
Kino, to již dávno není fil-
mový pás, ale plně digitální 
projekce. V Přešticích ji zatím 
nahrazovala projekce výkon-
ným data/video projektorem 
s připojeným blue-ray pře-
hrávačem. Toto řešení umož-
nilo projekce filmů vydaných 
na DVD nebo BD discích, 
ovšem premiérové filmy či 
filmy aktuálně běžící v kinech 
zůstaly nedostupné. Od půlky 
května bude všechno jinak. 
V promítací kabině proběh-
ne instalace nového digitál-
ního projektoru značky NEC 
s integrovaným serverem pro 
přehrávání digitálních filmů. 
Zároveň sál dostane plnohod-
notné ozvučení v rozsahu zvu-
ků 5.1.

Odborně se tomu říká digita-
lizace v DCI standardu, tedy 
s vybavením, majícím certi-
fikaci světových filmových 

studií. V praxi to následně 
funguje tak, že kino má svůj 
unikátní digitální certifikát, 
který mají k dispozici všechna 
masteringová studia provádě-
jící finální úpravy digitálních 
filmů. A toto studio pošle mai-
lem digitální klíč, malinkatý 
počítačový soubor, který jen 
a pouze pro dané vybavení 
kina s konkrétním sériovým 
číslem „odemkne“ na požado-
vanou dobu film, který je 
tak možné přehrát divákům. 
Z vnějšího pohledu složitý 
proces má ve skutečnosti dva 
cíle. Poskytnout pro diváka 
odpovídající zážitek, kam 
patří nejen kvalitní obraz, ale 

také zvuk v minimálním for-
mátu 5.1. A pro filmová stu-
dia zajistit ochranu filmu proti 
kopírování.

Až přijdete na první opravdu 
digitální projekci, doufáme, že 
budete víc než příjemně pře-
kvapeni. Za prvé bude využita 
celá šířka projekční plochy, 
širokoúhlý film bude opravdu 
širokoúhlý. Za druhé, za pro-
jekčním plátnem bude scho-
váno ozvučení kina, nejen 
levý a pravý kanál, jak je tomu 
dosud, ale také střední kanál 
pro dialogy a velký subwoofer 
pro basový kanál. Lépe řeče-
no, pro hlubokotónový efekto-
vý kanál. K tomu na stěnách 
surroundové reproduktorové 
soustavy poskytnou doplňují-
cí prostorové efekty svázané 
s děním na plátně.

Do budoucna ještě počítáme 
s novým projekčním plátnem 

stahovaným od stropu a dopl-
něním bočních/zadních repro-
duktorových soustav na stěně 
sálu s tím, že zvuk se rozšíří 
na rozsah 7.1. Laicky řečeno, 
boční reproduktorové sousta-
vy na stěnách reprodukují jiný 
zvuk, než ty zadní. Umožňuje 

to docílit přesnějšího vnímání 
prostoru u zvukových efektů.

V rámci grantového řízení se 
podařilo na digitalizaci přeštic-
kého kina získat dotaci od Stát-
ního fondu kinematografie ve 
výši 400 000 Kč. Zbývající část 
ve výši 980 000 Kč dofinanco-
valo město Přeštice na zákla-
dě rozhodnutí zastupitelstva  
města.                               (red)

Mají odbo-
ry respekt?

Moc ne. Spíš 
tak nastejno, 
jako to býva-
lo dřív. Češi 
nejsou moc 

zvyklí vstupovat do odborů, 
aby jich bylo víc, aby si respekt 
vybudovali.

Kolik je vás ve firmě 
odborářů?

Víc než pětadvacet procent, 
což je fakt málo. 
Proč lidé nechtějí vstu-

povat do odborů?
Protože odborům nevěří. 

Spousta lidí chce, aby za ně 
odboráři kopali, ale sami nehnou 
prstem. Ptají se, kolik dostanou 
přidáno, kdy budou nové šatny, 
lepší strava, to je zajímá, ale do 

odborů nechtějí. Přitom členský 
příspěvek je jedno procento ze 
mzdy, což je pakatel a ještě mají 
možnost si to odepsat z daní. 
Navíc mají možnost jezdit na 
různé zájezdy, na muzikály, 
dostávají dárky pro děti, různé 
šeky. Peníze se jim nakonec 
vrátí. Ale to není jen u nás, je to 
stejné všude v Česku.
Jak je to třeba v Ně-

mecku?

Tam je v odborech kolem 
devadesáti procent lidí. Mají 
hroznou sílu, proto třeba odbo-
ráři ve Škodě Mladá Boleslav, 
což je německá firma, dokážou 
vybojovat vyšší platy. Němci 
si na odbory potrpí a i vede-
ní firmy chce, aby lidé byli 
v odborech. Jde o vzájemnou 
shodu. V Boleslavi hrozili 
stávkou, přitom mají hodně 
vysoké platy, a zase uspěli. 

Dostali dalších patnáct procent 
a ještě nějaké bonusy.
Už jste zažil nějakou 

stávku jako odborář?
Zatím ne. Já jsem ale rád, že 

se většinou s vedením domlu-
víme. Nemáme takovou sílu, 
abychom mohli říct, že deva-
desát procent lidí bude stávko-
vat tři dny. 
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Jak posílit odbory

Vážení čtenáři,
musím se vám hned na úvod 

k něčemu přiznat. Své sloupky 
píšu na poslední chvíli a dělám 
proto určitě vrásky paní Míš-
kové, která je odpovědná za 
včasný odvoz podkladů do 
tiskárny. Sám sobě si svoje laj-
dáctví obhajuji tím, že čekám 
do poslední chvíle, abych psal 
co nejaktuálněji. Není vylou-
čeno, že se už opakuji. Určitě 
bylo dobře, že jsem tentokrát 
počkal s psaním až po dub-
novém zasedání zastupitel-
stva. Bylo totiž přinejmenším 
zvláštní.

Před posledním loňským 
zasedáním zastupitelstva, kdy 
už si na pivovar všichni zvykli, 
a uzavření smíru s Areou bylo 
na spadnutí, vypadalo to, že se 
budeme nudit. Budeme dělat 
,,jen“ ty desítky věcí, které je 
třeba denně dělat a další desítky 
těch, které chceme stačit také, 
protože se to nabízí. Děláme to 
pro město rádi a vše s plným 
nasazením. Tehdy se ukázalo, 
že se sice už od roku 2012 dělá 
nový regulační plán (řídí se jím 
možnosti a parametry výstav-
by v určité vymezené ploše), 
ale protože bylo před adrenali-
novým schvalováním rozpočtu 
na rok 2018, ani zastupitelé, 
kteří bydlí nedaleko, neproje-
vili žádný výrazný zájem se 
o věc více zajímat. Zpozor-
něli, až když se před schvalo-
váním 8. března ukázalo, že 
vůbec nereagovali na existenci 
námitky jednoho ze sousedů 
na tento plánovací dokument. 
Námitka při schvalování byla 
zamítnuta. A to i přes to, že 
nás někteří tam bydlící před- 
tím navštívili. Místostarosta 
už o tom psal, tak se nebudu 
opakovat. Mrzelo nás to. Na 
zastupitelstvu i posléze z dal-
ších materiálů vyplynulo, že 
jsme opravdu některé věci 
přehlédli nebo podcenili. Je to 
koneckonců náš první regulač-
ní plán. Proto jsme se velmi 
rychle shodli na tom, že věci 
napravíme. Před necelými čtr-
nácti dny jsme vše rozložili 
na stůl a připravili zadání, jak 
věci upravit co možná nejblíž 
představám rezidentů, ale též 
s ohledem na ekonomickou 
stránku věci. Poslali jsme to 
před schválením zastupitelům 
a týden čekali, co se bude dít.

Další zasedání bylo 19. 4. 
a také se při něm schvalovala 
pravidla pro privatizaci měst-
ských bytů, a protože bylo 
minulý týden setkání s nájem-
níky hojně navštívené (min. 
160 lidí), čekali jsme velikou 
účast. Bylo skoro prázdno! 
A to tam byli i naši úředníci. 
Ani jeden dotaz na téma priva-
tizace bytů. Z pléna myslím. 

Trochu retra neuškodí

Sokolové předváděli před přeštickým obecenstvem nácviky ze sokolských sletů. Cvičenci se vraceli do různých časových období 
a ukázali sestavy i v tehdejších úborech. Zvláště ženy zaujaly výrazně stylizovanými oblečky z obnovených porevolučních sletů. Divá-
ci ovšem zhlédli i ukázky nových sletových skladeb, které místní sokolové připravují pro XVI. všesokolský slet na pražské Slavii. Tam 
pojedou na Cyrila a Metoděje.                                                                                                                  Text (red), foto Milan Janoch
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Dokončení ze str. 1
Třeba mladí vůbec nevědí, co 

odbory znamenají. Přijdou do 
fabriky a netuší, která bije. 
Ve škole se to nedo-

zvědí?
Ve škole jim vůbec neřek-

nou, že mají nějaké zastání 
před zaměstnavatelem.
Zlepšují se podmínky 

pro zaměstnance?
Trochu ano, ale dře to. Napří-

klad u nás si třeba zaměstnanci 
stěžovali na nevhodné šatny 
a dost dlouho trvalo, než nám 
vedení udělalo nové. 
Vás jako šéfa odborů 

nemohou vyhodit.
To je výhoda. Ale kdyby 

chtěli, tak mi můžou znepří-
jemnit práci tak, že bych radě-
ji odešel. Takových případů 
mezi odboráři z jiných firem 
znám několik.  Já nejsem uvol-
něný ve funkci, já normálně 
pracuju.

Vy děláte jeřábníka, co 
to obnáší?

Sedím v kabině a navážím 
materiál. Je to v kryté, ale ote-
vřené hale. Občas mám pod 
sebou dvacet metrů hlubinu. 
Dost vysoko na to, aby se 
někomu zvedl žaludek. Někte-
ří lidé nahoru nevylezou ani za 
nic.
Aspoň máte ze shora 

přehled o fabrice.
Co se výšky týká, tak jsem 

nejvyšší šéf. To se mám☺.
Proč jste se stal odbo-

rářem?
Hledali u nás nového předse-

du a prostě mě zvolili. Přitom 
jsem s tím neměl žádnou zku-
šenost. Nevěděl jsem vůbec 
nic a ani jsem před tím nebyl 
v závodním výboru. Ale na 
tuhle práci jsou třeba tvrdé 
lokty. 
Tvrdé lokty kvůli vyjed-

návání?
Jednou jsem se chytil ostře 

s bývalým ředitelem a po ces-
tě domů se mi udělalo fyzicky 
nevolno. Tím stresem, když 
se hádám o věcech, o kterých 
jsem přesvědčený, že na ně 
máme nárok. Vyšší mzdy, lep-
ší čistota, bezpečnost práce, 
takové věci mám na starost 
a někdy je těžké se domluvit.
Jak jste získal tvrdé 

lokty?
Asi že jsem pracoval jako 

vyhazovač.
Nejde to moc dohroma-

dy, vyhazovač a odborář.
Nejde, i když vlastně ano, 

musím být tvrdý.

Vyhazovače si předsta-
vuju jako jednoduché-
ho svalnatce, který stojí 
u dveří a umí maximálně 
počítat, kolik přijde lidí.

On je vyhazovač a vyhazo-
vač. Někteří bezdůvodně zmlá-
tí člověka, který se jen opije. 
To jsem v životě na diskotéce 
v Merklíně neudělal, nikdy!
Dělal jste vyhazovače 

jen v Merklíně?
Dvacet dva let tam a předtím 

osm let v Plzni u černých šeri-
fů, což byli předchůdci měst-
ské policie.
Když to děláte tak 

dlouho, tak asi tušíte, co 
se může semlít?

Já jsem si vždy zakládal na 
tom, že jsem nikdy nikoho 
nezmlátil. Za ta léta mou vinou 

nikdo neskončil v nemocnici. 
V Merklíně nebyla nikdy vinou 
vyhazovačů záchranka. Do Sto-
doly jezdí každou chvíli. Když 
se někdo nalil, tak jsem ho  
chytl za flígr a vyhodil. Dokud 
není člověk agresivní a nen-
apadne mě, tak proč bych ho 
mlátil. Maximálně když byli 
hrubí a sprostí, tak dostali facku 
a tím to skončilo. To byla tako-
vá facka jako od táty (smích).
Už vás někdy jako vyha-

zovače přeprali?
To se zatím ještě nestalo.
To jste tak dobrý?
Lidi mají před vyhazovačem 

respekt a vyloženě do něj ne-
jdou. To se stává výjimečně. 
A navíc já se o sebe umím 
postarat.

Co používáte za styl?
Tak různě. Spíš žádný. Zápa-

sil jsem dřív, prošel jsem 
nějakými kurzy. Když jsem 
byl v Plzni u černých šeri-
fů, tak jsme chodili trénovat 
a to byli všichni hodně dobří 
zápasníci. Polovina reprezen-
tanti a ti mě naučili na žíněnce 
dost.  Ale vyhazovač se nes-
mí dostat na zem, to by mohl 
dostat kopanec do ledvin a je 
hotovo. Umím různé vyváděcí 
chvaty, páky, ale nejběžnější 
je vzít někoho za flígr a vyho-
dit ven, je to nejlepší.
Většinou se vyvádějí 

chlapi, co ale ženy?
To nemám rád.  Ženské vědí, 

že je nemůžu praštit a vyhodit 
jako chlapa. O to více křičí 
a ječí. Jednou mi jedna žena 
chrstla horký čaj do obličeje, 
byla opilá, absolutně nepří-
četná. To člověk musí nějak 
vydržet, já ji vyhodit jako 
chlapa nemůžu.

Ještě dnes chodíte do 
Merklína?

Skoro vůbec. Už tam chodí 
málo lidí. Ale kdysi tam cho-
dilo v průměru 700 lidí!  Byla 
to nejvíce navštěvovaná disko-
téka v celém Plzeňském kraji. 
Taky jsme tam byli tři vyhazo-
vači.

Kde se tam vzalo tolik 
lidí?

Bylo to tam vyhlášené. Nízké 
ceny, příjemné prostředí, lidem 
se to líbilo. Jezdili z Plzně, ze 
Staňkova, ze Stodu, z Přeštic 
a z Klatovska, ze všech těch 
stran se to sjíždělo do Merklína. 
Proč to začalo upadat?
Mládež má jinou zábavu, 

nedávno tam bylo v pátek 
padesát lidí. Jiná doba. 
Vy jste hrál v Merklíně 

softball. Kde se tam vzal 
tak neobvyklý sport?

To vzniklo ještě před revolu-
cí, když jsem bydlel ve Stodě. 
Přijel ze Švýcarska kluk a uká-
zal nám baseball. Tak jsme to 
tak venkovsky mydlili a přišel 
kamarád, že nás přihlásil do 

soutěže. Jenže v té se nehrál 
baseball, ale softball. My jsme 
vůbec nevěděli, co to je. Pravi-
dla jsme neznali a první zápas 
na Slavii Plzeň jsme prohráli 
56:0. Začali jsme se to ale učit 
a za tři roky jsme byli skoro 
rovnocenným soupeřem.
To bylo ve Stodu?
Ve Stodu jsme to dělali na 

dost amatérské úrovni. V Mer-
klíně se podařilo vytvořit 
výbornou partu a začalo se nám 
dařit. Dostali jsme se do druhé 
ligy. Já jsem hrál i trénoval. 
Vybudovali jsme tam takový 
areál, že se tam hrálo juniorské 
mistrovství Evropy žen.
Proč to pak opadlo?
Nejsou lidi. Chlapi zestárli, 

takže již nehrají, ženský tým se 
také rozpadl. Na druhou stranu 
teď ti mí kamarádi trénují děti 
a začínají mít úspěchy. Takže 
se to zase za pár let může vrátit. 
Softball ale upadl v celém kraji. 
Tady bylo dříve dvacet oddílů, 
dneska jsou tři.
Co se stalo?
Těžko říct, asi dělají děti jiné 

sporty a také méně sportují.

Softball tu nemá velkou 
tradici, většina lidí vůbec 
netuší, jak se hraje. Co 
jste hrál vy?

Já jsem byl nadhazovač a prv-
ní metař. Musím říct, že v Mer-

klíně byl softball hodně popu-
lární, chodilo na něj víc lidí než 
na fotbal. Byla to rarita, k nám 
jezdily týmy z Uherského Hra-
diště, z Příbrami, prostě z vět-
ších měst. Myslely si, že Mer-
klín je předměstí Plzně a dost 
se divily, když musely jet ještě 
tolik kilometrů za město. Jezdi-
ly k nám ale rádi, protože areál 
je moc pěkný.
V Přešticích se nehrál 

softball? 
Tady jsme hráli hokejbal. Také 

ve velkém stylu. To bylo ještě 
na házenkářském hřišti, dokud 
tam neudělali nový povrch. 
Každý víkend přijelo na turnaje 
i dvě stě lidí (12 týmů). Jenže 
město tu nevytvořilo žádné 
podmínky, tak se kluci naštvali 
a založili to v Dobřanech, kde 
to hrají doposud. Dokonce tam 
staví i halu na hokejbal. Mají 
tam děti, juniory, hromadu 
reprezentantů, to mohlo být 
všechno tady. 

Fascinuje mě, že jste dělal 
dost sportů, vyhazovače, 
u černých šerifů a přitom 
jste nebyl na vojně kvůli 
zdravotnímu stavu.  

Mám ´modrou´ na astma☺ 
(výraz ze socialismu, modrou 
barvu měla knížka, která potvr-
zovala neschopnost vojenské 
služby – pozn. redakce).
Vyhazovač s astmatem?
Nebyla to legrace. Měl jsem 

hodně silné astma až do pozd-
ní puberty. Pak to ale přešlo. 
Musel jsem každý rok jezdit 
do lázní, celkem jsem tam byl 
třináctkrát, vždy na tři měsí-
ce. Poprvé jsem tam jel v pěti 
letech.

Sám?
Sám. Bylo to dost krušné. 

Poprvé jsem jel na Štrbské 
Pleso. Bez rodičů, v době, kdy 
nebyly telefony, neuměl jsem 
ještě psát ani číst.  
Pamatujete si, jak jste 

to snášel?
Snášel jsem to hrozně, ale 

člověk se naučil být ostrý. Klu-
ci říkají, že je vojna zocelila. 
Já jim říkám, že bych je chtěl 
vidět. Když šli na vojnu, bylo 
jim devatenáct, to už byli chla-
pi. Já jsem musel být chlap už 
v pěti letech. Slováci do nás 
do Čechů šili, taková ta rivali-
ta, takže to bylo docela tvrdé. 
Dopis od rodičů přišel jednou 
za týden, ještě mi ho někdo 
musel přečíst.
Vy jste se přestěhoval 

ze Stodu do Přeštic kvůli 
bytu. Ve Stodu nebyly? 

Samozřejmě jsem chtěl byd-
let ve Stodu, kde jsem vyrůs-
tal. Ovšem manželka vyrůstala 
tady, je ze Skočic. Takže buď 
v Přešticích, nebo ve Stodu, ale 
ve Stodu v té době nebyly byty 
vůbec. 
Jak dlouho bydlíte 

v Přešticích? 
Dvacet jedna let, děti už se 

narodily tady.
Ovšem zase se stěhujete 

pryč. Už vás to tu nebaví? 
Naopak. Přeštice se mi líbí, 

ale nechci už bydlet v bytov-
ce a tady jsou drahé pozemky. 
Podařilo se nám sehnat zahra-
du v Žerovicích, je to levnější 
pozemek a na hezčím místě než 
jsou v Přešticích. Tady vznika-
jí satelitní domy, které se nám 
nelíbí. Navíc se má do nich při-
stěhovat dalších dva tisíce lidí, 
tak to už vůbec ne. 

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu
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Musel jsem být chlap už v pěti letech Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
BŘEZEN 2018 
Tel. 725 726 549

Kulturní úpadek
na venkově

Nejvyšší šéf

Drsné výlety

Svaly nebo mozek?

Pomocí MKDS zjištěn 
skutečný řidič, který řídil 
vozidlo pod vlivem alko-
holu a způsobil dopravní 
nehodu

Dne 4. 3. po 16.00 hod. došlo 
k dopravní nehodě v Přešticích 
v křižovatce ulic Hlávkova x 
Pohorská, kde vjel řidič vozi-
dlem citroën do betonové zíd-
ky. Jelikož osádku tvořili dva 
muži, kteří se nemohli dohod-
nout, kdo vozidlo řídil, musel 
být řidič dohledán pomocí 
kamerového systému města 
Přeštice. Jako řidič byl zjištěn 
třiašedesátiletý muž z Dobřan, 
který zaparkoval vozidlo na 
Masarykově náměstí v Přešti-
cích, poté zde navštívil restau-
raci. Po dvou hodinách nasedl 
do vozidla, projel ul. Hlávko-
va, kde málem došlo ke stře-
tu s protijedoucím vozidlem, 
a poté způsobil již uvedenou 
dopravní nehodu. Jelikož bylo 
řidiči naměřeno 2,68 promile 
alkoholu v dechu a bylo mu 
v roce 2016 odňato řidičské 
oprávnění, šetří věc policie 
pro podezření z trestného činu 
– ohrožení pod vlivem návy-
kové látky a maření výkonu 
úředního rozhodnutí.

Pokus krádeže příbo-
rů v pivovaru U Přeška 
v Přešticích

Dne 6. 3. po 15.00 hod. byly 
na chodníku Masarykova 
nám., před komunitním cen-
trem nalezeny bunda a batoh. 
Provedeným šetřením strážní-
ků bylo zjištěno, že věci zde 
odhodil třiatřicetiletý muž 
z Horšic, který navštívil pivo-
var u Přeška. V tomto si objed-
nal jídlo, ale během čekání na 
něj si zde začal házet s pří-
borovými noži a poté s nimi 
odešel na náměstí. Krádeže si 
všiml host z pivovaru, který za 
mužem vyběhl a donutil jej se 
do restaurace vrátit. Muž v té 
době své věci odhodil na chod-
ník a odcizené nože vhodil do 
květináče umístěného před 
pivovarem. Chování muže 
bylo zdokumentováno měst-
ským kamerovým systémem 
a kamerou umístěnou v pivo-
varu. Příborové nože byly vrá-
ceny provozovateli restaurace 
a podezřelý muž oznámen pro 
podezření z přestupku proti 
majetku na správní orgán MěÚ 
v Přešticích. Jen pro ilustraci, 
tento pachatel v měsíci lednu 
2018 fyzicky napadl pracov-
nici Úřadu práce v Přešticích 
a v měsíci únoru poškodil svod 
okapu v ul. Hlávkova.
Zatajení nalezené pe- 

něženky s finanční ho-
tovostí před prodejnou 
Teta v ulici Mlýnská 
v Přešticích

Dne 7. 3. byla MP Přešti-
ce nahlášena ztráta peněžen-
ky s finanční hotovostí v ul. 
Mlýnská v Přešticích. Pomocí 
městského kamerového sy-
stému bylo zjištěno, že ozna-
movatelka z Přeštic nakou-
pila v prodejně Teta a poté 
při nastupování do svého 
vozidla jí vypadla peněžen-
ka na komunikaci před touto 
prodejnou. Když žena s vozi-

dlem odjela, vystoupil ze zde 
zaparkovaného vozidla merce-
des muž, který ji zvedl a odjel 
s ní. Jako podezřelý byl zjiš-
těn jednapadesátiletý muž ze 
Soběkur, který je podezřelý ze 
spáchání přestupku – zatajení 
nálezu, neboť dle občanského 
zákoníku je nálezce povinen 
nalezenou věc vrátit vlastníko-
vi. Pokud nelze tohoto zjistit, 
oznámit bez zbytečného odkla-
du nález obci, na jejímž území 
byla nalezena, zpravidla do tří 
dnů. Toto však nálezce neuči-
nil. Tímto byla ženě z Přeštic 
způsobena škoda minimálně 
ve výši 1000 Kč.
Rozbité sklo na auto-

busové zastávce Masa-
rykova náměstí

Dne 16. 3. ve 23.40 hod. 
prováděli strážníci hlídkovou 
činnost na Masarykově nám. 
v Přešticích, když zaslechli 
řinkot skla. Byla zjištěna roz-
bitá výplň autobusové zastáv-
ky a u ní postávalo několik 
mladíků. Pomocí kamerového 
systému byl dohledán pacha-
tel. Jednalo se o třiadvacetile-
tého mladíka z Horšic, který 
při potyčce s jiným mladíkem 
s ním vyrazil uvedenou výplň 
zastávky. Věc si na místě pře-
vzala Policie ČR k dalšímu 
opatření.

Pomocí MKDS zjištěni 
pachatelé podezřelí ze 
spáchání dvou trestných 
činů

Vytěžením kamerového sy-
stému byly strážníky zjištěny 
důkazní prostředky proti ženě 
a muži, kteří jsou podezřelí 
ze spáchání přečinu krádeže 
a neoprávněné opatření, padě-
lání a pozměnění platebního 
prostředku. Dne 25. 3. dva-
ačtyřicetiletá žena z Otěšic 
odcizila svému spícími býva-
lému manželovi platební kartu 
a poté s devětačtyřicetiletým 
mužem z Plas vybírali z ban-
komatů na Plzeňsku včetně 
Přeštic finanční hotovost. Věc 
šetřena policisty místního 
obvodního oddělení.
Střípky měsíce března 

2018
 9. 3. v ul. Husova otevřeno 
vozidlo seniorovi od Zemětic, 
který si uvnitř zabouchl klíče
 14. 3. pomoc muži z Přícho-
vic, kterému vypadla v auto-
buse peněženka s doklady 
a penězi, kontaktován řidič, 
který muži peněženku vrátil
 15. 3. vykázání dětí běhají-
cích po střechách garáží v ul. 
U Trati
 19., 24. a 31. 3. řešeno rušení 
nočního klidu: 1) se seniorem, 
který opakovaně hlasitou tele-
vizí rušil po půlnoci v bytovce 
v ul. Rybova sousedy, 2) na 
ubytovně v ul. Dukelská, kde 
docházelo ke křiku, poško-
zování cizího majetku a vzá-
jemnému napadání občanů 
Slovenska, 3) hlasitou hudbou 
a křikem o půlnoci při pár-
ty u mladíka v bytovce v ul. 
Smetanova.

Pokračování na str. 3

Zas vyhrály Dobřany



Vážení jubilanti, blahopře-
jeme Vám a přejeme Vám do 
dalších let pevné zdraví a dal-
ší dlouhá léta života v úctě 
a pochopení všech, kteří jsou 
Vám blízcí. Děkujeme Vám 
za všechno, co jste vykona-
li. Věřte, úcta k člověku není 
a nemůže být přežitkem. Váží-
me si starší generace svých 
spoluobčanů.

matrika  MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ K 60. NAROZENINÁM
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Všem oslavencům přeje-
me hodně zdraví a pohody 
do dalších let.

VÝROČÍ
(duben)

82 let 
Marie TYKALOVÁ

Petr BLAŽEK

Josef BUREŠ

Jiří TYKAL

81 let 
Jaroslav BLÜMEL

Jaroslava JAROŠOVÁ

Marie FORNOUZOVÁ

Hana MATÍKOVÁ

Karel LAUTNER

83 let 
Anna ČESÁKOVÁ

Jan MRÁZ

Marie KŘENOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

84 let 
Adolf FRITSCH

86 let 
Květoslava GREGOVSKÁ

Miroslav OSLADIL

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní Věra TUŠKOVÁ
paní Růžena BENEŠOVÁ

pan Antonín ŠVIHLA
pan Anton MARTINKOVIČ 
paní Hana JANOUŠKOVÁ 
paní Růžena BRUNÁTOVÁ

pan Josef TUČEK

2. polovina března
a 1. polovina dubna

ÚMRTÍ (březen)

Josef BALÁK
Ludmila ČERNÁ
Ludmila KOKOŠKOVÁ
Marie VALEŠOVÁ
Jindřich PLOCAR
Petr MARÁK

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1923) 
(1929)
(1919) 
(1934)
(1934)
(1963)

 Při prvém jarním ligovém zápase se konala na přeštickém 
hřišti malá slavnost. Významných životních jubileí se dožila 
dvě známá jména házenkářské historie. 

88 let 
Jarmila HRUBÁ

Julie OLŠBAUROVÁ

Jaroslava ŠMUCLEROVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

paní Alena ŘEZNÍČKOVÁ 
paní

Jaroslava BEZDĚKOVÁ
pan Václav BĚL

VZPOMÍNKA

Pedagogové převzali
ocenění ke Dni učitelů

Za svou dosavadní prá-
ci převzalo ocenění z rukou 
hejtmana Josefa Bernarda 
a jeho náměstkyně Ivany Bar-
tošové 30 pedagogů ze škol 
a školských zařízení v Plzeň-
ském kraji. Ocenění se pra-
videlně předává u příležitosti 
Dne učitelů, který připadá na 
28. březen. Mezi oceněnými 
učiteli byl i ředitel Základní 
umělecké školy v Přešticích 
Bc. Miroslav Vacek. Na ško-
le působí od roku 1989 a ve 
funkci ředitele je od roku 
2005. Vyučuje sólový a sboro-
vý zpěv. Před třinácti lety začí-
nal sborovou výuku s 20 dět-
mi, v současné době vyučuje 
již cca 100 dětí. Mezi žáky je 

oblíben a dokáže je nadchnout 
pro výuku. Její přípravě věnu-
je spoustu energie a volného 
času. Ten věnuje také tomu, 
aby prostory školy byly pří-
jemné nejen pro žáky, ale také 
pro zaměstnance. Vůči nám 
kolegům, ale i žákům a rodi-
čům je vstřícný, umí jednat 
s lidmi a má výborné organi-
zační schopnosti. Pan ředitel 
Vacek společně s oceněnými 
učiteli převzal dne 28. března 
2018 pamětní medaili hejtma-
na Plzeňského kraje, pamětní 
list a koš s regionálními potra-
vinami Plzeňského kraje. Ke 
gratulaci se připojuje kolektiv 
zaměstnanců ZUŠ Přeštice.

Věra Sedláčková

Dne 27. dubna 2018 uplynulo 15 let od úmrtí 
dlouholetého člena spolku chovatelů – holubářů, 
pana

Josefa Přibáně
z Přeštic.

Vzpomíná rodina.

Dokončení ze str. 2

 26. a 30. 3. zjištěno ukládá-
ní odpadu mimo kontejnery 
– řešeno pokutou a vybírání 
kontejneru na elektro-odpad 
občany Bulharska – předáni 
Policii ČR
 26. a 29. 3. byly pomocí 
MKDS pro Policii ČR zajiště-
ny důkazní prostředky ze dvou 

dopravních nehod, když řidiči 
z místa ujeli:
1) v ul. Mlýnská – poškození 
reklamního poutače drogerie 
TETA prknem vyčnívajícím 
z vozu
2) na Masarykově náměstí 
– poškození lampy veřejného 
osvětlení při odbočování.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Seznámení občanů s činností městské...

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavili

pan Jaroslav ŠTRUNC
paní Anna BEŠTOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

paní Naďa BÖHMOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní Marie ČERMÁKOVÁ

Šedesátiny oslavil 
Milan Fornouz,

šestinásobný ligový mistr (+ čtyři stříbrné a dvě bronzové 
medaile) a dvojnásobný vítěz Českého poháru. Několikrát repre-
zentoval Čechy při mezizemských utkáních Čechy – Morava. 
V roce 1985 byl po zásluze vyhlášen nejlepším národním házen-
kářem a za celou sportovní kariéru mu byl udělen titul „mistr 
národní házené“.

 Půlkulaté jubileum 85 let oslavil 

Václav Běl.
Národní házené je věrný již od dorosteneckých let a zůstal 

dodnes. Známý je hlavně jako rozhodčí, s píšťalkou běhal po hřiš- 
ti více než čtyřicet let, odpískal 240 ligových utkání a celkem 
ve všech soutěžích jich bylo více než 2600. Patří mezi pět roz-
hodčích národní házené s nejvyšším počtem odpískaných utká-
ní, pokud není přímo jejich rekordmanem. Je držitelem titulu 
„zasloužilý rozhodčí“. 

BLAHOPŘÁNÍ K 85. NAROZENINÁM



zení, po maturitě, prvním sexu, 
svatbě nebo dětech? Anebo až 
po smrti?“
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 110 Kč
 20. 5. 2018 
Přeštická pouť
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
Mše svatá od 8.30 hodin 
v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie.
 24. 5. 2018 
Koncert ZUŠ OPEN
Na koncertě vystoupí komor-
ní soubory ZUŠ, taneční 
obor ZUŠ, Minihlásek a Hlá-
sek ZUŠ Přeštice, Dechový 
orchestr ZUŠ Přeštice.
Doprovodná akce – výstava 
výtvarného oboru v Domě his-
torie Přešticka.
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice 
Vstup: zdarma
 24. 5. 2018 
Travesti show
– Divoké kočky
Divoké kočky z Ostravy při-
jíždí s novým programem.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 220 Kč
 25. 5. 2018 
Noc kostelů
Téma:
počátek – tradice – obnova
Program:
19.00 hod. – pěvecký sbor 
ANSÁMBL Miroslava Vacka 
(ZUŠ Přeštice)
19.20 hod. – duchovní slovo 
Jan Satke
19.30 hod. – pěvecký sbor 
CARMINA
19.50 hod. – projekt Zvon 
přátelství Přeštice-Nittenau 
a veřejná sbírka
20.00 hod. – pěvecký sbor 
CANTO COLORE
20.20 hod. – slovo o restauro-
vání vícovského oltáře (Hele-
na Jahodová)
20.50 hod. – společné vystou-
pení pěveckých sborů
Předpokládaný konec progra-
mu ve 21.00 hodin.
www.nockostelu.cz
Pořadatelé: město Přeštice, 
KKC Přeštice, Evangelic-
ký sbor Přeštice, Spolek pro 
záchranu historických pamá-
tek Přešticka.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
kostel sv. Ambrože Vícov
Vstup: zdarma
 27. 5. 2018 
Skočická pouť
Poutní mše svatá od 15.00 
hodin.
Místo konání: Skočice
 31. 5. 2018 
Dětský den
Čas konání: 13.00 hodin 
Místo konání: 
Městský park Přeštice
Vstup: zdarma
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SLOVO STAROSTY

květen 2018
 1. 5. 2018 
Májové hry
Skauti Přeštice a SDH Přešti-
ce. Hudební doprovod Sešlost 
Wjekem. Pořádá Junák Přeštice. 
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice 
Vstup: zdarma

 5. 5. 2018 
Májové oslavy 2018
Dne 5. 5. 2018 od 12.00 hodin 
– dechový orchestr ZUŠ Přeš-
tice, sletová skladba – „Děti, 
to je věc“ – žáci a žákyně 
TJ Sokol Přeštice. Od 13.00 
hodin – Pietní akt. Příjezd 
historických vozidel. Biograf 
Republika – předtančení TK 
Black&Wait. Od 14.10 hodin 
– k poslechu i tanci hraje 
dechová kapela Horalka.
Čas konání: 12.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí 
Vstup: zdarma

 5. 5. 2018 
Povídání o válce
bez střílení
Přednáška Jana Jiráka o situaci 
v Protektorátu Čechy a Morava 
v období leden až duben 1945.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

 8. 5. 2018 
Když u nás byla
Marlene Dietrich
Přednáška Mgr. Karla Fouda.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

 12. 5. 2018 
Timbersport
– kvalifikační závod
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma

 12. 5. 2018 
Dvě nevěsty
a jedna svatba
– filmová projekce
Marie je typická městská sin-
gl. Pracuje sice jako úspěšná 
televizní moderátorka, ale ve 
vztazích má dar přitahovat 
samé blbce. Naopak její sestra 
Karolína už toho pravého našla 
a plánuje svatbu. Právě kvůli 
tomu Marie přijíždí po dlouhé 
době za rodinou na návštěvu 
do své rodné vesničky. Doma 
potkává svou dávnou lásku, 
Jiřího. Během pár okamži-
ků je jasné, že jejich city ne-
jsou minulostí a skončí spolu 
v posteli. Jenže celá věc má 
jeden velký háček. Právě Jiří je 
snoubencem její sestry. 
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 110 Kč
 19. 5. 2018 
Pepa – filmová projekce
Pepa (Michal Suchánek) je 
asi padesátiletý úředník žijící 
se svou rodinou v obyčejném 
okresním městě. Pepa je tak 
trochu podpantoflák, respektu 
se mu nedostává ani od jeho 
ženy (Petra Špalková), natož 
od dcery (Natálie Grossová). 
Pepa ví, že se musí něco změ-
nit, a dokonce velmi dobře ví, 
co to „něco“ je. Jenže! Cesta 
k cíli bývá někdy hodně trni-
tá, a tak sledujeme sled více 
či méně marných a tragiko-
mických pokusů Pepy, hrdiny 
outsidera, o to začít svůj život 
konečně žít. Podaří se mu na-
jít odpovědi na otázky „Proč 
vlastně na světě je? Kdy začíná 
ten opravdový život? Po naro-

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Oznámení 
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v záchytné stanici v Přešticích,
ulice V Háječku.

Pes, kříženec labradora, čer-
né barvy s bílou náprsenkou, 
stáří 5 let.

Fena, kříženec, bílo-béžové 
barvy, stáří do 2 let.

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né barvy, stáří do 1 roku.

Pes, kříženec Jack Russell 
teriéra, černo-bílé barvy, stáří 
4 roky.

Pes, kříženec vlčáka, černo- 
-hnědé barvy, stáří 5 let.

5. 5. SO: CHOUZOVY –  
ŠTĚNOVICKÝ BOREK
TRASA: Zdemyslice – Chlu-
mánky – Vlčtejn – Chouzo-
vy – V Balších – Nebílovský 
Borek – Štěnovický Borek 
– Čižice (14 km).
12. 5. SO: Z TRPÍST  DO  
STRAHOVA
TRASA: Trpísty – Mydlovary 
– Šipín – Dudákovský mlýn 
– Gutštejn – Daňkov – Strahov 
(18 km).
19. 5. SO: NS KOMÁROV 
– KAŘEZ

TRASA: Komárov NS okolím 
– vodopád – Mrtník – Mrtnická 
skála – Záskalská – štola Bar-
borka – Neřežín – Chaloupky 
– rybník Dráteník – Komárov 
(17 km).
26. 5. SO:
BŘASY/CHRÁST
TRASA: Břasy – rozhledna 
Na Vrších – NS po stopách 
důlní činnosti – Chochperk 
– motokros Podhájí – Golf 
park – Darová – Dírecký 
potok – přívoz Nadryby – při 
Berounce – Korečnický mlýn 
– Sedlecko – Chrást (16 km).

SLOVO ZASTUPITELE

Poznámka zastupitele aneb 
Kam se hrabe Pat a Mat

Na posledním ZM byl opě-
tovně řešen regulační plán 
(RP). Na předchozím březno-
vém ZM se dlouze vysvětlo-
valo, že RP je špatně vypra-
cován, má mnoho nedostatků 
a chyb. Vše bylo shozeno pod 
stůl. A tak i přes tato upozor-
nění nejen od části zastupitelů 
ale i občanů byl RP schválen. 
Námitka JUDr. Balouna byla 
shozena pod stůl. Na posledním 
(dubnovém) zastupitelstvu se 
opět RP projednával jako jeho  
1. změna v rozsahu námitky 
JUDr. Balouna a i připomí-
nek na původní nedokonalost 
a chybovost. Na předvedené 
řešení chyb by i Pat a Mat byli 
pyšní, včetně toho, jaké mají 
následovníky. Sami by to lépe 
nevyřešili.

Bohužel pro nás obyčejné 
vyvstává otázka, jak je možné, 
že se prohlasuje špatné řešení. 
Proč jsou zastupitelé ochot-
ni takto hlasovat, komu tato 
řešení prospívají. Proč se pod-
volí. Není to tak dávno, když 
se radniční garnitura pasova-
la do rolí spasitelů. Spíše než 
o umu a manažerství je nám 
dokazováno, že je zde nao-
pak vše možné. Tedy i špatná 
rozhodnutí lze kdykoliv pro-
hlasovat. Jak hluboko lze ještě 
klesnout.

V březnových PN jsem se 
s obavami podělil o silný deve-
loperský vliv na regulační plán 
(RP). Bohužel moje obavy 
v PN pan Krivda jen potvrdil. 
Jiné náklady se vedení radnice, 
než od developerů nedozvědě-
lo. Developer bude vždy hájit 
svoje peníze a zejména zisk. 
Znovu musím opakovat, měs-
to tu nestojí na jedno voleb-
ní období ale pro nás ostatní 
i pro následná pokolení. Ško-
da, že peníze v případě nového 
RP jsou přednější než rozum. 
A ještě jednou – pozemky na 
ceně neztrácí.

Dále mi opět bohužel pan 
Krivda potvrdil moje obavy, 
že zde budeme mít postavené 

ubytovny. Všeobecně je zná-
mo, že ten, kdo v Přešticích 
bude dělat, nebude z Přeštic. 
Zejména v době s minimální 
nezaměstnaností. Nebo urči-
tě to nebudou lidé, kteří si 
urychleně v Přešticích posta-
ví a ve svém volnu si zajdou 
pracovat do IACG. Tito lidé 
budou dovezeni a ubytováni 
v nově postavených ubytov-
nách s veškerými negativy pro 
město. Samozřejmě že ofici-
álně to ubytovny nebudou, to 
snad nemusím zdůrazňovat. 
Bohužel musím poznamenat, 
že od pana Krivdy je pro nás 
slabou náplastí, že ubytovny 
se v Přešticích stavět nesmí. 
Jen věřím, že nám zde nebu-
de založeno nové B družstvo 
Bohemians.

Dále musím s rozporuplnos-
tí konstatovat, na jednu stranu 
se vedení města distancuje od 
příspěvku pana Mgr. Frou-
ze v PN. Osobně s tím také 
nesouhlasím. Ale na druhou 
stranu jedna praktika KSČM 
nám byla do města zavede-
na = cenzura. Je třeba neza-
pomenout, že vedení města 
z obavy a strachu před jinými 
názory na to že došlo k přijetí 
podmínek „prodeje“ pozem-
ků, tak zakázala příspěvky 
na toto téma do PN a zrušila 
diskuzi na webu města. Takže 
nám bylo názorně předvedeno 
využití této praktiky i v dneš-
ní době. Je třeba si brát pou-
čení z dějin a bránit se těmto 
praktikám.

A bohužel jsme se také dozvě-
děli, že největší město v býva-
lém okrese Plzeň-jih nebude 
mít protipovodňové opatření. 
Ale i zde řešení hodné Pata 
a Mata bylo nalezeno. Takže se 
nemusíme bát, tabulky budeme 
mít jistě (snad, možná...) dob-
ře vyplněné. Po čtyřech letech 
práce bude mít jistě pan Krivda 
svoji zaslouženou odměnu při-
souzenu.

Ing. Petr Walta
zastupitel

Dokončení ze str. 1
Ptali se jen někteří zastupitelé. 

Beru to jako velkou pochvalu. 
160 lidí z předešlého týdne se 
už nepotřebovalo na nic zeptat! 
To nás moc těší. Opozice pro to 
sice ruku nezvedla, ale co se dá 
dělat. On totiž po několika již 
téměř rutinních schvalováních 
přišel na řadu regulační plán. 
Tam jsme to schytali! Museli 
jsme se několikrát přiznat, že 
už nám to říkali, že to máme 
špatně. Z hlediště nás pak ješ-
tě upozornili, že tam máme 
chybu, ale vypadalo to, že už 
by se zadání pro úpravy moh-
lo svorně schválit. Kdepak! 
Kolegové, kteří nejvíce broji-
li po nápravě, pro návrh ruku 
nezvedli. A to si představte, 
že tam taky bydlí a podepsali 
i petici. No rozumíte tomu? 
Možná došlo k úniku informa-
cí z materiálů pro zastupitele 
těm, kteří se upřímně a přiro-
zeně obávali nepřijatelného 
snížení pohody jejich bydlení. 
V sále jsem poznal z reziden-

tů jen asi čtyři. Hovořili jsme 
během projednávání o každé 
změně, kterou zadáme zapra-
covat. Další požadavky neza-
zněly, což mě naplňuje mír-
ným optimismem. A snad i ti, 
kteří nedorazili, jsou klidnější 
a spokojení s tím, že to nabralo 
lepší směr. A že jim naslou-
cháme a že nám na nich záleží. 
A že když se jich někdo zeptá, 
tak jim můžou říct, že držíme 
slovo. A opozice jim to své 
hlasování třeba vysvětlí. My 
jsme ho nepochopili.

Noviny však čtete v květnu, 
proto vás chci všechny co nej-
srdečněji pozvat na akce spo-
jené s výročím našeho osvobo-
zení, díky kterému se můžeme 
radovat ze svobody a z toho, 
že poslední válku na našem 
území na vlastní kůži zažili 
již jen pamětníci, kterým je  
73 a více let.

Přeji vám krásný prosluněný 
máj!

Mgr. Karel Naxera
starosta města Přeštice

5. května – Povídání o válce bez střílení – přednáška 
Jana Jiráka o situaci v Protektorátu Čechy a Morava na konci 
druhé světové války. Přednáška se koná v konferenčním sále 
KKC Přeštice od 17.00 hod. Vstup volný! 

8. května – Když u nás byla Marlene Dietrich –  před-
náška Mgr. Karla Fouda v konferenčním sále KKC Přeštice od 
17.00 hod. Vstup volný! 

13. května – poslední komentovaná prohlídka výstavy 
Československá armáda s jejím autorem Petrem Petrem 
v Domu historie Přešticka v neděli 13. 5. Prohlídka začíná ve 
14.00 hodin. Základní vstupné 25 Kč, snížené 15 Kč, rodin-
né 50 Kč. Mimořádná výstava Československá armáda končí 
v neděli 20. května v 17.00 hodin.

Redakční rada přijala pro květnové číslo PN stanovisko, že 
již nebude pokračovat s dalšími příspěvky k tématu únorového 
převratu v roce 1948. 

Rada města svým rozhodnutím č. 238/2018 souhlasila již 
nezveřejňovat další příspěvky k tématu únorového převratu 
v roce 1948.
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Středisko volného času 
Slunečnice Přeštice
informuje

V březnu a dubnu k nám do 
domku přicházely děti z mateř-
ských škol, školních družin 
a základních škol na výuko-
vé programy. V rámci těchto 
programů se děti seznámily 
s našimi zvířátky, v programu 
„Potravní řetězec“ se dozvě-
děly kdo se čím nebo kým živí 
a vytvořily si vlastní potrav-
ní řetězec. Ve velikonočním 
marcipánovém tvoření si zpra-
covaly marcipán a vymode-
lovaly si jedlé ozdoby anebo 
si v jarním tvoření vyrobily 
motýla z pedigu. Povídali jsme 
si o Velikonocích, jak vlastně 
probíhají a jaké jsou veliko-
noční tradice. Ve spolupráci 
s Domem historie Přešticka 
nabízíme vzdělávací program 
o starých řemeslech.

V domku jsme také přivítali 
seniorky, které se u nás setkaly 
při jarním tvoření, jež pro ně 
připravila paní Hana Hasáko-
vá. Babičkám na kytary zahrá-
li a zazpívali účastníci zájmo-
vého kroužku „Kytara“, který 
probíhá pod vedením paní uči-
telky Mgr. Ivany Kováčové. 

Babičky si pak vytvořily kvě-
tinky z barevných košíčků na 
mufiny.

Přípravy na letní tábory jsou 
v plném proudu. Ještě máme 
posledních pár míst na těchto 
příměstských táborech: „Diva-
delní“ (16.-20. 7. 2018), „Dob-
rodružství s Jindřichem P.“ 
(20.-24. 8. 2018) a na „Číkmaá 
– Indiáni ve Slunečnici“  
(27.-31. 8. 2018). Volno je 
také ještě na pobytovém tábo-
ře „Pravěk“ (28. 7.-4. 8. 2018). 
Ostatní nabízené tábory jsou 
již naplněné, je možné se 
přihlásit jen jako náhradníci 
pro případ, že by se někdo 
z dříve přihlášených nemohl 
účastnit.

Kompletní nabídku našich 
letních příměstských a poby-
tových táborů naleznete na 
webu: www.ddmprestice.cz, 
FB profilu: Středisko volného 
času Slunečnice Přeštice, p. o., 
ve vitríně před SVČ Slunečni-
ce v Rebcově ul. 499.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Mgr. Jana Prokešová

ředitelka

Spolek pro záchranu 
historických památek 
Přešticka

S jarní přírodou se probudila 
i činnost našeho spolku, skon-
čilo období příprav a plánování 
a pustili jsme se do práce.

Dne 24. března jsme si letos 
poprvé zabrigádničili na Skále. 
I s dětmi nás bylo rovných dva-
cet a vyčistili jsme prostor mezi 
cestou do Radkovic a hradem. 
Děkuji všem nespolkovým 
přátelům, bez nichž by spolek 
brigády v tomto rozsahu neměl 
šanci realizovat. A zvláště 
děkuji novým brigádníkům.

Poslední březnový den, na 
Bílou sobotu, šest našich čle-
nů uklidilo před poutí kostel 
na Vícově. Vedoucí hospodář-
ského odboru městského úřadu 
Václav Pasovský a jeho pra-
covníci nám zajistili úklidové 
prostředky.

V pondělí velikonoční jsme 
již podruhé měli průvodcov-
skou službu o vícovské pouti. 
Po poutní mši svaté byl kostelík 
sv. Ambrože otevřen návštěvní-
kům až do odpoledne. Možnost 
prohlídky kostela s výkladem 
stejně jako loni využilo více 
než sto lidí.

Po pouti byly z kostela odve-
zeny na restaurování dva 
postranní oltáře. Po loňském 
restaurování hlavního oltáře 
začala druhá etapa restaurátor-
ských prací mobiliáře vícov-
ského kostela, zajištěná měs-
tem Přeštice.

V sobotu 14. dubna se 
v Přešticích konalo velké jarní 
setkání turistů. Do Přeštic se 
sjeli turisté z celého Plzeňské-
ho kraje, kteří se pochopitelně 
zajímali i o místní památky. 
Členové spolku se ujali 125 
návštěvníků v přeštickém kos-
tele a 66 návštěvníků na Víco-
vě. Naše pokladní prodávala 
spolkem vydané publikace, 
pohlednice a další turistické 
zboží ve stánku v loděnici.

Spolek se spolupodílí na 
organizování Noci kostelů na 
Vícově. Všechny proto srdeč-
ně zveme v pátek 25. květ-
na od 19.00 hodin na Vícov. 
Dozvíte se zde bližší informa-
ce k restaurování vícovských 
oltářů, k novému zvonu do 
přeštického kostela a poslech-
nete si vystoupení hned tří 
přeštických pěveckých sborů.

V sobotu 9. června vás pak 
zveme na Skálu na velké stře-
dověké slavnosti. Dojde na 
rytířská klání a souboje a na 
dobývání hradu, dívky a ženy 
si budou moci vychutnat stře-
dověkou módní přehlídku, 
zazní dobová hudba, k prode-
ji bude film, vystřihovánka, 
komiks a další zajímavé věci 
týkající se hradu, děti si budou 
moci zastřílet z kuše a luku. 
Těšíme se na vás!

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

POZVÁNKA
na veřejnou besedu
s Mgr. Karlem Naxerou 
a Mgr. Antonínem Kmochem
o tom, jak to bylo a je se soudními spory
a prodejem stavebních pozemků. 

Beseda se koná dne 10. 5. 2018
v malém sále KKC Přeštice na adrese 
Masarykovo náměstí 311 v Přešticích
od 17.00 hodin.

podpořeno z projektu Plzeňského kraje

Zveme vás 12. 5. od 19.00 hodin na slavnostní premiéru filmu Dvě nevěsty a jedna svatba. 
Promítání se uskuteční za pomoci nové technologie. Těšíme se na vás! 
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Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 

Dne 14. dubna 2018 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Nela PITTNEROVÁ, Otto MALÝ, Jonáš NAAR, Tobiáš NOVÝ, David ŘÁHA (zleva)

Tomáš KAŇÁK, Adam VOZKA, Laura ŠTYCHOVÁ, Matyáš KUŽELÍK, Lilly KUNEŠO-
VÁ, Viktoria FREIOVÁ, Eliška SOUŠKOVÁ (zleva)

Ema HŘEBCOVÁ, Filip ŠVARC, Tadeáš MATÝS, Charlota HICKL, Martin ŠLEHOFER, 
Dominik GERSTNER, Kateřina LANGMAJEROVÁ (zleva)

Foto Josef Kubát

Symboly obcí Přešticka – NEZDICE
Historie obce sahá do XI. sto- 

letí, v té době na pravém bře-
hu řeky Úhlavy byla postave-
na románská kaple, která byla 
ve XIV. století přestavěna 
na gotický kostelík. V sou-
časné době v těchto místech 
stojí opravený kostel svaté-
ho Prokopa. Důležité období 
pro obec byla první polovina  
18. století, roku 1702 kupuje 
hrad Roupov včetně Nezdic 
polní maršál a hrabě Jan Jiří 
z Haubenu. Po jeho smrti roku 
1713 přechází panství na jeho 
dceru Františku Augustu, kte-
rá se provdala za Maxmiliána 
Josepha I. von Toerring Jat-
tenbach. Za doby jejího života 
Nezdice vzkvétaly, zdvojná-
sobil se počet obyvatel, byl 
založen velký ovčín, rybníky, 
obnoven dvůr u řeky, koste-
lík sv. byl přestaven a opra-
ven. Dokladem je i to, že na 
hlavním oltáři je umístěn erb 
hraběnky Františky Augusty, 
který se stal základem pro sou-
časný znak Nezdic. Současný 
mlýn má historii od roku 1564. 

V roce 2007 přijalo zastupitel-
stvo Nezdic úkol vytvořit znak 
obce. Souhlas s použitím erbu 
rodu Toerringů dal nejstarší 
potomek rodu hrabě Hans Vie-
ta Toerring-Jattenbach. Návrh 
na znak obce provedli páni 
prof. Müller a Mgr. Fojtík.

Popis znaku: 
Pravá polovi-

na spodní části 
je původní erb 
von Toerring, 
levá strana je 
erb von Hau-

ben. Oba rody jsou spojeny 
v osobě hraběnky Františky 
Augusty, v této době Nezdice 
doznaly nejlepší časy. V hlavě 
znaku vyjadřuje současnost. 
Modré příčné břevno symbo-
lizuje řeku Úhlavu, tři zelené 
obloučky vyjadřují trojvrší – 
Taneček, Loupensko a Borov-
skou horu. Mlýnské kolo upro-
střed vyjadřuje nezdický mlýn, 
zmiňovaný již v roce 1564.

Obecní vlajka je jednoduš-
ší. List kosmo dělený červe-
ným pruhem na bílé žertované 

a zelené vlající pole. Červený 
pruh vychází z první šestiny 
žerďového a horního okraje do 
šesté šestiny dolního a vlající-
ho okraje listu. V bílém poli tři 
červené pětilisté růže s bílým 
semeníkem uprostřed, v hor-
ním zeleném poli je symbol 
mlýnského kola. Poměr šířky 
k délce je 2:3.

Je to jeden z nejlepších znaků 
Přešticka. Datum rozhodnutí 
je 15. dubna 2010.

Při příležitosti dokončení 
oprav kostela sv. Prokopa byly 
znak i vlajka posvěceny plzeň-
ským biskupem Františkem 
Radkovským při slavnostní 
poutní mši 4. července 2010, 
bylo krásné počasí.

Obec stejného jména je na 
Sušicku.               

 Ing. Jiří Běl

Regulační plán z pohledu občana
Vážení čtenáři, možná jste 

v měsíci březnu tohoto roku 
zaznamenali střet části veřej-
nosti s vedením města nad 
návrhem Regulačního plá-
nu – rozvojová zóna Přeštice 
– severní předměstí II (dále 
jen „regulační plán“), který 
byl nakonec v zastupitelstvu 
prohlasován členy radničních 
stran. Pokud jste si doposud 
mysleli, že se vás regulační plán 
netýká, protože např. bydlíte na 
druhém konci města, fatálně 
jste se spletli. Nenechte se pro-
sím zmýlit, schválený regulač-
ní plán není pouze problémem 
lokality Luční ulice, ale celého 
města, což můžete pocítit veli-
ce brzy.

Bohužel regulační plán byl 
doposud prezentován vesměs 
pohledem podnikatelů, a to 
developerů a velkých zaměst-
navatelů. S pohledem občana 
se zjevně nepočítalo, když 
město uzavíralo smlouvy 
jako by regulační plán byl již 
schválen. A tak zatímco v sou-
sedních Klatovech je na pro-
gramu dnešních dnů velkolepá 
revitalizace Vrchlického sadů, 
kde vzniká nádherný veřej-
ný prostor – ve spojení s již 
obnovenými Hostašovými 
sady rozsáhlá plocha funkční 
zeleně v městském prostředí, 
u nás v Přešticích jsou na pro-

gramu developeři a snaha uby-
tovat co nejvíce pracovní síly 
na co nejmenší plochu. Václav 
Havel tomu kdysi říkal „králí-
kárny“. A pokud má být veške-
rá nutná infrastruktura hrazena 
z rozprodeje obytných ploch, 
jak opakovaně zaznělo, pak lze 
důvodně očekávat tlak develo-
perů a velkých zaměstnavatelů 
na co nejrychlejší výstavbu.

V relativně krátké době tak 
dojde k výraznému nárůstu 
nabídky bytů, přičemž „podle 
odborníků více než polovinu 
nabídek spolknou investoři, 
kteří byty ve výsledku pronají-
mají“ (viz Plzeňský deník Ex-
tra, duben 2018, str. 1). Navíc 
v současné době je poměrně 
častou praxí, že jednotlivé byty 
či rovnou celé bytové domy si 
pronajímají personální agen-
tury popř. samotní zaměstna-
vatelé. Takže ubezpečení, že 
územní plán ani regulační plán 
neumožňují výstavbu ubyto-
ven, je naprosto bez významu. 
Samozřejmě valný význam 
nemá ani ubezpečení, že urči-
tý zaměstnavatel nevyužívá 
služeb agenturních pracovníků 
(tím spíše, když v jeho sou-
sedství město na přelomu roku 
zasmluvnilo pozemky pro obří 
Panattoni Park, proti němuž 
bojují např. občané v Liticích – 
viz www.accolade.cz/projekty/).

V relativně krátké době tak 
dojde k výraznému nárůstu 
počtu obyvatel o regulačním 
plánem předpokládaných 
2100 osob. To je třetina sou-
časných Přeštic! Má město 
k tomu adekvátní občanskou 
vybavenost – zejména škol-
ky, školy, zdravotní a sociální 
služby? Kolik hodin strávíte 
v čekárně u lékaře, než na vás 
přijde řada? Přijímá váš lékař 
nové pacienty? Samozřejmě 
uznáváme, že tyto problémy 
nenastanou, pokud by novými 
obyvateli města byli vesměs 
mladí zdraví muži, pravděpo-
dobně z východních či jižních 
států, kteří tyto služby logicky 
nebudou čerpat...

Jsme tedy přesvědčeni, že 
k regulačnímu plánu měla být 
účinně vyvolána řádná veřej-
ná diskuse a nosné závěry této 
diskuse měly být respektová-
ny. Podřízení regulačního plá-
nu toliko ekonomické stránce,  
tj. více méně zisku soukromé-
ho sektoru, je zjevně chybné. 
Moderní město by předně mělo 
klást maximální důraz na kva-
litní životní prostředí, včetně 
bezpečnosti obyvatel a pohody 
bydlení.

JUDr. Daniel Baloun
MUDr. Jiří Bartoň
František Ticháček
Ing. Michal Švihla

Vážení občané,
není to naším zvykem, ale 

jsme nuceni již nyní reagovat 
na článek s názvem ,,Regu-
lační plán z pohledu občanů“, 
pod nímž je podepsán JUDr. 
Daniel Baloun, MUDr. Jiří 
Bartoň, František Ticháček  
a Ing. Michal Švihla, který 
naleznete na této stránce.

Tento článek se zjevně snaží 
v lidech vyvolat dojem, že 
nový Regulační plán Přeš-
tic je něco, co rázem ohrozí 
poklidný život v našem městě. 
Je naší povinností ohradit se 
rázně a okamžitě, aby nedošlo 
ke zbytečným obavám všech 
občanů, kteří starost o tyto 
věci odjakživa nechávali 
s důvěrou na aktuálním vede-
ní města. Autoři sugestivně 

předkládají tu ničím nesouvi-
sející parky v Klatovech, tam 
straší případem Litic nebo si 
berou do úst Václava Havla. 
Skutečností je, že Regulační 
Plán neřeší a ani nemůže být 
příčinou jevů jako globální 
situace na trhu práce nebo chuť 
zdejších vlastníků nemovitos-
ti pronajímat jiným občanům 
EU (třeba i z jižní Evropy). 
Ovlivňovat tyto jevy z pozi-
ce města je bohužel naprosto 
vyloučené především kvůli 
legislativě EU (volný pohyb 
osob, práce a kapitálu). Pokud 
by snad město mělo rozhodo-
vat a jednat způsobem, který 
vám autoři podsouvají, způ-
sobilo by mu to nedozírné 
právní následky. Minimálně 
autor s právnickým vzdělá-

ním si toho musí být vědom. 
Co jsou tedy pravé motivy 
onoho článku?! Pokud jde 
o výstavbu bytových domů, 
zde je nadřazeným dokumen-
tem územní plán. Ten náš 
platí od 8. března 2016. Již 
více než dva roky mohli auto-
ři upozorňovat na nebezpečí 
a poukazovat na problémy. 
A co více, ti samí autoři mohli 
ve fázi tvorby územního plánu 
vznášet námitky tohoto typu 
a druhu a mohli proti územ-
nímu plánu brojit procesně. 
Pokud přichází s námitkami, 
které měli zaznít při tvorbě 
územního plánu s dvouletým 
zpožděním, pak přichází poz-
dě. Proč tedy právě nyní???

Pokračování na str. 11
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Přeštický hrad Skála slaví
v květnu 700 let

Snad si můžeme dovo-
lit tuto lehkou nadsázku, 
aniž bychom upírali Pří-
chovickým, že Skála leží 
v katastru obce Zálesí, 
a Radkovickým, že se nej-
častěji hovoří o hradu Ská-
la u Radkovic. Majetkově 
je pak celý les i s hradem 
vlastnictvím společnosti 
Lesy ČR.

Na druhou stranu Ská-
lu založili Drslavici erbu 
polotrojříčí, rod, jehož 
příbuzným byl Svatobor 
z Přeštic, v letech 1226- 
-1238 majitel osady Přeš-
tice. Mezi lety 1420 až 
1705 měly pak Skála 
i Přeštice stejné držitele: 
Švihovské z Rýzmberka, 
potomky zmíněných Drs-
laviců. Přeštičtí poddaní 
pánů Švihovských, když 
vycházeli v neděli po 
mši z kostela na Pohořku 
a pohlédli z kopce přes 
řeku, uviděli v dálce pro-
táhlý vrchol Černého lesa 
s hradem Skálou, jehož 
budovy a věže byly tehdy 
na rozdíl ode dneška zdál-
ky viditelné.

Když roku 1868 zaklá-
dali Přeštičtí svůj zpě-
vácký spolek, nazvali jej 
Skála podle sousedního 
hradu opředeného, jak 
se tehdy věřilo, bohatou 
vlasteneckou minulostí. 
Přeštičané zkrátka hrad 
Skála považovali za svůj. 
A považují dodnes.

Už v nejmladší době 
kamenné a v době bronzo-
vé se na místě pozdějšího 
hradu bydlelo. Někdy ve 
druhé polovině 13. století 
si Drslavic Vilém I. posta-
vil hrad na buližníkové 
skále, která stavbě dala 
jméno. Spolu se svými 
příbuznými pány z Rýzm-
berka a s dalšími zápa-
dočeskými šlechtici byl 

Vilém aktivním odpůr-
cem mladého krále Jana 
Lucemburského v jeho 
zápase s českou šlechtou. 
Poté co se šlechta s krá-
lem dohodla, přidali se 
i bojovní Západočeši. Lis-
tina, která smír stvrzova-
la, byla vydána 21. květ-
na 1318. Jedním z jejích 
protagonistů byl Vilém 
ze Skály a právě v jeho 
přídomku se hrad Skála 
přesně před 700 lety popr-
vé objevil v psané české 
historii.

Vilémův syn Vilém II. 
už nese ve svém predi-
kátu kromě Skály jméno 
nového rodového hradu 
Švihova, poprvé písemně 
zmíněného v roce 1342. 
Jeden ze synů Viléma 
II. Půta I. se roku 1380 
nazývá Půta ze Skály, 
nyní seděním na Rabí. 
Tehdy se jméno tohoto 
hradu objevuje v písem-
ných pramenech popr-
vé. Tak se nám ve třech 
generacích skalských 
pánů objevují postupně 
tři nejdůležitější hrady 
Švihovských z Rýzm- 
berka, trojlístek Skála 
– Švihov – Rabí. Skála 
z nich byla patrně prvním 
a nejstarším hradem.

Páni Švihovští byli 
šlechta mocná a neklid-
ná. Vedli válku proti Janu 

Lucemburskému a nemé-
ně zarputile válčili i pro-
ti jeho vnukovi Václavu 
IV. Způsob jejich boje se 
nijak nelišil od sprostého 
drancování a přepadání 
kupců a měšťanů. Václav 
proto nechal Skálu hned 
třikrát dobývat. Poprvé 
v roce 1399 a při obléhá-
ní zahynul zmíněný Půta 
I. Možná ho trefila kou-
le z bombardy, velkého 
středověkého obléhacího 
děla, které královští při-
vezli s sebou. Tehdy se 
o palné zbrani dočítá čes-
ká historie poprvé (a už se 
zpráv o tom, jak lidi stří-
lejí lidi nezbaví). Podruhé 
leželo královské vojsko 
před Skálou v roce 1402 
za Půtova bratra Břeňka.

Třetímu obležení před-
cházela vražda Břeňko-
va syna Půty II. v Praze 
v únoru 1413. Byly to drs-
né časy a odbojník a pod-
porovatel lapků si nadělal 
nebezpečné nepřátele. 
V květnu toho roku při-
táhlo k hradu zamordo-
vaného pána královské 
vojsko, naverbované No-
vým Městem pražským, 
a zůstalo až do podzimu.

Začaly a přešly husitské 
války a hrad byl dobýván 
ještě jednou, v roce 1441. 
Tehdy byl dobyt, vypálen 
a pobořen. A zřejmě se 
už nikdy nevzpamatoval. 
Zatímco Švihov a Rabí 
Švihovští nákladně pře-
stavěli a i díky tomu stojí 
více méně dodnes, Skálu 
neobnovovali, nebo jen 
velmi málo. Později se 
dostala do jiných rukou, 
pustla, dílo zkázy snad 
dokonalo boření hradů 
v 17. století.

Jak mizely zdi hradu 
kdysi pevného jak skála, 
mizelo z paměti i jeho 
jméno. Troskám lidé říka-
li Černý zámek či Lieb-
stein a opředli je mnoha 
pověstmi. Až v letech 
1841 a 1845 navštívil zří-
ceninu romantický bada-
tel František Alexander 
Heber a ztotožnil ji s hra-
dem Skála, o němž hovoří 
kroniky. Správné jméno 
hradu přiřadil ve svých 
Dějinách národu české-
ho i František Palacký 
(1848).

Nejrozsáhlejší hradní 
komplex na buližní-
ku v českých zemích 
a v Čechách ojedinělý 
hrad o dvou samostat-
ných hradních jádrech 
(tzv. Horní hrad a Dolní 
hrad) s nebývale rozsáh-
lým severním předhradím 
a s mnoha historickými 
prvenstvími od té doby 
budí zájem badatelů a je 
předmětem neutuchají-
cího zkoumání. A přesto 
dosud nevydal všechna 
svá tajemství.

Potřebu vymanit hrad 
z hustého porostu a pod-
niknout záchranné práce 
na stabilizaci zbytků hrad-
ních staveb konstatoval už 
roku 1954 památkář Karel 
Hlávka. Něco dít se však 
začalo až mnohem pozdě-
ji. V roce 2013 si nadšen-
ci a šermíři kolem Libora 
Marka připomněli šestisté 
výročí dobývání Skály 
1413 a při té příležitosti se 
souhlasem majitele (Lesů 
ČR) vysekali kus hra-
du z rostlinných náletů. 
O dva roky později pak 
ve spolupráci se Spolkem 
pro záchranu historických 
památek Přešticka zahájili 
pravidelné brigády, které 
na hradě pokračují dodnes 
a které mají za cíl památ-
ku zviditelnit, více zpří-
stupnit a pod dohledem 
památkářů a s podporou 
Lesů ČR opravit.

Letošní rok kulatého 
výročí přinesl a přinese 

mnoho zajímavého. Co 
pro Vás Dům historie 
Přešticka a Spolek pro 
záchranu historických 
památek Přešticka připra-
vily? Turisté si konečně 
mohou díky KKC Přeš-
tice, Danielu Balouno-
vi a Milanu Janochovi 
zakoupit turistické znám-
ky, nálepky i vizitky hra-
du Skála. Díky podpoře 
města Přeštice a Mikro-
regionu Přešticko vychází 
vystřihovací model Skály 
z dílny renomovaného 
autora Milana Novobil-
ského. Mladá výtvarnice 
Eliška Marková vytvořila 
pro malé a mladé čtenáře 
komiks pod názvem Stra-
šidla na Skále – omalován-
ky s příběhem. Ve spolu-
práci s obcemi Příchovice 
a Radkovice a s podporou 
MAS Aktivios, Plzeň-
ského kraje a Lesů ČR se  
9. června na hradě usku-
teční velkolepé středově-
ké oslavy. V Domě his-
torie Přešticka se na září 
chystá velká výstava pod 
názvem Blíže ke Skále, 
blíže a ve spolupráci se 
spolkem Genius loci čes-
kého jihozápadu budou 
Přeštice hostit odbornou 
konferenci Hrad Skála 
v minulosti a dnes, ze kte-
ré by měl příští rok vyjít 
sborník. Máme se letos 
věru z čeho a na co těšit!

Michal Tejček, kronikář
Dům historie Přešticka

Přeštický hrad?

Počátky Skály

Nejslavnější
obléhání

Švihovští a jejich
tři hrady

Lapkové

Skála ztracená
a znovu nalezená

Konec hradu

Skála zkoumaná...

...a zachraňovaná

Kulatiny



BERAN
Květen pro vás 
bude ve zname-
ní dvou pocito-
vých rovin. Po 

stránce zdravotní to, bohužel, 
nebude nic moc. Mohla by se 
ozvat záda, pozor na natažené 
vazy, na pohybový aparát 
celkově. Ale po stránce vzta-
hů budete mít hezký měsíc. 
Pokud máte cokoli k řešení 
se svou polovičkou, a není to 
teda rozvod, řešte to, budete 
milí, empatičtí a družní.

Hudební pořad s Radimem Zenklem
Dne 26. a 27. 3. 2018 se žáci 

1. i 2. stupně naší školy zúčast-
nili hudebního pořadu pana 
Radima Zenkla. Hudebník žije 
téměř třicet let v USA a kon-
certuje po celém světě jako 
sólista na mandolínu a různé 
flétny. Pan Zenkl představil 
dětem méně známé strunné 
i dechové hudební nástroje. 
Žáci měli možnost na vlast-
ní oči spatřit pozoruhodné 
etnické flétny z celého světa, 
poslechnout si jejich nenapo-
dobitelný zvuk a dokonce se 
i pomocí jednoduchých ryt-
mických nástrojů přidat ke 
hraní. Pro starší žáky pořad 
probíhal částečně v anglickém 
jazyce, děti si obohatily slovní 
zásobu o neobvyklá slova. Na 
závěr poutavého vystoupení si 
žáci s panem Zenklem společ-
ně zazpívali anglickou lidovou 
píseň.

Mgr. Helena Medková

Dne 26. 3. v 18.30 hodin se 
v KKC Přeštice konal večer-
ní koncert pana Zenkla, na 
kterém vystoupil rovněž žen-
ský pěvecký sbor Carmina 
a někteří žáci ze školního 
hudebního souboru Přeštic-
ké flétničky pod vedením  
Mgr. Vlasty Holé. Flétničky se 
představily s nově nacvičenou 
skladbou, kterou pro ně pan 
Zenkl upravil a doprovodil je 
na didgeridoo. Nástroje spolu 
krásně ladily a pro děti jistě 
bylo velikou ctí vystupovat 
se světoznámým hudebníkem. 
Zároveň bych chtěla poděko-
vat paní učitelce Vlastě Holé 
za nastudování skladby a za 
nácvik vystoupení.

Mgr. Pavlína Křenová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Děti se s rytmickými nástroji mohly připojit ke hraní.

Bylo možné vidět a slyšet spoustu hudebních nástrojů, napří-
klad fujaru. 

Na večerním koncertě doprovázel Radim Zenkl Přeštické flét-
ničky na didgeridoo. 
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ŠTÍR
Budete mít 
potřebu zvol-
nit a trávit více 

času mezi přáteli. Díky tomu 
začnete poznávat zajímavé 
a příjemné lidi, kteří vyzná-
vají bohulibé hodnoty a spíše 
než pro finance pracují pro 
pomoc druhým. I vaše myšlení 
se začne ubírat tímto směrem. 
Uspořádáte si vlastní myš-
lenky, což vám pomůže najít 
odpovědi v partnerství.

PANNA
Květen vás 
bude učit trpě-
livosti a pokoře 
a zklidní vaši 

poněkud rozvášněnou pova-
hu. Je to ideální měsíc pro 
rozvíjení znalostí především 
v konverzační sféře. Vrhněte 
se na studium cizích jazyků 
nebo IT technologií. V pra-
covní oblasti nedělejte žádné 
zásadní změny – zažeňte chuť 
po dobrodružství, buďte rádi 
za poklidný stereotyp.

RAK
Rozhodně neris-
kujte ohledně 
financí. Nenech-

te se zlákat 100% skvělou 
investicí, nekupujte předražené 
nesmysly, které nepotřebujete, 
nepůjčujte větší obnos peněz, 
zbyly by vám jen oči pro pláč. 
Dávejte si pozor na elektrický 
proud, svou neopatrností nebo 
neznalostí byste mohli přijít 
k úrazu.

Horoskopy
PODLE IvanY ReginY SádlovÉ KVĚTEN

BÝK
Začátek měsíce 
pro vás může 
být velmi pra-
covní. Pokud 

se snažíte rozjet nějaký nový 
podnikatelský projekt, budete 
se tomu věnovat na plno. Obá-
vám se, že v tomto měsíci to 
ještě nevyjde, vaše snažení se 
mine s účinkem. Ale nebuďte 
smutní, vyražte s přáteli do 
společnosti, je vysoce pravdě-
podobné, že narazíte na lásku, 
která vydrží opravdu dlouho...

BLÍŽENCI
V květnu by 
se mělo začít 
Blížencům ko-

nečně alespoň trochu dařit 
v rodinných záležitostech. Je 
možný posun v soudních spo-
rech, vleklé partnerské krize by 
se mohly když ne zcela vyřešit, 
tak rozhodně zklidnit. Opravdu 
se v tomto měsíci věnujte na 
plno těmto vztahům, pracovní 
záležitosti odsuňte na pozdě-
ji. Nežádejte o zvýšení platu, 
nestěžujte si u nadřízeného.

LEV
Budete mít 
n e s k u t e č n ě 
mnoho životní 

energie a optimismu. Okolí 
vám bude naslouchat, vaše 
slova budou mít váhu. Díky 
zdravé asertivitě se vám bude 
dařit v pracovním i soukro-
mém životě. Potřebujete-li 
něco změnit k obrazu svému, 
směle do toho. Jen nezapo-
meňte i odpočívat.

VÁHY
Nebojte se slo-
žitých úkolů, 
které před vás 

STŘELEC
O č e k á v e j t e 
zprávu, která 
se bude týkat 

financí. Budete muset zapla-
tit vyšší či nižší částku, podle 
toho, jak jste se chovali ke 
svým povinnostem. Rozhodně 
si dejte své závazky do pořád-
ku. Zároveň dostanete mož-
nost si peníze i vydělat. Pozor 
na nevěru, zálety by byly dří-
ve či později vyzrazeny.

KOZOROH
Pozor, svými 
řečmi už lezete 
přátelům a kole-
gům na nervy. 

VODNÁŘ
V oblasti part-
nerských vzta-
hů se snažte 
chovat rozum-

ně. Budete mít sklony 
k podráždění, ke konfliktním 
situacím. Buďte opatrní nejen 
při rozhovorech tváří v tvář, 
ale i při telefonování, posílá-
ní SMS  a podobně. Řešení 
případných konfliktů odložte 
raději na později a zejména 
pozor na žárlivost.

RYBY
Věnujte vět-
ší pozornost 
svému zdra-

ví. Spěch, neopatrnost, 
podráždění a stres může mít 
negativní dopad především 
na vaši psychiku. Naučte se 
vědomě odpočívat. Jste akč-
ní jedinci, ale v květnu by 
vám opravdu prospělo odpo-
čívat tak nějak na 100 %. 
Nohy nahoru, sluchátka do 
uší a nějakou pěknou muzi-
ku, zkrátka se „odstřihnout“ 
od normálního běžného 
života.

květen postaví. Kromě dřiny 
totiž přináší i osobnostní roz-
voj. Díky vaší houževnatosti 
se vám podaří naplnit nejedno 
životní předsevzetí, a to jak 
v práci, tak v soukromí. Budete 
na sebe přísní a budete „doko-
nalí“. Konflikty na pracovišti 
pojměte jako cenné školení.

Přestaňte neustále všechno 
kritizovat a přestaňte se tvá-
řit, že všechno víte nejlépe. 
Někdy je lepší mlčet, naslou-
chat a přemýšlet. Nejspíš zjis-
títe, že vždycky nemusíte mít 
pravdu. Kompromis je občas 
dobré řešení.



Zima skončila, začalo jaro 
a blíží se konec topného obdo-
bí. Někteří z Vás se od loň-
ského léta setkávali s problé-
my vyvolanými rekonstrukcí 
centrálního zásobování tep-
lem (CZT). Společnost B+T, 
založená městem za účelem 
provozování CZT, zahájila 
v loňském roce práce, které 
již mají a i nadále budou mít 
vliv na cenu tepla ve městě.

Možná nevíte, že pro CZT 
je kromě dvou kotelen spalu-
jících zemní plyn využíváno 
i teplo z provozů kogenerací 
společnosti Úslava Bioener-
gie a. s., které jsou situovány 
v bezprostřední blízkosti ply-
nových kotelen. To jsou veli-
ce příhodné podmínky a měla 
by tomu odpovídat přiměřená 
cena tepla. Tak tomu ale neby-
lo. Cena, za kterou předchozí 
provozovatel CZT odběratelům 
teplo prodával, neodpovídala 
reálným možnostem. Ti z Vás, 
kteří odebírají teplo a teplou 
vodu z CZT, si mohou na vyúč-
tování za jednotlivé roky zjistit 
cenu tepla. V největším domě, 
který spravujeme, v ul. Huso-
va 966 a 967, byla cena tepla 
v roce 2014 skoro 727,00 Kč za 
GJ. V následujícím roce snížil 
dodavatel cenu na 670,00 Kč. 
Městem nově založená společ-
nost pak dokázala za nezmě-
něných podmínek na stejném 
zařízení města již v roce 2016 
snížit cenu na 626,00 Kč a na 
vyúčtování za rok 2017 najdete 
cenu 575,00 Kč.

Zde je třeba ocenit prá-
ci zastupitelů pana Václava 
Blažka a Ing. Richarda Bastla, 
kteří dlouhodobě poukazovali 
na možnost snížení ceny tep-
la, pokud CZT nebude pro-
vozovat cizí provozovatel, 
ale vlastní společnost města, 
která nemusí vytvářet zisk 
a může tedy fungovat jinak 
než ostatní dodavatelé tepla. 
Výsledkem jejich přesvědčo-
vání bylo v roce 2014 rozhod-
nutí tehdejšího zastupitelstva 
města o podání výpovědi spo-
lečnosti KOMTERM Čechy 
s. r. o. a založení společnosti 
B+T Přeštice s. r. o. za úče-
lem výroby a rozvodu tep-
la a správy městských bytů. 
Nové vedení města pak po 
volbách dojednalo snížení 
ceny tepla a ukončení čin-
nosti předchozího dodavatele 
do konce roku 2015 tak, aby 
městem založená společnost 
mohla plynule převzít provoz 
CZT. Za podpory součas-
ných zastupitelů jsme se pak 
mohli soustředit na snížení 
ceny dodávaného tepla. Roz-
díl mezi cenou v roce 2015 
a 2017 představuje více než 
95,00 Kč na jednom GJ. Při 
výrobě tepla 24 000 GJ v roce 
2017 to znamená úsporu 
jenom za loňský rok více než 
2 300 000 Kč, které ušetřilo 
na nákladech za teplo a teplou 
vodu město, jeho nájemníci, 
ale i všichni ostatní odběra-
telé.

Největšími náklady v ceně 
tepla jsou vstupy energií. Proto 
jsme nejdříve ve veřejné sou-
těži získali výhodnější cenu 
plynu pro kotelny a nabídli 
jsme ostatním společnostem 
ve městě, že také mohou tuto 
cenu využít. Protože cena 
nakupovaného tepla z koge-
nerací pro CZT závisí od ceny 
plynu, snížila se v důsledku 
nižší vysoutěžené ceny také 
cena tepla dodávaného provo-
zovatelem kogeneračních jed-
notek na spalování bioplynu. 
Nová technologie umožnila 
i snížit náklady za odebranou 
elektrickou energii.

Využitím současně plat-
ných pravidel jsme z peněz 
Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj získali na pro-
jekt Modernizace soustavy 
zásobování teplem ve městě 
Přeštice za účelem zvýšení 
energetické účinnosti a podí-
lu tepla z OZE dotaci ve výši 
více než 7,5 milionů Kč. Tato 
dotace, společně s úvěrem od 
města, umožnila, abychom 
propojili obě kotelny Husova 
967 a Palackého 922 potru-
bím pod vozovkou na Třídě 
1. máje a připojili do systé-
mu vytápění další zdroj tepla, 
který dosud napájel jenom 
ZŠ Na Jordáně. Po prove-
dené modernizaci dosahuje 
v závislosti na provozu přínos 
tepla z kogenerací až 1300 
kW. Provoz kotelen stejně 
jako poměr nakoupeného tep-
la z kogenerace a vyrobeného 

v kotelnách řídí a kontroluje 
prostřednictvím měřičů tep-
la s online odečítáním podle 
účinnosti jednotlivých zdro-
jů tepla dispečink. Součástí 
rekonstrukce bylo i osazení 
nových předávacích stanic 
SYMPATIC MIDI, které 
je možné nejenom dálkově 
ovládat, ale které na základě 
shromážděných poznatků umí 
i samostatně vyhodnotit ven-
kovní teplotu a uživatelské 
návyky připojených spotře-
bitelů a podle toho nastavit 
optimální parametry u odbě-
ratelů.

V dubnu 2018 skončil zku-
šební provoz a B+T Přešti-
ce s. r. o. přebírá zařízení od 
dodavatele. Novou technolo-
gií se současně kromě vyššího 
využití tepla, hospodárnějších 
plynových kotlů a nižších 
provozních ztrát v rozvodech 
sníží i náklady na opravy. 
Všechny výhody zvoleného 
řešení se projeví postupně, 
ale již nyní je jednoznačným 
přínosem zvýšení podílu tep-
la získávaného z kogenerace 
spalováním bioplynu (OZE) 
a s tím spojené snížení tvorby 
CO

2
.

Nelze ovšem předpokládat, 
že provedená rekonstrukce 
povede k dalšímu podstatné-
mu snížení cen dodávaného 
tepla. Snížili jsme sice riziko 
poruch a náklady na opravy, 
ale investované peníze do 
rekonstrukce se musí splácet. 
A i když je velká část tepla 

získávána z obnovitelných 
zdrojů, musí provozovatel být 
připraven kdykoliv na výpa-
dek tohoto tepla a musí být 
tedy schopen vyrobit veškeré 
potřebné teplo v kotelnách 
spalováním zemního plynu. 
Musíme proto platit za rezer-
vovanou kapacitu plynu, což 
ovlivňuje celkovou cenu ply-
nu. I z tohoto důvodu očeká-
váme, že pokud bude stejný 
průběh počasí jako v roce 
2017, nebude se letošní cena 
dodávaného tepla příliš lišit 
od ceny loňské.

Již na začátku jsme se zmí-
nili, že mnozí z Vás se museli 
v souvislosti s prováděnými 
pracemi vyrovnat s různými 
omezeními a nepříjemnostmi. 
Chceme se Vám tedy touto 
cestou omluvit a poděkovat 
Vám za trpělivost, se kterou 
jste se s touto situací vyrovna-
li. Současně jsme využili tuto 
příležitost, abychom prezen-
tovali dosažené výsledky.

S přáním hezkého dne
František Kapusta 

a Jiří Beránek
jednatelé B+T
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Sbírka na nový zvon sv. Jana Nepomuckého 
zvonice přeštického chrámu v roce 2018

Zvonice přeštického kostela 
je blíže k městu vede na ni 
133 schodů. Nyní jsou tam tři 
velké zvony (jeden z těchto 
zvonů je z roku 1438 – Hra-
níček a druhý Starý z roku 
1497!) a malý Umíráček. Na 
zvonové stolici je jedno mís-
to volné, důvodem je druhá 
zvonová rekvizice (první za 
1. světové války 6. 12. 1916) 
z 15. dubna 1942 z 2. světo-
vé války. Z 2. světové vál-
ky se nám vrátily dva zvony 
– Nový a Hraníček. Jedním ze 
zvonů, který se nevrátil, byl 
zvon svatý Jan Nepomucký. 
O historii přeštických zvonů 
byl v březnových Přeštic-
kých novinách napsán článek. 
Zvonařství má historii okolo 
pěti tisíc let. Zvony jsou nám 
většinou ukryté, neviditelné 
a trochu tajemné. V Přešti-
cích je slyšíme každé poled-
ne, před mší, o Velikonocích 
a Vánocích, pohřbech a svat-
bách a jiných příležitostech. 
Kromě hudební stránky mají 
zvony i význam výtvarný – 
nesou na sobě nápisy a výzdo-
bu s reliéfem výrobce. „Zakaž 
očím vidět a nebude krásy, 
zakaž srdcím bít a nebude 
touhy, zakaž zvonům vyzvá-
nět a nebude domova.“ Naše 
osobní přátelství moje, Jana 
Mrkvičky, Ondřeje Květoně 
a Michala Jánského z roku 
1995 s významným českým 

zvonařem Petrem Rudolfem 
Manouškem přineslo přeš-
tickým zvonům již dříve 
užitečné výsledky. V roce 
2001 byly firmou p. Manouš-
ka zhotoveny nové závěsy tří 
zvonů, zvony byly převáženy 
a provedeno jejich ovládání. 
Po této práci byla stovkám 
zájemců umožněna návštěva 
zvonice a malého zvonařské-
ho minimuzea. Již pro tuto 
akci poskytlo město Přešti-
ce velkou finanční pomoc. 
Mnoha městům a obcím se již 
podařilo nahradit zvony, kte-
ré se nevrátily – Dobřanům, 
Nezvěsticím, Lubům u Kla-
tov a Plzni. Jistě si pamatujete 
na akci našeho přítele pana 
R. Manouška v den přeštické 
pouti na farní zahradě 19. květ-
na 2002, kdy jeho i náš přítel, 
znalec českých varhan a zvo-
nů, p. Radek Rejšek zahrál na 
zvonohru p. Manouška na 57 
zvonů. Zanedlouho potom, 
v polovině srpna téhož roku, 
ale postihla pohroma v podo-
bě povodně zvonařskou dílnu 
pana Manouška ve Zbraslavi 
u Prahy. Od té doby spolupra-
cuje pan Manoušek s holand-
skými zvonaři. 

Ale proč vlastně píši toto 
pojednání, které asi nebu-
de tak zajímavé, jako ostatní 
články těchto novin? Po dvou 
jednáních s p. Manouškem na 
radnici a se souhlasem p. viká-

ře Plavce, bylo rozhodnuto 
uskutečnit přání, a nejen jeho, 
ale i nás všech přátel histo-
rie našeho domova, i patriota 
Jana Mrkvičky – zhotovení 
chybějícího zvonu v přeštické 
zvonici. Nevrátil se nám zvon  
sv. Jana Nepomuckého, a pro-
to nový zvon bude pojmenován 
stejně. Zvon bude zhotoven 
v Holandsku (již teď se těšíme 
na slíbenou fotodokumenta-
ci z odlévání), bude vážit do 
140 kg, spodní průměr bude 
62 cm, výška 62 cm a bude 
sladěn s ostatními. Návrh zdo-
bení očekáváme od zvonaře 
p. Manouška již brzy a sezná-
míme Vás s jeho podobou ih-
ned poté. Termín zhotovení 
zvonu je v týdnu před 28. říj-
nem 2018. Základními vklady 
jsou již nyní z pozůstalosti Jana 
Mrkvičky 10 tisíc korun, a 150 
euro, získaných jako výtěžek 

z koncertu našeho pěveckého 
sboru Carmina při koncer-
tu 9. 12. 2017 vánoční mše  
J. J. Ryby v Nittenau. 

Vyzýváme všechny, kteří 
podporují tuto myšlenku, aby 
přispěli jakýmkoliv finanč-
ním příspěvkem na vypsaný 
účet. Budou to peníze jako dar 
dobré vůle pro dobrou věc. 
Připomínám, že zvon vydrží 
tisíc let, to chodníky tolik 
nevydrží. Až uplyne tato doba, 
a pokud se lidé na naší dosud 
krásné planetě sami nezničí, 
žijící generace si při pohledu 
na nový zvon uvědomí, že my 
jsme letos v roce 2018 neza-
pomněli na rok, kdy před 100 
lety vznikla naše republika.

Ing. Jiří Běl
Děkujeme za finanční dary.

Sbírka na nový zvon:
číslo účtu
115 – 6681740297/0100

Jarní setkání turistů
se povedlo!

Dne 14. 4. 2018 proběhlo 
u loděnice v Přešticích Jar-
ní setkání turistů Plzeňského 
kraje 2018. Bohaté turistic-
ké možnosti, které připravili 
organizátoři pro účastníky 
akce, přilákaly 380 návštěv-
níků. Mimořádně byly zpří-
stupněny památky v Přešticích 
a jejich okolí: barokní kaple 
v Borovech, kostel v Nezdi-
cích, zámky v Lužanech a Pří-
chovicích, vícovský kostelík 
a kostel v Přešticích. Velmi 
děkujeme všem provozovate-
lům a majitelům zmíněných 
pamětihodností za vstřícný pří-
stup a odborný výklad. Víme, 
že turisté byli spokojeni nejen 
s akcí, ale i se službami, které 
v Přešticích využili. Přesně ve 
13 hodin byla za přítomnosti 
pana starosty pokřtěna pub-
likace o historii přeštických 
vodáků od roku 1923 do sou-
časnosti s názvem V ruce pád-
lo, v srdci řeku. Samotného 
křtu se ujaly ředitelka Domu 

historie Přešticka paní Valen-
tová a autorka knihy Věra 
Kokošková. 

Velmi děkujeme všem orga-
nizátorům, kteří se věnovali  
návštěvníkům přímo u přeš-
tické loděnice, nebo věnovali 
svůj čas komentovaným pro-
hlídkám – především pracov-
níkům Turistického informač-
ního centra, MAS Aktivios, 
Spolku pro záchranu historic-
kých památek Přešticka a čle-
nům oddílu TOM Úhlava. Za 
materiální a finanční pomoc 
děkujeme městu Přeštice, ZŠ 
Josefa Hlávky v Přešticích, 
SDH Lužany a Kulturnímu 
a komunitnímu centru Přeš-
tice. 

Dagmar Švihlová
KČT, odbor Úhlava

Vážení občané, obyvatelé Přeštic a odběratelé tepla 
z městského teplovodu



Proč je v novém parku na 
rohu ulic Palackého, Sluneč-
ná umístěna houpací síť až na 
zemi? Co je to za šmejd, že je 
tak prověšená?

Takto se tázali občané, kteří 
nemohli pohoupat dítě nebo 
vnouče v síti, courající se po 
zemi v novém parčíku. Nový 
mobiliář působí svým prove-
dením luxusně. Až na síť, v níž 
se nemůže pohoupat roční dítě, 
natož dospělá osoba. Porovná-
ním fotografií mobiliáře jsme 
zjistili, že síť z prvku „Rela-
xační houpadlo s akátovými 
rozporami“ v ceně 28 300 Kč 
ukradl zloděj a krádež zamas-

koval přimontováním staré sítě 
ze sisalu. Zloděj si nezaslouží 
pohodové užívání ukradené 
sítě. Vedení města by bylo 
vděčné občanovi, který by mu 
pomohl odcizenou síť nalézt. 

Ing. arch. Soňa Stunová 
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Krátce před Velikonocemi 
se žáci druhých a třetích tříd 
zúčastnili v Domě historie 
Přešticka připraveného veli-
konočního programu. Pod 
vedením lektorů si na několi-
ka připravených stanovištích 
vyzkoušeli různé techniky zdo-
bení vajíček, vytvořili nejrůz-
nější ozdoby, upletli pomláz-
ku a učili se vyrábět píšťalky 
z vrbových proutků. Ve dru-

hé části návštěvy děti zhlédly 
komentovanou výstavu Čes-
koslovenské armády. Děti byly 
celým dopolednem nadšené, 
odcházely se spoustou nových 
zážitků a s náručemi plnými 
velikonočních výrobků. Touto 
cestou děkujeme všem zúčast-
něným, kteří se o naše děti 
dobře postarali.

Mgr. Pavlína Čapková
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Velikonoce v Domě historie

Žáci vyráběli velikonoční pomlázky i píšťalky z vrbového proutí.

Vajíčka zdobili různými technikami. Veselé Velikonoce 
v MŠ Dnešice

S jarem přicházejí pestré 
a veselé Velikonoce. Pro slav-
nostní atmosféru v MŠ jsme si 
s dětmi vyrobili zápichy se sle-
pičkami a velké nazdobené sle-
pice, netradiční vajíčka z vaty, 
zaseli jsme osení a upletli 
pomlázku. Předškoláci navští-
vili Dům historie v Přešticích, 
kde se seznámili s velikonoč-
ními zvyky a vyzkoušeli si 
různé techniky zdobení kraslic. 

Pro správnou pohodu a náladu 
jsme si připravili těsto a upekli 
tradičního beránka. Upečený 
všem moc chutnal a nezbyl 
z něho při svačině ani drobe-
ček. Sláva, sláva, konečně už 
přišlo tak dlouho očekávané 
jaro – vítáme tě s úsměvem na 
tváři.

Za kolektiv napsala 
J. Soukupová

ředitelka MŠ Dnešice

Budoucí prvňáčci ZŠ Josefa 
Hlávky Přeštice u zápisu

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se 
zaplnily chodby a slavnostně 
vyzdobené třídy naší školy 
budoucími prvňáčky a jejich 
rodiči. Vlastnímu zápisu před-
cházely konzultace vyučují-
cích 1. stupně s rodiči v jed-
notlivých mateřských školách 
celé spádové oblasti.

Většina předškoláků neby-
la ve „velké škole“ poprvé, 
neboť již před zápisem měli 
možnost si některé prostory 
školy prohlédnout a rovněž 
se zúčastnit části vyučování  
v 1. třídách. Přesto byla na 
některých dětech vidět velká 
nervozita, kterou však větši-
nou záhy překonaly a předved-
ly, co umí. Psychickou oporou 

jim byli rodiče i paní učitelky 
z mateřských škol, které se 
zápisu každoročně účastní. Za 
svoji snahu a statečnost byly 
děti odměněny dárky, které 
věnovala naše škola i sponzoři.

K zápisu se dostavilo cel-
kem 119 budoucích prvňá-
ků z původně předpokláda-
ných 133. Ve školním roce 
2018/2019 nastoupí do 1. tříd 
98 dětí, které budou rozděleny 
do čtyř tříd.

Poděkování patří všem vyu-
čujícím z 1. stupně za realizaci 
zápisu a paní Růženě Toma-
nové za administraci celého 
procesu.

Mgr. Pavlína Křenová
zást. řed. pro 1. stupeň

Paní učitelky měly připravené všetečné otázky.

Po počátečním ostychu děti ukázaly, co už umí. 

Slavnostní předání jazykových certifikátů
Cambridge

Základní škola Josefa Hlávky 
Přeštice je oficiálním příprav-
ným centrem na Cambridgeské 
jazykové zkoušky. Tyto zkouš-
ky mají platnost po celém svě-
tě a prozatím je mohli skládat 
pouze žáci 2. stupně. Nyní i na 
1. stupni naší školy proběhlo 
9. 4. 2018 slavnostní předání 
Cambridge certifikátů.

Sedmnáct žáků 4. ročníku 
úspěšně složilo zkoušku YLE 
(Young Learners Exams), 
úroveň Starters. Žáci se pilně 
připravovali od září letošního 
školního roku v přípravném 
kurzu, který běží na naší ško-
le formou kroužku. Samotná 
zkouška se konala 5. 2. 2018 
za přísných pravidel Cam-

bridge ve spolupráci s jazy-
kovou školou Eufrat, která je 
autorizovaným centrem těchto 
zkoušek z angličtiny.

Zavedení rozšířené jazyko-
vé výuky na naší škole již od  
1. ročníku tak přináší své první 
výsledky a vedení školy děku-
je i rodičům žáků za podporu 
a spolupráci.

Ani po získání certifiká-
tu Starters však naši čtvrťáci 
nezahálí a již nyní se začínají 
připravovat na zkoušku vyšší 
úrovně Movers, jejíž složení 
se plánuje na 2. pololetí příští-
ho školního roku.

Všem žákům gratulujeme ke 
skvělým výsledkům jejich prv-
ní velké zkoušky a věříme, že 

je bude motivovat k dalšímu 
učení a probudí v nich radost 
ze studia cizího jazyka.

Mgr. Pavlína Křenová
Základní škola

Josefa Hlávky Přeštice

Kromě certifikátu obdrželi žáci i drobné dárky od jazykové školy Eufrat.

Maminko, chci pohoupat! Proč to nejde?

Na sraz turistů Plzeňského 
kraje dorazili zástupci měs-
ta o několik hodin dříve než 
samotní turisté. Starosta nedoč- 
kavě sledoval hodinky a paní 
Kokošková potvrzovala čas. 
S nadhledem a trpělivě vše 
sleduje paní Drahomíra, kte-
rá jako zástupce historického 
stavu ví, že čas plyne poma-
leji. Nakonec se ozval dupot 
těžkých bot, cvakání holí a do 

loděnice dorazily houfy z Klu-
bu českých turistů. Jak si trojice 
našinců oddechla není bohužel 
vidět. Ovšem stihli ještě pokřtít 
novou knihu o historii loděnice 
alias KČT „V ruce pádlo, v srd-
ci řeku“ od Věry Kokoškové. 
Gratulujeme.

Věc byla předána k šetření Policii ČR.



Jarní vítězství
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Jízda na kole po chodníku
– osazení nových dopravních
značek v ul. Hlávkova v Přešticích

Tel. 725 726 549
Na území našeho města je 

často podceňována skuteč-
nost, že cyklisté jsou účast-
níky provozu na pozemních 
komunikacích. Pro cyklisty 
při používání jízdního kola 
na pozemních komunikacích 
vyplývají povinnosti řídit se 
silničním zákonem a jinými 
právními úpravami v oblasti 
bezpečnosti a plynulosti pro-
vozu. Nejen řidiči, ale i cyk-
listé jsou účastníky silničního 
provozu a podle toho se musí 
chovat. Jejich nezodpovědnost 
totiž ohrožuje řidiče, kteří je 
často vidí až na poslední chví-
li, nebo chodce, kteří je často 
nevidí vůbec. Zjistí jejich jízdu 
po chodníku až poté, co je cyk-
lista ohrozí či rovnou srazí.

Také cyklisté v Přešticích, 
kteří se pohybují po městě na 
jízdním kole, často jezdí raději 
po chodníku místo po silnici. 
Ve stále hustějším městském 
provozu jim toto řešení připadá 
bezpečnější a z lidského hledis-
ka snad i pochopitelné. Silniční 
zákon však stanovuje přesně, 
kdo smí užívat chodník nebo 
stezku pro chodce. Je to CHO-
DEC! Jiní účastníci provozu 
na pozemních komunikacích 
než chodci nesmějí chodní-
ku nebo stezky pro chodce 
užívat!!!, pokud není v tomto 
zákoně stanoveno jinak. Jízdní 
kolo či moped lze po chodníku 
maximálně vést, a to jen v pří-
padě, že tím nejsou ohroženi 
chodci, totéž platí i pro kolo-
běžky, které jsou z hlediska 
pravidel silničního provozu 
jízdním kolem.

V opačném případě je nut-
né použít pravé krajnice nebo 
pravého okraje vozovky. Po 

chodníku smí jezdit jen děti 
do 10 let! Nejvíce problémů 
nastává na chodníku v ul. Hláv-
kova ve směru na Příchovice 
a v ul. V Brance, ve směru od 
Příchovic, kde se chodník ještě 
zužuje a dochází zde k větší-
mu ohrožení chodců. Proto se 
město rozhodlo připomenout 
cyklistům tento nešvar ještě 
osazením příkazové dopravní 
značky: „CYKLISTO, SESED-
NI Z KOLA“.

Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem vyzýváme 
cyklisty, kteří užívají chod-
ník pro jízdu na kole, aby 
dodržovali ustanovení silnič-
ního zákona a jízdní kolo po 
chodníku vedli. Stejné pra-
vidlo pro ně platí na přecho-
dech pro chodce.

Městská policie provádí 
v rámci služeb kontroly těch-
to účastníků silničního provo-
zu a jako důkazní prostředky 
využívá i městský kamero-
vý systém, kde jsou přesně 
zaznamenány přestupky cyk-
listů a tyto jsou oznamovány 
k vyřešení na správní orgán. 
Neznamená tedy, že pokud 
cyklista strážníkovi náhodou 
ujede, že nebude za své pře-
stupky řešen. Na území našeho 
města jsou a budou prováděny 
preventivní akce zaměřené na 
bezohledné cyklisty ohrožu-
jící chodce jízdou po chodní-
cích a přechodech pro chodce, 
včetně cyklistů, kteří nejsou za 
snížené viditelnosti osvětleni. 
Podle toho je bude také řádně 
„odměňovat“, neboť za tyto 
přestupky lze na místě uložit 
pokutu do výše 2000 Kč.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Ulice Hlávkova – směr Pří-
chovice.

Ulice V Brance – směr od 
Příchovic.

Všehochuť
Na začátek zdravím čtenáře 

PN po delší odmlce, zejmé-
na pak ty mladé, kteří znají 
některé věci jen z vyprávění 
a ta bývají někdy dost zkres-
lená, nebo i nepravdivá, podle 
toho, kým jsou interpretována. 
Tento článek berte jako ode-
zvu na některé články, které 
vyšly v minulých číslech PN. 
K tomu, abych mohl některé 
věci kritizovat mě vedla dlou-
há cesta praxe – ve Škodových 
závodech v Plzni jako vyu-
čený dřevomodelář, později 
konstruktér, projektant a na 
montážích po Evropě i Egyp-
tě (neberte to jako chlubení). 
Zásada vždy byla, aby věci 
byly účelné, splnily požadav-
ky, finančně nenáročné, 
a hlavně, pokud se něco opra-
vuje, stejné nebo lepší, a ne 
horší. Samozřejmě výrobce 
(firma) se snaží pro svůj zisk 

nabídnout to dražší, což je pro 
město kolikrát zbytečné.

V minulém čísle PN jsme 
se dočetli o myšlence dalšího 
přemostění řeky Úhlavy nad 
jezem v řádu miliónů s finá-
lem v nedohlednu. Jistě, nápad 
dobrý, ale neřeší to současnou 
naléhavou situaci – průchod do 
Branky. Přitom by zatím stači-
lo rozšířit roh chodníku ulic 
Hlávkova – Branka seseknu-
tím (odbouráním) rohu baráku 
a jeho možným kovovým vy-
ztužením ve zdích. Dům zatím 
není nahozený, majitel by 
s tím souhlasil, posoudil by to 
statik (Ing. Korec) a město by 
tuto úpravu směšnou částkou 
zafinancovalo.

Přeji všem nejen Přeštičákům 
veselou mysl a hodně zdraví.

S úctou Petr Blažek
Poktračování článku v příš-

tím čísle PN.

Základní část se uzavřela
Základní část soutěže BLMF 

se dostala do své finální fáze. 
Přeštickému A týmu stačilo 
z posledních 5 zápasů vyhrát 
jediný, aby si zajistil první 
místo v tabulce. To se napopr-
vé nepodařilo, když přišla prv-
ní porážka v sezoně poměrem 
2:3. Následující zápas již vyšel 
dle představ a po vítězství 
9:0 stvrdil tým z Přeštic svoji 
příslušnost na prvním místě. 
Následující zápasy již byly 

formalitou a po výhrách 5:3, 
3:2 a porážce 1:2 se Přeštice 
mohou těšit na play off. 

B tým i v závěru sezony 
předváděl velmi bojovné 
výkony, kdy se herně vyrov-
nal i nejlepším týmům své 
soutěže a připsal si několik 
cenných vítězství. Svoji prv-
ní sezonu zakončil na vyni-
kajícím osmém místě a ten-
to výsledek je příslibem do 
budoucnosti.

Na 11. 3. 2018 jsme byli 
pozváni na turnaj do Plzně, 
kam jsme přijeli se dvěma 
družstvy. Nutno podotknout, 
že v každém našem družstvu 
bylo pouze 8 hráčů, přičemž 
soupeři měli v týmu až 15 hrá-
čů, které mohli průběžně stří-
dat. I v takto omezeném počtu 
jsme zazářili. Po vyrovnaném 
výkonu se naše družstva umís-
tila na 1. a 3. místě. Další tur-
naj nás čekal o 2 týdny později 
v Holýšově, kde jsme podali 

na věkové podmínky slušný 
výkon v poměru se soupeřící-
mi družstvy s věkovým rozdí-
lem 2 až 3 roky. Ze začátku 
jsme se drželi, ale ke konci už 
naše družstvo herně nestíhalo. 
Nyní se připravujeme na náš 
domácí přeštický turnaj, který 
se uskuteční 3. června 2018. 
Všechny Vás tímto zveme 
a přijďte podpořit naše mladé 
hráče a hráčky. 

Lucie Svěrková 
oddíl basketbalu TJ Přeštice

Dokončení ze str. 6
Zastupitelstvo města na 

svém posledním zasedání 
rozhodlo o pořízení změny 
Regulačního plánu. Bez ohle-
du na tento poplašný článek 
se budeme i nadále zabývat 
otázkami, které občany trápí 
a zaslouží si ověření. Máme 
na mysli například obavy 
o kapacity našich škol, zdra-
votnických zařízení a dalších 

služeb. Součástí procesu bude 
také veřejné projednávání 
a jsme si jisti, že občané této 
příležitosti využijí.

I nadále budeme přistupovat 
k úkolům správy města odpo-
vědně, aktivně i s výhledem 
do budoucnosti. Jsme stále 
připraveni naslouchat názo-
rům občanů, ale též využít 
dostupných příležitostí.

Rada města Přeštice

90 let oddílu národní házené TJ Přeštice 
Mezizemská utkání Čechy – Morava

Letošní rok je pro 
přeštické národní 
házenkáře rokem 
oslav, když prvé 

utkání se ve městě hrálo v roce 
1928 a oddíl tak slaví devade-
sát let své existence. Na všech 
rozích ve městě a po okolních 
vsích již visí plakáty se sděle-
ním o konání mezizemských 
utkání Čechy – Morava v národ-
ní házené v neděli 6. května na 
přeštickém hřišti „U Spoláku“, 
které jsou součástí oslav výročí 
oddílu.    

O všem, co předcházelo zaha-
jovacímu hvizdu, vypovídá 
předseda oddílu Rudolf Lang:      
„Celá akce začala myšlenkou 
na uspořádání této akce právě 
v roce oslav 90. výročí založení 
oddílu, takže již v březnu loň-
ského roku jsme zažádali Svaz 
národní házené o pořadatel-
ství. Následovalo schválení, 
v červnu 2017 podpis Smlouvy 
o zabezpečení akce a od té doby 
již mohly přípravy vypuknout 
naplno. A samozřejmě, protože 
´peníze jsou bohužel vždy až na 
prvním místě´, bylo nutné hledat 
také možnosti financování akce 
takto velkého rozsahu. Záštitu 
nad touto akcí poskytl hejtman 
Plzeňského kraje pan Bc. Josef 
Bernard. Plzeňský kraj je záro-
veň nejvýznamnějším partnerem 
z hlediska financování akce. 
Dalším významným partnerem, 
bez kterého by nejen tato naše 
akce těžko vznikala, je již dlou-
hodobě město Přeštice. 

Poděkování samozřejmě patří 
nejen těmto jmenovaným, ale 
i dalším partnerům, členům 
oddílu, dobrovolníkům a spříz-
něným duším, ale protože bych 
určitě na někoho ve výčtu zapo-
mněl, tak prostě jenom DÍKY 
VÁM VŠEM! 

Mohlo by se zdát, že uspo-
řádat víkendovou sportovní 
akci není až takový problém, 
ale vzhledem k tomu, že naší 
povinností je zajistit také uby-
tování a stravování pro téměř 
stovku lidí, tak to úplně snadné 
nebylo. Navíc jsme zvyklí, že 
všechny akce, které pořádáme 
(každoročně mistrovství ČR 
pro některou mládežnickou 
kategorii), mají i podle vyjád-
ření účastníků ze všech koutů 
republiky velmi dobrou úroveň. 
Takže ani v tomto případě se 
rozhodně nechceme spokojit 
s průměrností. Jestli své dobré 
jméno obhájíme, musí posoudit 
návštěvníci a účastníci akce, 
my věříme, že jsme pro pří-
pravy udělali maximum. Pou-
ze zatím nemáme potvrzenou 
objednávku dobrého počasí bez 
deště☺.“ 

A vlastní program? 

„Oficiální program akce je 
rozdělen do dvou dnů. V sobo-
tu čekají reprezentační družstva 
v dopoledních hodinách samo-
statné tréninky, výběry mužů 
a žen Čech absolvují svoje 
tréninky na házenkářském hři-
šti v Přešticích. Reprezentanti 
Moravy budou trénovat v sou-
sedních Příchovicích. Chceme 
touto cestou poděkovat národ-
ním házenkářům z Příchovic za 
spolupráci a poskytnutí jejich 
sportoviště. 

Odpoledne se konají příprav-
ná utkání – přeštické prvoligo-
vé celky mužů i žen vyzvou na 
domácím hřišti reprezentace 
Čech, ženy Moravy odehrají 
svoje utkání v Blovicích a muži 
Moravy v Nýřanech. I těmto 
dvěma oddílům patří dík za 
pomoc při zajištění příprav. 
Sobotní program bude zakon-
čený večerní hudební zábavou 
v KKC Přeštice. Tato večerní 
akce je však zejména z kapacit-
ních důvodů neveřejná. Bude to 
tam samá „celebrita“ – jenom 
reprezentanti☺. 

Neděle 6. května bude vlast-
ně největším svátkem národní 
házené v letošním roce – za-
čne v 9.00 hodin slavnostním 
zahájením za přítomnosti všech 
pozvaných zástupců partnerů 
akce, hráček a hráčů, rozhod-
čích, hostů a předpokládáme, že 
několika stovek diváků z blíz-
kého okolí i ze všech vzdále-
ných oblastí České republiky. 
Následovat budou samotná 
utkání výběrů Čech a Moravy 
– ženy hrají od 9.30 hod., muži 
pak od 11.30 hod. Vzhledem 
ke kvalitě všech nominovaných 
reprezentantů se dá očekávat 
velmi pěkná sportovní podíva-
ná. A navíc, když v reprezen-
taci žen i mužů Čech máme 
hráčky a hráče našich ligových 
družstev, bude to pro přeštic-
kou házenou opravdu svátek. 
V průběhu těchto utkání navíc 
proběhne vyhlašování nejlep-
ších národních házenkářů za 
předchozí rok, takže doufáme, 
že i při tomto ceremoniálu usly-
šíme jména domácích. 

A co říci závěrem? 
„Závěrem ještě jedna orga-

nizační informace – vzhledem 
k předpokládané návštěvnosti 
několika stovek diváků a nut-
ným rozsáhlým přípravám jsme 
nuceni uzavřít pro vjezd aut 
celý házenkářský areál již od 
pátku. Prosíme o pochopení 
a spolupráci, zkrátka o tomto 
víkendu musí všichni na pivo 
i na házenou pěšky. Srdečně 
zveme všechny příznivce národ-
ní házené. Přijďte, ať můžete 
také říkat: JÁ TAM BYL☺!“

(šat)

Vážení občané...
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Registrováno Ministerstvem kultury MK ČR E 12330.
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Tělocvičná akademie
Sokola Přeštice

Přeštičtí soko-
lové přispěli 
k oslavám stého 
výročí založení 

samostatného, v té době ještě 
Československého, státu uspo-
řádáním tělocvičné akademie. 
Zároveň si připomněli založení 
sokolského hnutí před 156 le-
ty, založení Sokola v Přešti-
cích v roce 1887 a znovuobno-
vení Tělocvičné jednoty Sokol 
Přeštice v roce 1991.

Tělocvičná akademie se 
konala v pátek 20. dubna ve 
velkém sále sokolovny. Po 
úvodním proslovu připomína-
jícím všechna důležitá výročí 
a hlavní sokolské myšlenky, 
které jsou stále platné i v dneš-
ní době, následoval krátký kon-
cert pěveckého sboru Skaláček 
ze Základní školy Josefa Hláv-
ky Přeštice a pak už se před 
zcela zaplněným sálem soko-
lovny v rychlém sledu střídaly 
ukázky z činnosti jednotlivých 
oddílů Tělocvičné jednoty 
Sokol Přeštice. Diváci měli 
možnost zhlédnout vystoupení 
rodičů s dětmi, žaček s aerobi-
kem, cvičení žáků na bradlech, 
kruzích, hrazdě a žíněnkách 
i vystoupení moderních gym-
nastek. S připomínkou historic-
kých sletových skladeb a skla-
deb z minulých novodobých 
sletů vystoupili muži a ženy 
místní jednoty. Předvedeny 
byly i ukázky nových sleto-
vých skladeb nacvičených pro  

XVI. všesokolský slet, který 
se uskuteční počátkem červen-
ce v Praze. Zpestřením večera 
pak bylo vystoupení hostů ze 
Sokola Koterov, gymnastek 
Slavoje Plzeň a žáků tanečního 
oboru ZUŠ Přeštice.

Tělocvičná Jednota Sokol 
Přeštice děkuje všem cviči-
telům, cvičencům a hostům 
za pečlivě nacvičená a pre-
cizně předvedená vystoupe-
ní, sestře Nadě Květoňové za 
poutavé průvodní slovo, kte-
rým dokázala propojit jeviš-
tě s hledištěm, a divákům za 
vytvoření krásné atmosféry 
celého večera. Uznání naší 
práce je pro nás jedinou, 
zato však důležitou odmě-
nou a posilou do dalších dnů. 
A pokud se Vám sokolská 
pohoda zalíbila, přijďte mezi 
nás, budete vítáni.

Za výbor Tělocvičné jednoty
Sokol Přeštice

František Švihla

Ochranná pásma vodních
zdrojů

V uplynulých týdnech byl 
v některých částech města roz-
nesen anonymní leták, který 
vybízí občany k zájmu o pro-
bíhající revizi ochranných 
pásem vodních zdrojů (dále 
jen OPVZ) a předestírá řadu 
spekulací a zavádějících otá-
zek. Celkově se jedná o leh-
ce poplašnou zprávu, kterou 
musím za město komentovat, 
a ujistit občany, že se neděje 
nic, co by nebylo pod kon-
trolou a plně v souladu jak 
s legislativou, tak s čistým 
svědomím. Koncepci hospoda-
ření s vodními zdroji (v našem 
případě výhradně vrty) měs-
to dosud nemá a také podle 
závěrů Strategického Roz-
vojového Plánu je nutné mít 
detailní přehled jak o hltnosti 
a kvalitě jednotlivých vrtů, 
tak o okolnostech ochrany 
vodních zdrojů. K takové kon-
cepci potřebujeme, aby tyto 
věci zjistil a posoudil odborník 
„s kulatým razítkem“ formou 
studie. A právě takovou stu-
dii jsme na podzim loňského 
roku objednali u společnosti 
Aquatest, která pro město pra-
cuje již řadu let. Práce na stu-
dii začaly tím, co bylo možno 
udělat bez čekání na výsledky 
měření, a tím je revize ochran-
ných pásem podle nejnověj-
ších poznatků a legislativních 
požadavků. V této chvíli pro-
bíhá řízení o změně OPVZ, 
která vznikla tímto procesem. 
Je pravdou, že OPVZ navrhu-
jeme menší, než byly dosud. 
Neznamená to však, že by se 
občané měli obávat o kvalitu 
pitné vody více než předtím.

Připojuji vyjádření autora 
návrhu, RNDr. Víta Holečka: 
„Zpracování návrhu OPVZ 
Přeštice bylo provedeno ve 
smyslu aktuálně platné Vyhláš-
ky MŽP č. 137/1999 Sb., kte-
rá je zohledněna v zákonu  
č. 254/2001 Sb. v platném 
znění. Bylo použito všech 
dostupných archivních mate-
riálů, výsledků dosavadních 
hydrogeologických průzkumů, 
souboru laboratorních analýz 
vzorků jímané vody i terénního 
šetření v lokalitě samé. Zpra-
cování návrhu OPVZ v pro 
vodní zdroje P-1 – P-4 prove-
dené v roce 1993 bylo odborně 
naprosto odlišné a v současné 
době je tato původní metodika 
překonána. Vzhledem ke geo-
logickým, hydrogeologickým 
i pedologickým podmínkám 
lokality je dle našeho názo-
ru OPVZ navrženo správně 
a stávající činností mimo nově 
navržená OPVZ neohrozí 
kvalitu jímaných podzemních 
vod.“ Pan Holeček se vyjadřu-
je také k jednomu konkrétní-
mu tvrzení (OPVZ vrtů P1 –  
P4) z výše uvedeného letáku, 
není zde ale prostor věnovat se 
tomuto detailu obšírněji.

Závěrem si dovolím citovat 
vyjádření technického ředi-
tele společnosti Čevak a. s. 

(náš provozovatel VaK), Ing. 
Jiřího Lipolda, který záležitost 
popsal zatím nejsrozumitelně-
ji: „Většina ochranných pásem 
vodních zdrojů u nás pochá-
zí ze 70. a 80. let 20. století. 
V reakci na tehdejší naprosto 
brutální a bezohledný vztah 
společnosti k životnímu pro-
středí se hranice ochranných 
pásem vodních zdrojů navrho-
valy co nejrozsáhlejší, neboť 
se vodohospodáři snažili 
ochránit z katastrofálně niče-
né krajiny co největší území. 
Pro bližší představu, běžnou 
součástí režimu ochranných 
pásem byl zákaz skládkování 
radioaktivních látek v krajině, 
volné vypouštění pohonných 
hmot na zemědělskou půdu, 
či zákaz mytí vozidel ve vod-
ních tocích apod. Od té doby 
nejen byla přijata zcela nová 
legislativa na ochranu život-
ního prostředí, ale zavedly se 
i přísné sankce za její nedo-
držování. Dnes tak už niko-
ho ani nenapadne, že by bylo 
možné kdekoliv beztrestně do 
podzemních i povrchových vod 
vypouštět nebezpečné či závad-
né látky, případně skladovat 
radioaktivní odpad v krajině. 
V podstatě tak na celém území 
České republiky je nyní nasta-
vena přísná ochrana životní-
ho prostředí v tomtéž režimu, 
ve kterém se ji vodohospodáři 
v minulosti snažili předepsat 
alespoň v okolí vodních zdrojů, 
přičemž se řídili jednoduchým 
pravidlem – čím větší plocha 
pásma, tím lépe. Při jejich zou-
falství při pohledu na rychle 
ničenou zem ani nemohli dělat 
nic jiného a nelze jim to nik-
terak vyčítat. Budeme-li ovšem 
dnes dodržovat a ctít zákony 
na ochranu životního prostředí 
na celém území naší země, není 
nikterak potřebné zachovávat 
mnohdy velmi rozsáhlé hrani-
ce ochranných pásem vodních 
zdrojů. Je proto plně žádoucí, 
aby pásma byla stanovena na 
základě ryze odborných para-
metrů, zpravidla zaměřených 
na způsob zemědělského hospo-
daření v okolí vodních zdrojů. 
Minulé zvyklosti je tedy nutné 
stále poměřovat se soudobý-
mi znalostmi a chápat příčiny 
i motivy dřívějších rozhodnutí 
pro odpovědná rozhodování 
v současnosti i budoucnosti. 
Proto odborná revize ochran-
ných pásem vodních zdrojů je 
věc veskrze žádoucí a potřeb-
ná.”

Závěrem si dovolím ujistit 
občany, že v zájmu ochrany 
vodních zdrojů budeme nadále 
činit smysluplné kroky. V prv-
ní fázi především dokončením 
studie a následně realizací 
jednotlivých opatření (čiště-
ní vrtů, rušení starých atd.). 
Jenom to je práce na pár let. 
Celý proces je pak nekoneč-
ným příběhem…

Marek Krivda
místostarosta

Bratři Perglerovi druzí
na mistrovstvích ČR

Bratři Perglerovi měli velmi 
úspěšný měsíc březen. Dne 
3. 3. 2018 běžel starší Jan Perg-
ler v Ostravě na Mistrovství ČR 
v hale svoji oblíbenou disciplí-
nu 1500 m a s časem 4:24:57 
si doběhl pro vynikající 2. mís-
to v kategorii starších žáků. 

Mladší Michal má raději terén 
a v Dolní Dobrouči na Mistrov-
ství ČR v krosu 24. 3. předvedl 
úžasnou formu a doběhl si také 
pro skvělé 2. místo. Kluci bla-
hopřejeme a jen tak dál!      

Text a foto 
Milan Janoch   


