávkového automobilu 
– nepotvrzeno.

Provedeny výjezdy na 2 vol-
ně pobíhající psy: Pohorská ul. 
a Masarykovo nám. – majite-
lé řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání. Dále nalezen kadáver 
kočky v ul. Rybova – ekolo-
gicky zlikvidován a proveden 
výjezd – křižovatka ul. Jete-
lová a Zahradní, kde byl ozná-
men ve vozovce pohyb kachny 
s mláďaty – přemístění opeřen-
ců na pole. Hlídce předána 
tři mláďata poštolky, která si 
následně převzali pracovníci 
záchranné stanice ze Spálené-
ho Poříčí.

Na území města nalezeno: 
ul. Rybova – platební karta 
a klíč v zámku vozidla škoda, 
na Masarykově nám. – občan-
ský průkaz a platební karta 
– předáno na MěÚ – ztráty 
a nálezy, Tř. 1. máje – ORV od 
vozidla – předán majiteli.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice, ul. 
Nepomucká – 91 km/h, ul. 
Husova – 71 km/h a v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 54 km/h.

V měsíci dubnu 2020 bylo 
provedeno výběrové řízení 
na pozici druhého asisten-
ta prevence kriminality, na 
které město Přeštice získalo 
dotaci z Programu preven-
ce kriminality ČR, cestou 
Ministerstva vnitra ČR. By-
la vybrána nová asistentka 
bydlící v Přešticích, takže 
je s místními problémy obe-
známena a od měsíce května 
2020 se někteří z Vás s ní již 
mohli v terénu setkat. Popře-
jeme jí mnoho osobních 
a pracovních úspěchů.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Třiadvacátého června 1970 si na 
pražské Staroměstské radnici dali 
manželský slib 

Eva a Miloš Kohoutovi. 
Ač oba rodem křtění Vltavou 

a dlouhé pracovní roky prožili 
v Praze, na důchod se přestěhovali 
blíže k dětem a postavili si domek 
v Přešticích. Dnes za sebou mají 
padesát společných let. 

Byly to překrásné společné chví-
le, chvíle radosti i drobných roz-
míšek, ale nikdo nikdy společně prožité roky nesmaže. Nyní 
tráví dny v poklidu poblíž svých blízkých. Miloš u své milované 
národní házené, manželka Eva upravuje zahrádku či se ráda pro-
jde s psí kamarádkou Žofkou.

Mnoho krásných dalších společně prožitých dnů rodičům pře-
jí dcery Romana a Šárka s rodinami, k blahopřání se připojují 
i ostatní příbuzní.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
za upřímná slova útěchy, květinové dary 
a za účast na pohřbu mé drahé zesnulé 

Anny Rysové,
se kterou jsme se naposledy rozloučili 

12. června 2020 v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Přešticích a doprovodili 
ji na její poslední cestě. Současně děku-
ji paní Ivaně Sikytové (Květinářství 
Romance) za přípravu květinových darů.

Václav Kuchař, druh

Roupovští se dočkali 
svého znaku

Každý rok získá několik 
desítek obcí svůj znak či vlaj-
ku. Obec Roupov dosud tyto 
symboly neměla. Proto v loň-
ském roce oslovila heraldika, 
který vypracoval šest variant. 
Na konci července proběhla 
v obci anketa. Občané dali nej-
více hlasů dvěma návrhům, ze 
kterých pak zastupitelé vybra-
li vítěze. V září byla podána 
žádost prostřednictvím podvý-
boru pro heraldiku a vexilolo-
gii o udělení symbolů. A 21. 
4. 2020 byly obci Roupov 
uděleny předsedou Poslanecké 
sněmovny ČR Radkem Von-
dráčkem znak a vlajka. V sou-

časné době probíhá výroba 
těchto symbolů. Jejich slav-
nostní představení se veřej-
nosti se uskuteční v sobotu  
25. 7. po poutní mši před kap-
lí sv. Anny. Pan farář Tomasz 
Kowalik prapor požehná. Poté 
projde obcí slavnostní průvod. 
Symboly každé obce vypoví-
dají o tom, jak si její občané 
váží svého domova, sami sebe. 
Odrážejí se i v tom, jak jsou 
vnímáni ostatními obcemi. 
Proto jsme rádi, že i my bude-
me moci vítat naše návštěvní-
ky znakem obce.

Za obec Roupov
Hana Pechová

ZLATÁ, DIAMANTOVÁ A KAMENNÁ SVATBA
„Svatba patří k nejvýznamnějším okamžikům partnerského živo-

ta a s věkem se stále upevňuje.“

ZLATÁ SVATBA manželů KARÁSKOVÝCH

Dne 12. června tomu bylo již 50 let, kdy si v Přešticích řekli 
své ANO manželé

Václav a Zdeňka Karáskovi z Přeštic.

Diamantová svatba manželů ČEJKOVÝCH

Dne 4. června oslavili krásných 60 let společného života 
manželé

Václav a Anna Čejkovi z Přeštic.

Kamenná svatba manželů KRSOVÝCH

Dne 11. června uplynulo neuvěřitelných 65 let, kdy si v Přešti-
cích dali svůj manželský slib manželé

Václav a Pavla Krsovi z Přeštic.

Při příležitosti těchto významných výročí uzavření Vašich sňat-
ků Vám, vážení manželé Karáskovi, Čejkovi a Krsovi, přejeme 
do dalších společných let především pevné zdraví, ať je Váš vztah 
stále naplněn přátelstvím a láskou a hodně krásných společně 
prožitých chvil ve štěstí, klidu a spokojenosti v kruhu svých nej-
bližších.
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Fotografové.

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
informuje

KINO – ČERVENEC
  3. 7. 2020 od 17.00 hodin

LEDOVÁ SEZONA: ZTRACENÝ POKLAD
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA / Indie / Jižní Korea / Čína, 2019, 90 min.

Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne,
když to situace vyžaduje! A dovolená to rozhodně nebude. 

Lední medvěd Norm se vydává z pohodlí domova kolem světa 
na velké a zábavné dobrodružství. Po svém boku má nezničitelné 

chlupaté kámoše lumíky a společně se pokusí vrátit starobylý 
ztracený poklad tam, kam patří. Měli by zabránit katastrofě, 

ale sami přitom obrátí džungli vzhůru nohama.
  3. 7. 2020 od 19.00 hodin

BOURÁK
Komedie

Česko, 2020, 110 min.
Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného 

frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plné 
zuby. Ale i srdce. Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě 

na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky 
a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky.

  5. 7. a 12. 7. 2020 od 17.00 hodin
LASSIE SE VRACÍ

Dobrodružný / Rodinný
Německo, 2020, 100 min.

Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie jsou známá 
dvojka po celém okolí. Nerozluční a neoddělitelní kamarádi se nebojí 
žádné společné lumpárny a užívají si idylického života na venkově. 

Pak ale Floriánův táta přijde o práci a rodina se musí přestěhovat 
do malého bytu, kam mají psi přísný zákaz. Všichni jsou zdrcení, 

ale život umí být i takový. Verdikt je neúprosný, Lassie musí z domu pryč.
  5. 7., 12. 7. a 19. 7. 2020 od 19.00 hodin

3BOBULE
Komedie

Česko, 2020, 101 min.
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) 

se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však 
odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich 
lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává 

rozhodující čas vinařského roku – vinobraní.
  17. 7. 2020 od 19.00 hodin

MEKY
Dokumentární

Česko / Slovensko, 2020, 80 min.
Byl to tehdy jeden z největších šoků naší populární hudby, po čtrnácti 
nepřetržitých vítězstvích Karla Gotta v anketě Zlatý slavík mu tuhle 

nejprestižnější hudební cenu Československa vyfouknul plachý brýlatý 
outsider, zpěvák Miro Žbirka z Bratislavy. Psal se rok 1982, 

Meky zažíval svou vlastní beatlemánii, psal hity, které žijí doteď. 
Mimo reflektory měl za sebou už řadu bolesti, před sebou měl dlouhou 
cestu plnou zvratů až k natáčení ve vyhlášených studiích Abbey Road.

  17. 7. a 19. 7. 2020 od 17.00 hodin
SCOOB!

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / 
/ Mysteriózní

USA, 2020, 93 min.
První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa míří 

do našich kin a slibuje skvělou podívanou! Zjistěte, jak to se Scoobym 
všechno začalo a podpořte Záhady s.r.o. při řešení jejich nejděsivějšího 

případu! Film vás zavede na samotný začátek přátelství Scoobyho
a Shaggyho a konečně na velkém plátně uvidíte, jak s mladými 

detektivy Fredem, Velmou a Daphne založili dnes již legendární 
srandabandu Záhady s.r.o.

  24. 7. 2020 od 17.00 hodin
VZHŮRU ZA SNY

Rodinný / Animovaný
Dánsko, 2020, 81 min.

Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru nohama hned 
nadvakrát. Poprvé, když proti své vůli dostane nevlastní sestru Jenny. 

Ta je stejně stará jako ona, zničehonic se přistěhovala, je strašně 
otravná a všichni očekávají, že se z nich stanou nejlepší kamarádky. 
A pak podruhé, když ve spaní během jednoho snu objeví senzační 

tajemství. Přijde totiž na to, jak vlastně sny vznikají.
  24. 7. 2020 od 19.00 hodin

HAVEL
Drama / Životopisný
Česko, 2020, 100 min.

Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob 
naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl 

slavnou osobností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér 
Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, 
kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, 

věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor.
  31. 7. 2020 od 17.00 hodin

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný

Rusko / USA, 2019, 90 min.
Bláznivý čáp přináší dítě pandy k nesprávným dveřím. Skupina

 zvířátek: medvěd, los, tygr a králík se rozhodnou vydat na zábavné 
a náročné dobrodružství, aby dítě pandy dostali ke správným dveřím.

  31. 7. 2020 od 19.00 hodin
HAVEL

Drama / Životopisný
Česko, 2020, 100 min.

Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob 
naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl 

slavnou osobností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér 
Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, 
kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, 

věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor.

Zájmové kroužky jsme letos 
zakončily s rouškami na ústech 
a bez tradičního posezení nad 
zmrzlinou.

Již nyní máme připravený 
rozvrh kroužků na školní rok 
2020/2021. Jejich přehled 
naleznete na našem webu: 
https://slunecniceprestice.cz 
v záložce „Kroužky“. 

Od 1. července 2020 je 
spuštěno on-line přihlašo-
vání v našem informačním 
systému: https://svcprestice.
iddm.cz/prihlaseni. U každé-
ho kroužku se dozvíte datum 
zahájení i ukončení. 

V úterý 1. září 2020 od 8.30 
hod. můžete do Slunečnice při-
jít osobně, abychom Vám zod-
pověděly Vaše dotazy, týkající 
se činnosti SVČ Slunečnice 

(kroužky, tábory, akce) a pří-
padně pomohly se zápisem na 
kroužky. 

Na prázdniny jsme připravily 
8 příměstských táborů, kterých 
se zúčastní 140 dětí. Program 
pro ně připravuje a v péči o ně 
se vystřídá 10 vedoucích a čle-
nů technického týmu. 

Děkuji všem lektorům za 
práci, kterou s dětmi odvedli 
ve svých kroužcích. Poděko-
vání patří také týmu vedou-
cích i technickému týmu, které 
zajišťují péči a program pro 
děti na táborech. 

Přejeme vám všem, abyste 
si letošní prázdniny užili ve 
zdraví a těšíme se v září opět 
na shledanou.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Doučování z AJ.

Kutílci.

Jak na sucho v zahradě
Zveme Vás na celodenní seminář o udržení vody v zahra-

dách.
Dopoledne si poslechnete přednášky na dané téma a odpoled-

ne budete mít možnost navštívit přírodní zahrady v Myslovi-
cích u Klatov, Příchovicích a Týništi a vidět popsané techniky 
v praxi.

4. 7. SO: ZE STUPNA PŘI 
KOREČNICKÉM POTOCE 
DO CHRÁSTU
TRASA: Stupno – Korečnic-
ký potok – Všenice – střelnice 
– Strapole – Bušovice zámek 
– Chrást
(14 km)
10. 7. PÁ: Z KDYNĚ DO 
KOUTA PŘES TANA-
BERK
TRASA: Kdyně – Čepice – Ráj 
– Tanaberk – Brůdek – Bělo-
hradský les – Kout na Šumavě

18. 7. SO: ÚJEZD U SVA-
TÉHO KŘÍŽE
TRASA: Újezd u sv. Kříže 
– Černý rybník – Černá díra 
– Nový Dvůr – Smol – Nový 
Dvůr – Bělá nad Radbuzou
(12 km)
25. 7. SO: JAHODOVÁ 
HORA
TRASA: Věšín Na drahách 
– Jahodová hora – Václav-
ka – Horejší Padrťský rybník 
– Míšov
(15 km)



DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz
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KULTURNÍ POZVÁNKY NA LÉTO

Z á k l a d n í  š k o l a  J o s e f a  H l á v k y  P ř e š t i c e 

přijme vyučující/ho tělesné výchovy 
na II. stupeň základní školy na plný úvazek. 

Nástup od 24. 8. 2020. 
Bližší informace u ředitele školy, 

tel. č. 778 405 978, e-mail: fornouz@zsprestice.cz

Dětský den 
ve Snopoušovech

V sobotu 6. června se ve Sno-
poušovech konal dětský den. 
I přes nepřízeň počasí akce 
přilákala mnoho dětí, které 
soutěžily na různých stanoviš-
tích. Závěrem si každý v altá-
nu opekl buřt.

Děkujeme za přípravu pří-
jemného odpoledne pro děti 
nájemci KD Dominiku Herej-
tovi.          

                  Mgr. Eva Horová

Kapacita akce OMEZENA na 200 osob.
REZERVACE míst na tel. 728 460 024

Příměstský tábor Přeštice 
(17.-21. 8. 2020)

Náplň:
 Maximální kapacita dětského 
tábora určeného pro předškol-
ní děti a děti věkově zapadající 
na ZŠ je 10 dětí.
 Hlavním smyslem tábora je 
primárně snaha o porozumění 
práce v kolektivu. Dokázat se 
dohodnout v týmu na určitém 
rozhodnutí při plnění úkolů. 
Tábor bude zaměřen jak na 
vědomosti, tak i na sportovní 
aktivity, a to vše formou hry.
 Plánem je děti v začátku tá-
bora rozdělit na dva týmy, které 
si vymyslí název svého týmu, 
vytvoří si vlajku, která bude 
pro jejich tým charakteristic-
ká. Po dobu tábora budou oba 
týmy mezi sebou soutěžit a sbí-
rat body v různých aktivitách. 
Poslední den by se před ukon-
čením vyhlásil vítězný tým, 
který by obdržel ceny. Ceny 
obdrží také poražený celek.

 V průběhu týdne by se usku-
tečnily dva výlety, které se 
budou plánovat podle počasí. 
Prvním výletem by měla být 
návštěva ZOO/zámek (kde 
děti budou sbírat různé infor-
mace a poté budou soutěžit 
o body do tabulky), dalším 
výletem bude návštěva Dob-
řan, kde by první zastávkou 
bylo víceúčelové sportovní 
hřiště, kde se nachází dostup-
né fotbalové hřiště, atletická 
dráha a dětské prolézačky. 
Vyvrcholením dne by byla 
návštěva dobřanského bioto-
pu Kotynka (kde je možné 
využít jak přírodní koupaliště, 
tak i další dětské atrakce).
 Zbytek dní by se čas trávil 
v okolí Přeštic, kde bychom 
procházeli různé destina-
ce a zbytek času trávili na 
„základně“.

Češi vyučovali Evropu
Tak nám podle informa-

cí ministerstva zdravotnictví 
končí doba maskovaná (nebo 
maskovací). A jak vlastně 
probíhala? Typicky česky. 
Nejprve bylo vyhlášeno něco, 
co nešlo splnit. Neboť nebyly 
roušky. Sliby chyby těch naho-
ře, že všeho je dostatek. Neby-
lo nic. Ale  český národ si opět 
poradil. Nastala doba – U-DO 
(udělej doma). Většina národa 
se chopila šicích strojů a zača-
la vyrábět roušky. Aby nějaké  
byly. A chytře se toho chytily 
mnohé firmy. Na rouškách 
se objevila jejich loga či loga 
sportovních klubů. Alespoň 
každý někam patřil. A po straš-
ně dlouhé době Češi opět zase 
jednou vyučovali Evropu – jak 
podomácku ušít potřebnou 
roušku (videonahrávku prý náš 
premiér posílal i americkému 
prezidentu Trumpovi). 

Ale snad tuto dobu máme 
za sebou. Již se zase budeme 
poznávat. Ale pozor! Hrozí 
nám, jak tvrdí „určité hlavy 
pomazané“, že hned na podzim 
tady máme druhou vlnu Covi-
du. Takže roušky uschovat! 
A nebo ne. Ušijeme si nové, 
ještě zajímavější a vtipnější. 
Ale věřme, že opak bude prav-
dou a roušky nám trvale zůsta-
nou jako vzpomínka a nikoliv 
věc „denní potřeby“. A těch 
krásných názvů – ksichtovník, 
náhubník (podle vzoru nákrč-
ník), nebo virolapka (podle 

vzoru mucholapka), přece 
nebudeme říkat to obyčejné 
„rouška“.  

Také je na druhou stranu nut-
no přiznat, že rychlé podřízení 
se příkazům nás asi zachránilo 
od toho nejhoršího. To jsme 
mohli pozorovat my, zakry-
tí rouškami, při poslouchání 
televize, kde ještě dlouho na 
plážích jásali a nyní se nemo-
hou dopočítat... hrobů. 

Skončeme tuto chmurnou 
část, radujme se z volného 
života, můžeme i na dovo-
lenou k moři. Již bez toho 
nedokážeme žít??? Byla to 
strastiplná doba, tak snad nás 
už nepotká. Ale jinak, když si 
díky svému vyššímu střední-
mu věku vzpomenu na školu, 
berme uplynulý čas jako dlou-
hé školní cvičení CO. To CO 
znamenalo – civilní obrana. 

A na závěr mi dovolte jed-
nu osobní poznámku. Už 
zase zdálky na sebe voláme 
s kamarády. Zdravím dív-
ky a ženy jako první, nikoliv 
jen odpovědět na poslední 
chvíli. Prostě vás zase vše-
chny poznávám, nezlobte se, 
nebyl jsem hulvát, jen mně 
ty maskované tváře nějak 
„unikaly“. Tak se všem, koho 
jsem v uplynulých měsících 
nepoznal a nepozdravil, moc 
omlouvám. Chyba byla na mé 
straně. A určitě podobné pro-
blémy měli i mnozí z vás.

 (šat) 

Přízemní výstavní sál:
TO NEJ... – výstava vybraných předmětů z dvacetileté činnosti  
Domu historie Přešticka.

Podkrovní výstavní sál:
Od chrastítka po herní konzlole – hračky ze sbírky Domu 
historie Přešitcka s herním koutkem.

Hospůdka Chovatelna v Dolní Lukavici 
zve všechny 4. 7. od 20.00 hodin na koncert

kapely Harlet.  

V sobotu 18. 7. od 20.00 hodin se zde uskuteční

 Mexický večer. 
Přijďte v kostýmu s dobrou náladou naladěni 

na mexické melodie a občerstvení.  

Dne 22. srpna se od 20.00 hodin bude konat 
další koncert, tentokrát vystoupí kapela 

Caravela Rock.  
Mgr. Eva Horová

Dokončení ze str. 2
Stejně jsem jako první jel 

vyfotit bronzového anděla 
skrytého ve vinicích.
O něm jste věděl?
Dostal jsem tip od známých, 

anděl zatím není až tak veřejně 
známý. Postavili ho v prosinci, 
Google o něm neví. Tohle je pro 
mě zajímavější. Anděl má pro 
mě nějaký smysl. Fotku jsem 
dal na Facebook a za tři dny měl 
skoro osm tisíc lajků a několik 
set sdílení. Nejde vůbec o to, 
kolik má lajků, jde o to, že fotím, 
co chci a co je pro mě cennější. 
Máte plný pokoji andě-

lů, proč?

Dostávám je od lidí, hodně 
to pro mě znamená. Začalo 
to tím, že jsem fotil těhotnou 
Ivanku R., která drží slunce. 
Moc jsem toho neviděl, a když 
jsem tu fotku stáhl a začal s ní 
hrát, všiml jsem si, že místo 
slunce drží anděla z mraků. Ta 
fotka má svůj příběh, je to sní-
mané sedm hodin před poro-
dem. Dostal jsem od Ivanky 
jako dárek obrovského anděla 
a tak nějak to začalo. Mimo-
chodem ta fotka bude také na 
výstavě.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

Fotografování mi přerostlo...



V letošním roce jsme si při-
pomněli 75 let od osvoboze-
ní americkou armádou. Dne 
6. května kolem poledne se 
na silnici od Dnešic objevila 
první americká auta. Některá 
odbočila do Horní Lukavice, 
většina však pokračovala do 
Dolní Lukavice. Domy byly 
ozdobeny československý-
mi vlajkami, německé nápisy 
byly odstraněny. O bezpečnost 
a pořádek v obci se staralo čet-
nictvo, místní národní garda 
pod vedením učitele Václava 
Hřebce. Po krátkém odpočin-
ku Američané vyčistili sou-
sední les Vysokou, kde bylo 
mnoho ozbrojeného německé 
vojska a civilistů. Večer bylo 
zadrženo osobní auto se tře-
mi německými generály, kteří 
prchali z výcvikového táboru 
v Jincích v Brdech.

Autentické vzpomínky nám 
poskytli pamětníci. Karel 
Šiling z Dolní Lukavice zazna-

menal: „Před zámkem již 
čekal JUDr. Veverka s rodi-
nou a další občané. Velitel-
ství americké armády bylo 
na zámku. Ostatní vojáci byli 
ubytováni v soukromí u Jose-
fa Tobrmana (č. p. 166), Jose-
fa Sýkory (č. p. 7) a dalších. 
Zde také byly vojenské polní 
kuchyně. V zámecké bažantni-
ci bylo ubytováno vojsko (pod 
stany). Celkový stav posádky 
činil přes 600 mužů.“ Anto-
nín Staněk, rodák z Lišic 
sdělil: „Vrátil jsem se právě, 
když do Lišic přijížděly první 
americké tanky. Lidé je vítali 
a nosili jim jídlo. Američané 
dali do provozu svoji kuchy-
ni. Jejich jídlo jsme jedli i my 
kluci. Pamatuji si, že to byly 
masové knedlíčky v rajské 
omáčce.“ Václav Kvídera 
z Krasavec sdělil: „V Krasav-

cích přespávali v č. p. 1, č. p. 
5, 21, 33. U Vacků v č. p. 4 
měli polní kuchyni na benzi-
nový pohon. Všichni se báli, 
aby stodola nevyhořela. Měli 
s sebou vojenského kuchaře, 
který připravoval teplá jídla. 
Některým dětem ze vsi dáva-
li palačinky namazané ara-
šídovým máslem. Z Ameriky 
měli zásoby konzerv, zejména 
maso.“ Pavel Havlíček z Dol-
ní Lukavice vzpomíná: „Tam, 
kde v parku bývala panská 
cihelna, se říkalo ´Na Hli-
ništi´. Američané tento pro-
stor využili jako vozový park. 
Zde parkovali svojí techniku. 
Jednou jsme se tam s kluky 
šli podívat. Hořel tam oheň, 
a když kolem projížděl jeden 
z náklaďáků GMC, chytil a za 
krátkou dobu byl celý v pla-

menech. Ve vsi byly tanky 
Sherman. Asi tři stály podél 
silnice u domů č. p. 46, č. p. 
47 a č. p. 48. Další dva nebo 
tři tanky se nacházely napro-
ti škole u parčíku.“ Horno-
lukavický pamětník Jaromír 
Chmelík prozradil: „Zjištění, 
že je po válce, se nedá ještě 
dnes popsat. Vojáci se pak 
začali opevňovat po okrajích 
obce. Prožil jsem první noc 
v osvobozené vlasti. Osvobo-
zení klukům přineslo mnoho 
zážitků. Poprvé jsem měl žvý-
kačku, svačinku a čokoládu 
od vojáků. Večer jsme chodili 
do Dolní Lukavice do zámku, 
kde koncertovala hudba pana 
Maška. Promítaly se tu filmy. 
Také jsme sbírali nedopalky 
cigaret a seznámili se s kou-
řením.“

(Více informací o válce 
a osvobození najdete v mé 
připravované publikaci).

V červnu 1945 se v Lišicích 
konala první národní slavnost 
u příležitosti usazení busty  
T. G. Masaryka, která za vál-
ky musela být sejmuta. Dne 
8. července 1945 byl slavnost-
ně posvěcen nový zvon do 
lukavického kostela, vytažen 
za velké slávy americký-
mi vojáky, kteří ho přivezli 
z Holýšova.

Obec Dolní Lukavice muse-
la vzpomínkovou slavnost na 
osvobození vzhledem ke špat-
né zdravotní situaci a nouzo-
vému stavu zrušit. Členové 
Klubu třetí armády Plzeň se 
zástupci Obce Dolní Luka-
vice 3. května položili věnec 
na hrob vojáka Rangers Johna 
Shobeye (1919-2003) a zapá-
lili svíčku u pomníku padlých 
před školou v Dolní Lukavi-
ci. Slavnost bude uspořádána 
v jiném termínu. Obec Dolní 
Lukavice k této příležitosti 
vydá faktografickou publikaci 
o druhé světové válce a osvo-
bození americkou armádou 
v obcích DL, HL, Lišice, Sno-
poušovy, Krasavce a Hradča-
ny. Na obecním úřadě v DL si 
také můžete zakoupit brožuru 

„Přešticko-Dolní Lukavice 
konec války pro Rangers“ od 
B. Balcara a Václava Jindry, 
lukavického občana a znalce 
vojenské historie. 

Více informací na telefonu 
OÚ 371 120 719.

Mgr. Eva Horová
Obec Dolní Lukavice
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Vzpomínky na květen 1945
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Život jako literatura
K 100. výročí úmrtí literáta a přeštického rodáka Louise Křikavy (1873–1920).

Náš jubilant se narodil  
12. prosince 1873 jako Alois 
Křikava, syn adjunkta přeštic-
kého okresního soudu Aloise 
Křikavy, v domě u Čermáků 
č. p. 326 na náměstí. Jako 
většina slavných rodáků 
pobyl v Přešticích jen chvíli, 
ale nikdy na ně nezapomněl. 
„Jsa 8 let stár opustil jsem 
s pláčem Přeštice. Miloval 
jsem je celou citovostí vníma-
vého dítěte,“ píše v roce 1908  
J. F. Urbanovi. Ve sbírce Blažej 
Jordán v básni Přeštice črtá 
střípky reálií rodného města: 
své přátele, koně dragonské / 
v průvodu matky své a sestry / 
tudy jsem chodil na hrubou /  
zde jsme se s otcem koupávali. 
K rodnému městu se ještě vrá-
til ve fejetonu O nezničitelném 
citu, který vyšel v Plzeňských 
listech v roce 1910, a v nevy-
daném básnickém cestopisu 
Zájezd do rodného kraje z té-
hož roku.

Křikavovi se přestěhovali 
do Kutné Hory, kde mladý 
Alois studoval na nižší reál-
ce a následně do Chrudimi, 
kde v roce 1892 maturoval na 
gymnáziu. Pak tři roky studo-
val práva v Praze. „Po matu-
ritě šel jsem po přání rodiny, 
ač jsem chtěl na lékařství 
nebo na filosofii, na práva. 
Složil jsem I. státní zkoušku, 
pak jsem ale nechal právo 
a žil životem nestálým,“ shr-
nuje lakonicky sám Křikava. 
Již v mládí se u něho proje-
vovala labilita, přecitlivělost, 
neuróza a deprese.

Přes tento handicap měl 
našlápnuto k slibné kariéře. 
Dostal místo nižšího soudní-
ho úředníka v Praze. Pocházel 
z dobré rodiny, měl literární 
talent. Byl zasnoubený s dce-
rou císařského rady. Těsně 

před svatbou se však kvůli 
letmé hospodské avantýře 
nakazil syfilidou, takže místo 
k oltáři nastoupil na pražskou 
venerologickou kliniku  
prof. Jankovského. Tento 
úsek života popsal pozdě-
ji ve sbírce Pavillon moru. 
I z dobře zajištěného pracov-
ního místa odešel.

...napsal později ve sbírce 
Blažej Jordán. Životní zvra-
ty, nemocné nervy a exis-
tenční nezajištěnost otupoval 
Křikava jako mnoho jiných 
před ním i po něm alkoholem 
a snad i morfiem. Z alko-
holismu se několikrát léčil. 
Lékem však pro něj bylo 
především jeho psaní. Vášeň 
pro literaturu zdědil po svém 
otci, o němž v jednom dopise 
napsal, že byl „rozený poeta, 
jenž nic nenapsal“. Postupně 
u něho převládlo přesvědče-
ní, že jeho hlavním životním 
posláním a zaměstnáním je 
literární tvorba. Jeho prvo-
tina V nocích bezhvězd-
ných vyšla v roce 1899. Na 
suchém poli duše po požáru  
/ s údivem vidím zeleň drát se 
ven, / nad vodami se mraky 
hýbou v sváru / a tichý vítr 
hraje jezerem…

Křikava byl celý život pře-
svědčen, že potřebuje „vydat-
nou“ finanční podporu, aby se 
mohl věnovat pokud možno 
jen literatuře. Začal si dopi-
sovat s Josefem Hlávkou, 
který mladému literátovi sem 
tam vypomohl. Přestože psal 
na všechny strany, obracel 
se na spisovatelské spolky 
a nadace, finanční podpo-
ru obdržel málokdy a žil na 
hranici bídy (často i za ní). 
Zpočátku jej podporovala 
rodina. Snažil se najít si stálé 
úřednické či redaktorské mís-
to, ale nikde nevydržel příliš 
dlouho. Počátkem listopa-
du 1901 se dokonce pokusil 
o sebevraždu ve vlaku ranou 
z revolveru.

Koncem roku 1901 mu 
vyšla druhá básnická sbír-
ka Pyrrhova vítězství, v níž 
se objevují třeba tyto verše: 
I mne v síť svoji velký pavouk 
zlákal. / Zemru již? / A není 
tuto, kdo by pro mne plakal. 
/ Vichr jen, / jenž zdá se, 
jak by žalně vyje skákal / od 
křoví v zem, můj slabý duše 
sten. Ivan Wernisch později 
napsal: „Nepřátelé a přátelé 
také se posmívali, že každá 
Křikavova báseň je jakýmsi 
,Pyrrhovým vítězstvím‘. To je 
přesné. Křikava za svůj život 
básníka bohéma platil víc, 
než získal. Jeho nervy byly 
hluboce otřeseny. Co to však 
znamená? Jsou snad tyto 
verše špatné? Jsou hrubé, 
surové, cynické? Řekl bych, 
že právě naopak. Jsou to ver-
še jemné, křehké, napsané 
člověkem, který má slzy na 
krajíčku.“ V roce 1904 vydal 
třetí knihu básní Blažej Jor-
dán a první knihu povídek 
Skrytá erotika. Blažej Jordán 
(básníkův pseudonym) má 
podtitul Portrait a je vlastně 
básnickým zpracováním Kři-
kavova dosavadního života. 
To je pro Křikavu typické: 
čirá a nezakrytá autobiogra-
fičnost.

Na podzim 1906 se po 
pobytu na Moravě vrací do 
Prahy a stává se redaktorem 
časopisu Svět zvířat. V té 
době se přátelil s Jaroslavem 
Haškem a jeho kumpány, 

z nichž později vznikla Stra-
na mírného pokroku v mezích 
zákona. „A nyní si ale před-
stavte,“ vzpomíná později 
Hašek, „že skutečný básník, 
jakým je Louis Křikava, seděl 
v redakci Světa zvířat a měl 
přeložit z němčiny nějaký 
článek o opicích. Jeho duše 
byla rozdělena na dvě půl-
ky. Jedna půlka psala o pso-
hlavých paviánech, kdežto 
druhá, vznešenější, prolína-
la se ovzduším básnickým, 
a v tomto chaosu dvou protiv 
přeložil Louis Křikava z ori-
ginálu větu: ,Die Affen spran-
gen vom Ast zum Ast,‘ takto 
výstižně do češtiny: ,Opice 
skákaly od případu k pří-
padu.‘ ,Ježíšmarjá,‘ vykři-
kl majitel listu pan Fuchs, 
,jak mohou skákat opice od 
případu k případu! Vždyť je 
v originále, že skákaly z vět-
ve na větev.‘ A tu objevila se 
nezlomná básnická povaha 
Louise Křikavy. ,Pane,‘ řekl, 
vstávaje hrozivě, ,opice dělá, 
co se jí líbí, a pokud se týče 
mne, za tím, co napíši, vždyc-
ky stojím a nezměním na tom 
ani řádku.‘ A tak Louis Kři-
kava odešel z tohoto místa, 
vytrvav tam tři a půl hodi-
ny...“

Na jaře 1907 nastoupil jako 
advokátní koncipient v kan-
celáři JUDr. Antonína Zema-
na v Semilech. U vstřícného 
šéfa, v literárním světě zná-
mého jako Antal Stašek (otec 
spisovatele Ivana Olbrachta), 
prožil krátké období klidu. 
Poprvé se zde setkává s Vik-
torem Dykem, který jej bude 
podporovat až do konce živo-
ta. Vyjde mu zde jeho posled-
ní básnická sbírka Pavillon 
moru, veršovaný deník jeho 
mládí. V roce 1910 se mu 
dostalo asi největšího oce-
nění, když byly jeho básně 
a jeho fotografie zařazeny 
do kvalitní a dodnes užitečné 
antologie moderní české lyri-
ky Česká lyra.

V roce 1910 podnikne 
zájezd do svého rodného kra-
je a navštíví Přeštice a oko-
lí. Od roku 1911 žije Louis 
Křikava nastálo v Praze, 
byť i zde střídá adresy. Jeho 
zdravotní stav se však horší 
a sociálně se propadá na dno. 
V roce 1914 otisknou jeho 
antimilitaristickou povídku 
Etelka Wiedingová ve Vilím-
kově antologii 1000 nejkrás-
nějších novel 1000 světových 

spisovatelů. V letech 1918 
a 1919 vyjdou Křikavovy 
poslední dvě knihy povídek 
Škádlivé štěstí a jiný humor 
a Psychiatrův klobouk. Hu-
mor sice nebyl Křikavovi 
vlastní, z těchto povídek 
však alespoň nečiší smutek 
a zmar. V roce 1917 podepi-
suje Manifest českých spiso-
vatelů. V roce 1918, dva roky 
před smrtí, za pobytu na neu-
rologické klinice na Karlově 
se konečně, na třetí pokus, 
ožení. Ale již 30. 7. 1919 píše 
Macharovi, že jeho manžel-
ství je v rozvratu. Počátkem 
června 1920 se uchyluje na 
Heverochovu psychiatric-
kou kliniku, protože, jak píše 
V. Dykovi, „starosti, noci 
strávené po lavičkách a chůzí 
po Praze mne konečně přece 
sklátily.“

Poslední okamžiky básní-
kova života popsal jeho bratr 
Viktor v dopise z 2. červen-
ce 1920 Viktoru Dykovi. 
„Včera ráno požádal mne 
můj bratr, abych Vás navští-
vil a jeho jménem o peněži-
tou výpomoc poprosil. Chtěl 
jsem k Vám dojíti kolem 11. 
hodiny dopoledne, byl jsem 
však nucen od záměru své-
ho upustiti, poněvadž stav 
bratrův se rychle horšil a za 
necelou půl hodinu ubohý 
bratr vskutku dotrpěl.“ Dyk 
zaplatil Křikavův skromný 

pohřeb a rozloučil se s ním 
důstojně v Národních listech 
fejetonem Zákeřná silnice.

Po své smrti zůstával Louis 
Křikava úměrně svému vli-
vu na okraji dějin literatu-
ry. Docela zapomenut však 
nebyl. Dostal se přinejmenším 
do základních literárně děje-
pisných příruček. A málem 
i do filmu. V roce 1928 při-
pravoval český Umafilm zfil-
mování Křikavovy novely 
Ďáblova hodina. K realizaci 
však patrně nedošlo...

V letošním roce 100. výročí 
básníkova úmrtí si jej Dům 
historie Přešticka připome-
ne výstavou obrazů Jarky 
Papežové a artefaktů z jeho 
života a díla 12 vydechnutí 
Louise Křikavy. Pásmo z Kři-
kavovy tvorby zazní v přeš-
tickém Kulturním a komu-
nitním centru v podání 
Petry Johansson a herců Jana 
Potměšila a Tomáše Kořén-
ka. Snad se tak podaří slovy 
literárního historika Vrati-
slava Färbera „připomenout 
rytmus Křikavova netucto-
vého a riskantního života 
i psaní s určitou otevřeností 
či distancí. Vždyť básníkova 
Múza nezná komanda / neboť 
i hochy miluje / bez běžných 
občanských ctností!“

Rodné Přeštice

Auskultant a syfilida

Sním s truchlivostí
pijana...

Chorobná fluktuace

Pyrrhova vítězství

Svět zvířat

Studia

Česká lyra

Starosti konečně mne
přece sklátily

Zákeřná silnice

Múza nezná komanda
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Příměstské tábory na úze-
mí MAS Aktivios“ reg. č. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/ 
/0009350, projekt byl podpo-
řen v rámci v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost výzvy 
„Výzva MAS Aktivios – pod-
pora prorodinných opatření 
– I ,“ pomáhá především pra-
cujícím rodičům zajistit jim 
v době školních prázdnin péči 
o jejich děti.

Milí rodiče,
dětem začaly konečně oprav-

dové prázdniny a nám se za pár 
dní rozběhnou již třetím rokem 
příměstské tábory. V loňském 
roce jsme uspořádali celkem 
16 pětidenních běhů, kterých 
se zúčastnilo celkem 285 dětí 
od 4 do 15 let. Letos během 
letních prázdnin zatím plánu-
jeme uspořádat 14 běhů, jeden 
běh, v Mirošově, nám vypadl 
z důvodu neodkladné přestav-
by prostor určených pro naše 
zázemí. Na našich webových 
stránkách https://www.mas-
aktivios.cz/primestske-tabo-
ry/2020/ přinášíme mimo 
jiné také stručný popis a pro-
gram jednotlivých běhů, aby 
rodiče zvážili, zda své děti 
na příměstský tábor vyšlou. 
Na všech místech budeme 
samozřejmě dodržovat přís-
nější hygienická opatření, 
děti budou pracovat v men-
ších skupinkách a letos navíc 
musí rodič spolu s nástupem 
dítěte odevzdat kromě vypl-
něné a podepsané smlouvy 
také čestné prohlášení o bez-
infekčnosti na Covid-19. 
Toto čestné prohlášení budou 
muset doložit i všichni instruk-
toři, které se o děti budou 
po celou dobu starat. Ovšem 
i přes nejlepší vůli a opatrnost 
nemůžeme rodičům stopro-
centně zaručit, že žádné z dětí 
neonemocní, a to zdaleka ne- 
mám na mysli jen nákazu 
koronavirem.

Zde přehled všech běhů:
Blovice – Týden s koňmi 
13. 7.-17. 7. 2020
a 24. 8.-28. 8. 2020
(pro pokročilé)
3. 8.-7. 8. 2020
(pro začátečníky i pokročilé)

Kornatice – Turistika 
27. 7.- 31. 7. 2020

Nebílovy, Prusiny
Tajemný svět přírody
13. 7.-17. 7. 2020
a 17. 8.-21. 8. 2020

Nezdice
Člověk je součástí přírody
10. 8.-14. 8. 2020

Přeštice
Cestujeme po filmovém světě 
13. 7.-17. 7. 2020

Přeštice
Pohybem ku zdraví
3. 8.-7. 8. 2020

Přeštice
Tykejme si s Angličtinou
10. 8.-14. 8. 2020

Přeštice
Animační soustředění
17. 8. -21. 8. 2020

Přeštice
Letopisy Narnie: Princ Kas-
pian
27. 7.-31. 7. 2020

Seč
Z pohádky do pohádky
3. 8.-7. 8. 2020

Žákava
Kouzlo keramiky
27. 7.-31. 7. 2020

Milé rodiče,
těšíme se na vaše ratolesti, 

sledujte prosím naše webo-
vé stránky https://www.mas- 
-aktivios.cz/primestske-tabo- 
ry/2020/ , zde naleznete všech-
ny podrobné informace o jed-
notlivých táborech včetně kon-
taktů, přihlášek a nezbytných 
potvrzeních včetně čestného 
prohlášení o bezinfekčnosti.

Ing. Hana Bouchnerová
vedoucí kanceláře

a koordinátor projektu
Příměstské tábory na území

MAS Aktivios, z. s.
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Pokračování ze str. 1
 Řízení, které bude v této věci, 

pevně doufám, zahájeno, vrá-
tí nákladní automobily mířící 
na České Budějovice na I/20 
a občanům obcí na trase Přešti-
ce-Nepomuk se jistě uleví. 

Zároveň se sníží počet kami-
onů, které z výše popsaných 
důvodů Přešticemi projíždějí.

Nadále samozřejmě trvá 
potřeba výstavby obchvatu 
Přeštic, jak potvrzují dlou-
hodobě v různých anketách 
naši občané. Pokusím se proto 
stručně popsat, v jaké fázi se 
tato předlouho očekávaná stav-
ba nachází. Dne 25. 2. 2020 
nabylo právní moci územní 
rozhodnutí stavby ,,I/27 Přeš-
tice obchvat“. Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR (ŘSD), které 
je investorem této stavby, 
potvrdilo rozhodnutí zahájit 
majetkoprávní přípravu již na 
základě tohoto stupně projek-
tové dokumentace. Dosud tak 
činilo výhradně až po dalším 
stupni projektování – po zís-
kání stavebního povolení. 
Velice si proto vážím rozhod-
nutí Správy ŘSD Plzeň, která 
toto řešení zvolila a zvýšila 
tím šance na zrychlení celé-
ho procesu. Tomu se snaží 
samozřejmě pomoci i město, 
byť se jeho role oproti před-
chozím dohodám poněkud 
změnila. Původní plán města 
vykupovat pozemky, a poté je 
následně prodat ŘSD, narazil 
v průběhu příprav smluv na 
několik překážek. Pozemky, 
které se byť jen zčásti nacháze-
jí pod obchvatem, mají povahu 
pozemků stavebních. Při pro-
deji takového pozemku vzni-
ká prodávajícímu (je-li plát-
cem daně z přidané hodnoty) 
povinnost odvézt z ceny pří-
slušnou daň (21 %). Město je 
plátcem DPH, proto všechny 
prodeje ŘSD budou zmíněným 
odvodem zatíženy. Z tohoto 
důvodu město není schopno 
vykupovat pozemky od sou-
kromých vlastníků (neplát-
ců DPH) za stejnou cenu, za 
kterou by je poté vykoupilo 
ŘSD. Rozdíl v cenách způso-
bený DPH by se musel proje-
vit buďto jako finanční ztráta 
města nebo v opačném přípa-
dě bychom vlastníkům muse-
li nabízet cenu o 21 % nižší. 
Odhadem bychom vlastníky 
nebo město tímto způsobem 
připravili o více než 6 mili-
onů korun! Jistě mi dáte za 
pravdu, že ani jednu z těchto 

variant jsme nemohli připustit. 
Po tomto nepříjemném zjištění 
se proto ŘSD rozhodlo vyku-
povat s naší pomocí pozemky 
napřímo. V této chvíli jsou již 
pro stávající vlastníky připra-
vovány dopisy, které obsahují 
všechny podstatné informace 
a kontakty. Vlastníci, kteří 
mají zájem o směnu pozem-
ků, budou i nadále kontaktovat 
město (p. Radek Süss). V tom-
to směru nedochází k žádné 
změně. Navzdory popsaným 
problémům vás ale mohu 
ubezpečit, že časový plán 
přípravy nebyl nijak narušen 
a stavba obchvatu má i nadále 
zásadní prioritou nejen u vede-
ní města, ale i ŘSD. Důkazem 
toho je prodej prvního soubo-
ru městských pozemků, který 
hodlá ŘSD uskutečnit ještě do 
konce letošního roku.

Tento rok je zlomový též 
v oblasti nakládání s odpady. 
V současné době probíhá čipo-
vání odpadových nádob. Úpl-
ně hladce to z různých důvodů 
nejde, a proto vás moc prosím 
o shovívavost. Označit znám-
kou s čárovým kódem a čipem 
každou nádobu ve městě i jeho 
částech není snadné. Děku-
ji všem, kteří nám vycházejí 
vstříc. Nechceme vás obtěžo-
vat. Chceme šetřit prostředky 
města i občanů, které budou 
vynakládány na úhradu stále se 
zvyšujících poplatků za sklád-
kování. Zdůrazňuji, že neexis-
tuje jiná možnost než důkladně 
třídit a využívat všech dostup-
ných nástrojů k udržení sou-
časné výše místního poplatku. 
Bez vaší pomoci a zapojení 
to nepůjde. Přijměte proto od 
města nádoby na biologic-
ky rozložitelný odpad, které 
jsme pro vás zajistili zdarma. 
Bližší informace vám poskytne 
paní Bc. Jana Karásková, která 
má tuto agendu na starosti.

Toto vydání novin je prázd-
ninové, a tak nemohu zapome-
nout na všechny žáky, studen-
ty i pedagogy, kteří po zcela 
výjimečném koronavirovém 
období ukončili tento školní 
rok. Moc vám přeji, abyste za 
dva měsíce načerpali dostatek 
sil a v září se ve zdraví vrátili 
opět do škol. 
Přeji vám všem krásné 

léto s vlídným počasím, 
mnoho krásných zážitků 
i pohody.

Karel Naxera
starosta města

(neprošlo korekturou)

Ať každý den stojí za to…
netrapte se
Máte dluhy nebo chcete pomoci známým? Vše se dá 
řešit, nejdůležitější je najít pomocnou ruku.

KKC Přeštice připravuje ve 
spolupráci s Občanskou porad-
nou Plzeň na 17. září od 17.00 
hodin přednášku na téma 
Strasti dluhové pasti – INSOL-
VENCE. Paní Monika Krauso-
vá, vedoucí Občanské poradny 
Plzeň provede záludnostmi 
dluhové spirály, kdy pro úhra-
du dluhu si znovu půjčíme 
a naše zadlužení roste tak, až 
se stane neúnosným. Pokud 
nevidíme východisko, cítíme 
se zoufale a můžeme vážně 
onemocnět a nebo se  dokonce 
pokusit o sebevraždu.  

I když máte dobrý příjem 
a snažíte se své dluhy splácet, 
stejně jste v situaci, kdy své 
dluhy NIKDY nemůžete spla-
tit? Pokud jste opravdu velmi 
zadlužení, jako jedno z řešení 
se nabízí vyhlásit insolvenci, 
osobní bankrot a řešit před-
luženost.

Získejte povědomí o možnos-
tech, můžete významně pomo-
ci známým či blízkým.

Podání insolvenčního návr-
hu, výpočty srážek do insol-
vence, dosáhne na insolvenci 
každý?  Tyto a další otázky 
společně s názornými příklady 
z praxe můžete slyšet a dis-
kutovat v konferenčním sále 
KKC Přeštice.

ZDARMA, nutno přihlásit 
předem na informacnicent-
rum@prestice-mesto.cz

Projekt je finančně podporo-
ván z Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci Evrop-
ského sociálního fondu.

Strasti dluhové pasti 
– INSOLVENCE

Mgr. Monika Krausová
vedoucí Občanské poradny Plzeň 

17. září 2020 od 17.00 hodin 
konferenční sál KKC Přeštice

Příměstské tábory 
na území 
MAS Aktivios, z. s.

Nabídka pro zájemce, doplnění autobusu
V rámci příměstských táborů bude v v těchto termínech usku-

tečněn doprovodný program.

15. 7. 2020
Mirákulum park
Zemi plnou her, zábavy, 

stromů, zvířat a dětské fanta-
zie najdete v Milovicích nad 
Labem. Jedinečný zábavně-
naučný park na ploše 7 hektarů 
našel inspiraci v tom nejlepším 
ze světových parků i v nejtaj-
nějších dětských přáních.

Odjezd v 8.00 hodin z Přeštic, 
Masarykovo náměstí, návrat do 
17.30 hod. Cena dopravy 390 
Kč (vč. DPH) + vstupné 200 
Kč/osoba. Lze objednat oběd.

13. 8. 2020
ZOO Praha
Odjezd v 8.00 hodin z Přeš-

tic, Masarykovo náměstí, 
návrat do 17.30 hod. Cena 
dopravy 390 Kč (vč. DPH) + 
vstupné 250 Kč/dospělá osoba 
nebo 200 Kč/dítě.

Případní zájemci se mohou 
hlásit na miskova@prestice-
mesto.cz nebo informacnicen-
trum@prestice-mesto.cz

Telefon 379 304 900 nebo 
723 831 343.

Anonymní příspěvky 
do Přeštických 

novin nelze otisknout!

SLOVO STAROSTY
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Házenkářské klany
Národní házená je v našem 

městě a okolí svojí téměř sto-
letou tradicí doslova fenomé-
nem. Mezi vysokými brankami 
se postupně střídají generace, 
záliba se dědí. Hrál děda, pak 
syn či dcera a nyní je na hřišti  
střídá další generace. 

A takové třígenerační rodiny 
najdeme právě u nás v Přeš-
ticích. A není jich málo. Ně-
které z nich chceme postupně 
v následujících číslech před-
stavit. Nebudou chybět jejich 
největší úspěchy, někdo jich 
má na půl stránky, další hráli 
tu naši národní házenou do-
opravdy jen pro radost, ale 
prostě národní házená je jejich 
sport. 

Zdeněk Pražák celou svoji 
házenkářskou kariéru prožil 
v blízkých Příchovicích. Jako 
žáček začínal ve třinácti letech, 
věkem dorostenec již hrál za 
muže. Byl stabilním hráčem 
družstva, jako hbitý útočník 
byl nepříjemný pro všechny 
obrany soupeřů, několikrát byl 
nejlepším střelcem oblastního 
přeboru. Věnoval se i trenér-
ské práci, postupně vedl starší 
žáky, dorostenky i dorostence. 
Po celou kariéru zůstal věrný 
svému domovskému oddílu 
– Příchovicím. 

Doma v Příchovicích začí-
naly i obě jeho dcery, Pavlína 
a Jitka. Vrcholu kariéry dosáh-
ly ale v blízkých Přešticích. 

Pavlína byla úspěšnou prvo-
ligovou hráčkou. Během dva-
náctileté prvoligové kariéry 
si na krk postupně pověsila 
tři stříbrné a čtyři bronzové 
medaile, jednou byla člen-
kou vítězek Českého poháru, 

dvakrát reprezentovala Čechy 
v mezizemském utkání. „Na 
hřišti“ si našla i životního 
partnera. Martin Stehlík začí-
nal také už v žácích, v doros-
tu získal 2. místo v Českém 
poháru. Mezi muži se podílel 
na úspěšných rocích družstva 
v II. lize se ziskem dvou bron-
zových medailí. A ještě dnes si 
rád zahraje za „starou“ gardu. 
Úspěšní jsou i jejich syno-
vé. Radim mimo jiné třikrát 
za sebou vyhrál Český pohár 
v mladších žácích (+ druhé 
místo na Mistrovství republi-
ky), Marek přivezl z Českého 
poháru bronz. 

Mladší Jitka si také vyzkou-
šela prvoligovou arénu, ale 
„našla“ se až jako trenérka. 
Má podíl na řadě úspěchů 
mladších žaček. Získala s nimi 
dvakrát vítězství na Zimním 
halovém poháru, titul Mis-
tryň republiky, dále pak zlatou 
a stříbrnou medaili v Českém 
poháru. Házenkářské geny 
podědily i obě její dcery. Jak 
starší Kateřina, tak i mlad-
ší Petra jsou útočnice. A obě 
již vybojovaly mezi žačkami 
nejednu medaili. 

Kateřina má vítězství v Zim-
ním halovém poháru (k tomu 
druhé místo), je Mistryní 
republiky (rovněž i zde ještě 
stříbrnou medaili). Petra jako 
výrazný talent má medailí ještě 
více. Titul Mistryně republiky 
(k tomu ještě 2. místo), dva-
krát vítězství v Českém pohá-
ru + druhé místo, k tomu dvě 
vítězství v Zimním halovém 
poháru. Obě také reprezento-
valy oblast na Superpoháru. 
                                         (šat)

Třígenerační klan Zdeňka Pražáka – odzadu zleva – Martin 
Stehlík, Zdeněk Pražák, Jitka Kováříková, Pavlína Stehlíková, 
Kateřina a Petra Kováříkovy, Radim a Marek Stehlíkovi. 

Foto Petr Šatra

Mistři, mistři, mistři...
Po krátké koronavirové 

karanténě Vám, našim přízniv-
cům a fanouškům, přinášíme 
informace ze šipek. Tak jako 
ostatní sporty jsme měli i my 
pozastavenou ligu, ale dočkali 
jsme se a mohli jsme své roze-
hrané ligové zápasy dohrát.

Dohrání ligy pro nás bylo 
celkem důležité. Úžasně roze-
hranou letošní sezónu měl náš 
tým BSOD 334 01 „X“ Přeš-
tice. Udržením první příčky 
své skupiny si mohli zajistit 
postup do vyšší ligy. Do konce 
ligy jim chyběla odehrát ještě 
4 kola a jim stačily vyhrát pou-
ze 2 zápasy. První zápas ode-
hráli 6. 6. 2020 proti týmu ze 
Soběkur a vyhráli 10:8. Postup 
byl na dosah, ale potřebovali 
ještě jednu výhru. To se jim 
povedlo hned druhý den, kdy 
vyhráli 13:5 nad týmem z Dob-
řan. Svůj postup ještě potvrdili 
výhrou na domácí půdě nad 
Žákavou 12:6 a mohlo se začít 
slavit. Tým ve složení: Bezdě-
ková Jiřina, Dražka Jiří, Fuchs 
Rudolf, Krieglstein Lukáš, 
Kulhánek Tomáš, Lindner Ota, 
Ruth Jan, Šalom Jan a Vik-
tora Jan to dokázal. Za celou 
sezónu prohrál pouze dvakrát 
a postup si opravdu zaslouží. 

Celému týmu k postupu gratu-
lujeme a přejeme mnoho štěstí 
v příští sezóně.

Naše „Zetko“ se dostalo do 
,,prolínací“ soutěže o postup 
do B ligy, ale k postupu mají 
daleko. Hráči se v tuto chví-
li soustředí na poslední kolo 
poháru, který by jako loňskou 
sezónu mohli vyhrát, tak jim 
držte palce.

Poslední, kdo nám zbývá 
a hájí přeštické barvy, je BSOD 
334 01 „Y“ Přeštice. Hráčům 
tohoto týmu se v této sezóně 
moc nedařilo. Hrají skupinu 
o udržení v B lize, ale je jen 
malá naděje, že se v ní udrží. 
Zatím není konec a možná to 
hráči ještě obrátí ve svůj pro-
spěch.

V závěru bych Vás chtěl 
všechny 18. 7. 2020 pozvat 
na šipkový turnaj do Spolá-
ku. Tento rok by se měl konat 
v sále a tím získáme více mís-
ta jak k sezení, tak i ke hře. 
Turnaj je pro všechny, kteří si 
chtějí zahrát šipky. Proto nevá-
hejte a přijďte si s námi zahrát 
nebo se alespoň pobavit. Čeká 
nás jistě spousta zábavy, dob-
rého pití a jídla☺.

za BSOD 334 01 Přeštice
Radim Krieglstein

Noc sokoloven
Noc sokoloven 

je celorepubliko-
vá akce pořáda-
ná Českou obcí 

sokolskou, letos se konala již 
pošesté a Tělocvičná jednota 
Sokol Přeštice se k ní připo-
jila v pátek 19. června 2020. 
Od  předchozích ročníků se 
tento poslední lišil. S ohledem 
na koronavirovou situaci a stá-
le ještě trvající bezpečnostní 
hygienická opatření se naše 
jednota rozhodla přenést pro-
gram do venkovního prostoru 
v přilehlém okolí sokolovny. 

Pro členstvo i širokou veřej-
nost byly připraveny různé 
sportovní aktivity a soutěže. 
Sportovní podvečer si přišlo 
užít 50 dětí, některé s podpo-
rou rodičů či prarodičů. Účast-
níci při příchodu obdrželi 
papírovou kartičku, do níž na 
9 stanovištích sbírali za spl-
něné úkoly razítka. Získaný-
mi razítky si děti vybojovaly 
drobné odměny. Sportovní 
program byl doplněn krátkým 
programem kulturním – za 
hudebního doprovodu učitelky 
ZŠ Nadi Květoňové zaznělo 
několik písní v podání pěvec-
kého sboru Skaláček. O dal-
ší část programu se postaral 
oddíl aerobiku. Devět děv-
čat se představilo s tanečním 
vystoupením nacvičeným pod 
vedením cvičitelek oddílu, 
sester Jitky Malátové a Anny 
Soukupové. Závěr akce patřil 
posezení u táboráku s opéká-
ním buřtů. 

Noc sokoloven byla po 
vynucené – téměř tříměsíční 
– „přestávce“ v pravidelné 
celoroční sokolské činnosti 
prvním větším setkáním členů 
naší tělocvičné jednoty a byla 

proto také využita k pře-
dání ocenění dvěma našim 
členům a funkcionářům. Za 
dlouholetou práci pro sokol-
ské hnutí převzali bronzovou 
medaili České obce sokolské 
sestra Marie Korcová, náčel-
nice pro dospělé, a bratr Jan 
Korec, místostarosta. Nejsou 
však prvními oceněnými čle-
ny přeštického Sokola. Od 
obnovení činnosti Tělocvič-
né jednoty Sokol Přeštice 
v roce 1991 byli za dlouho-
letou a významnou práci pro 
Sokol vyznamenáni stříbrnou 
medailí ČOS sestra Blanka 
Jiránková v roce 2000 a bratr 
František Švihla v roce 2013, 
bronzovou medailí ČOS bratr 
Jiří Siegl v roce 2005 a sestra 
Anna Kolenová v roce 2011.

Celosvětová epidemie pře-
rušila v březnu činnost i naší 
tělocvičné jednoty, nemohli 
jsme se v sokolovně setkávat 
v pravidelných cvičebních 
hodinách a při trénincích. O to 
více se jistě všichni těšíme 
na zahájení cvičebního roku 
2020/2021 a věříme, že od 
září budou opět obě tělocvičny 
přeštické sokolovny zaplňo-
vány hojným počtem našich 
členů. 

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

Medailový déšť
Národní házená soutěže do-

spělých kvůli pandemii ukon-
čila bez vítězů i sestupujících. 
Medailově jsou uzavřeny 
pouze mládežnické oblastní 
soutěže s právem postupu nej-
lepších na republiková finále. 
Do Přeštic tak putuje šest sad 
medailí. Bronzovou si na krk 
pověsí dorostenci, druhé mís-
to a stříbrné medaile převez-

mou starší žáci a mladší žačky 
“A”. Vítězství v přeboru a zla-
té medaile vybojovaly starší 
žačky. Mezi dorostenkami 
získal zlaté medaile přeštický 
„A” celek, béčko pak stříbrné 
(bronzové) medaile. Družstva 
na prvním či druhém místě 
mají právo postupu na Mis-
trovství republiky nebo soutěž 
o Pohár ČR.                      (šat)


