
Kolik vy 
jako lékár-
ník spolyká-
te různých 
tabletek?

Ročně? Jed-
nu.

A to je jaká?
Na teplotu, občas na bolest 

hlavy. Opravdu výjimečně, já 
to nejím.
Bojíte se léků?

Nebojím, ale myslím si, že je 
ve svém věku ještě nepotřebuju.

Ani když vám je lékař 
předepíše?

Nebývám nemocný. Loni 
jsem měl boreliózu, tomu se dá 
obtížně vyhnout, ale jinak ne.
Tak to jste zdráv jako 
řepa.  Nebo raději nebe-
rete léky, protože víte, 
co obsahují?

S čím kdo zachází, s tím 
také schází. Možná je to 
nějaká poučka zasutá hlubo-
ko v podvědomí, ale zatím 
jsem léky nepotřeboval, tak 
je neberu.
Myslíte, že lidé berou 
příliš mnoho léků?

Problém je v tom, že lidé 
nerozlišují, co jsou léky a co 
jsou doplňky stravy. Často také 
hledají jednodušší zkratku ke 
zdraví přes tabletu. Ke zdraví 
ale vede delší cesta – nehun-
tovat tělo, poslouchat ho, dbát 
na sebe. Ale někdo raději zvolí 
zkratku, a to se týká nejenom 
bolestí, ale všeho, co souvisí  
s životním stylem. Obezita 
vyvolává nebo komplikuje různé 
doprovodné choroby, které lidé 
raději řeší nějakou pilulkou, než 
aby shodili dvacet kilogramů.
Nenesou ale vinu sami 
farmaceuti, kteří mís-

to aby šířili osvětu, tak 
se postaví před kameru 
a propagují léky a jejich 
výrobce? 

To je otázka pohledu a medi-
álního zájmu. V okamžiku, kdy 
se objeví nový lék na nějakou 
závažnou chorobu, tak je pro-
pagace na místě.
V televizích ale neběží 
reklamy na léky závaž-
ných chorob, ale na 
vesměs banální neduhy.

Zase je třeba rozlišovat profe-
si a reklamu. Je jasné, že cílem 
reklamy je prodat a ta ́ zkratka´ 
se prodává líp. Zatímco cílem 

naší profese je naučit lidi, aby 
se o své zdraví starali. Ve ško-
le jsme se vždycky učili, že 
nejlepší léčba je prevence.
A jaká je vaše prevence? 

Určitě pohyb. Hippokrates 
také říkal „tvá strava bude tvým 
lékem“ a pod to se dá podepsat 
i po pětadvaceti stoletích. 

Jsou podle vás léky dra-
hé?

Drahý je vývoj léků. Ale 
nejčastěji lidé berou léky na 
bolest. 
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Potravní doplňky
neškodí, ale neléčí

Smír nebo válka? Přeštice v milionovém sporu 
se společností Area group o pozemky za školou 

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost na

Zastupitelstvo
města

Přeštice
dne 8. 10. 2015
od 18.00 hodin
do velkého sálu

KKC Přeštice 
Masarykovo náměstí

Přeštice mohou přijít o desítky milionů korun. Jedná se o spor mezi městem a společností Area group, který se už dostal k sou-
du. Současné vedení města se rozhodlo pro smír, aby uchránilo peníze. Část opozice smírnou dohodu ale odmítá s tím, že je pro 
Přeštice nevýhodná. Pozemky se podle opozice dají dobře prodat. Zastupitelé se kvůli tomu sešli už dvakrát neveřejně a jednou 
veřejně. Jednání bývá obvykle velmi dramatické.

Se zkušeným farmaceutem o zbytečném polykání léků, o potravních doplňcích za tisíce korun, o bylinách a léčivé síle drog. 

Proč společnost Area group 
žaluje město o desítky mili-
onů korun? Firma měla totiž 
smlouvu s městem o užívání 
pozemků za školou na Jor-
dáně a chtěla tam postavit 
víceúčelovou halu, případ-
ně obchodní centrum. Jenže 
město pod vedením bývalého 
starosty Antonína Kmocha 
smlouvu vypovědělo a tak 
firma žaluje město o náhra-
du za pozemky, které údaj-
ně zhodnotila. Kdyby Area 
group vyhrála na celé čáře, 
tak město spolu s úroky 

z prodlení zaplatí skoro čty-
řicet milionů korun. 

Na první pohled to působí 
dojmem, že vinu nese bývalé 
vedení města a tvrdí to i někte-
ří nejmenovaní úředníci měst-
ského úřadu. Ovšem s takovou 
interpretací bývalý staros-
ta Antonín Kmoch zásadně 
nesouhlasí. „Podporuji snahu 
města o uzavření smíru. Doho-
da však musí být vyvážená, to 
jsme sdělili protistraně (spo-
lečnosti Area group) již před 
tím, než město zažalovala, 
osobně na tom trvám i dnes.“ 

Podle starosty Karla Naxery 
se teď nemá cenu zabývat pří-
činami, kdo co pokazil před 
čtyřmi lety a je třeba zachránit, 
co se dá. „V důsledku smíru 
půjdou pozemky na prodej.  To 
je daň za to, že si vedení města 
v roce 2005 ani poté neošetři-
lo podmínky pro odstoupení od 
smlouvy. To vedlo k soudnímu 
sporu.“ 

Zastupitelé se nedokážou 
dohodnout, co je pro měs-
to výhodnější. Nedokáže to 
posoudit ani právní zástupce 
města Pavel Ungr. „Ideální 

pro město by bylo, kdyby soud 
zamítl nároky společnosti Area 
group v plném rozsahu a měs-
to by tak o nic nepřišlo. Zůsta-
ly by mu i pozemky s navážkou. 
To ovšem v tuto chvíli nelze 
zaručit. Záleží na znaleckém 
posudku,“ řekl právník Ungr 
zastupitelům.

Zastupitelé kvůli neshodě 
zatím ani nehlasovali. Opozič-
ní zastupitel Petr Walta nedo-
kázal v době uzávěrky Přeš-
tických novin říct, jak bude 
hlasovat. „Jsem překvapen, 
že vedení města si rozdělilo 

zastupitele na ty ´hodné´, kteří 
jsou bez výhrady pro okamžité 
přijetí dohody a na ty ´nehod-
né´, kteří si snaží zachovat 
chladnou hlavu a přejí si, aby 
předložená dohoda nebyla při-
jata bez rozmyslu.“

Ačkoliv je žaloba na měs-
to u soudu, líčení ještě soud 
nenařídil a čeká, jestli se 
Přeštice s firmou Area group 
dohodnou. Není proto k dispo-
zici nezávislý soudní znalecký 
posudek, který by určil cenu 
pozemků. 

Pokračování na str. 4

Vážení čtenáři,
Tentokrát se budu věnovat 

problematice protipo-
vodňových opatření, kon-
krétně připravované výstavbě 
protipovodňové hráze (val 
kombinovaný se zdí) na levém 
břehu Úhlavy, která bude začí-
nat u jezu a končit na ploše 
kynologického cvičiště. Tato 
stavba zasáhne více či méně 
všechny občany. Minimálně 
tím, že charakter levého bře-
hu se výrazně změní. Tato 
změna však bude vykoupena 
bezpečím velké části města 
před velkou vodou. Toto téma 
není žádnou novinkou. Vra-
cím se k němu z toho důvodu, 
že cítím potřebu udělat jasno 
v potřebnosti a efektivnosti 
tohoto opatření. Možná jste 
na toto téma zaregistrovali 
nedávnou diskuzi na stránkách 
města. Když to stručně shrnu, 
existují obavy, že připravova-
ný projekt je nesmyslně drahý 
a neúčinný (kvůli průsakům 
spodní vody), přičemž by stej-
nou práci odvedly úpravy na 
pravém břehu, aby voda lépe 
odtékala tudy (přes luka). Je 
na místě říci, že takové oba-
vy doposud registruji pouze 
od jednoho člověka. Nicméně 
předpokládám, že zcela osa-
mocen ve svém názoru není, 
takže bych tuto záležitost rád 
uvedl na pravou míru veřejně. 

Před pár dny jsme měli 
schůzku se zástupci Povodí 
Vltavy a s projektantem, je- 
jímž účelem bylo prodiskuto-
vat tyto obavy některých našich 
občanů (bez ohledu na to, jak 
velká nebo malá je to skupina). 
O schůzku jsem požádal, aby 
zazněly jasné argumenty, zda 
a proč je navrhované opatření 
(hráz na levém břehu) jedi-
nou ekonomicky a funkčně 
správnou variantou. Na toto 
téma s největší pravděpodob-
ností připravíme se specialisty 
z Povodí Vltavy ještě prezen-
taci pro veřejnost. Když se ale 
pokusím opravdu stručně shr-
nout celou problematiku, jde 
o to, že cokoliv uděláme na 
pravém břehu (včetně průleho-
vého koryta v lukách), nebude 
mít při větší povodni (natož při 
stoleté vodě) prakticky žádný 
vliv na výšku vody (tedy i výš-
ku vody ve městě). Problémem 
dokonce není ani průtočná 
kapacita mostu, ten výpočtově 
vychází i pro stoletou vodu. 
Zásadní a bohužel neodstra-
nitelnou komplikací je mean-
drující a prakticky vodorovné 
koryto řeky za mostem. Tento 
úsek podle všech dostupných 
znalostí zkrátka nemá větší 
kapacitu a je tou hlavní příči-
nou vzdutí hladiny u Přeštic. 

Pokračování na str. 2

Dne 

15. prosince 
2015 

od 19.00 hodin

Vánoční koncert 

Václava 
Neckáře 
s kapelou Bacily

Předprodej:
TIC Přeštice

www.kzprestice.cz



Pokračování ze str. 1
Přitom bolest je většinou způ-
sobená tím, co lidé delší dobu 
zanedbávají. Ať už je to obe-
zita, nepřiměřená zátěž, špatný 
trénink. Druhá věc jsou léky 
na spaní, antidepresiva, a to 
zase souvisí s tím, jak to má 
člověk v sobě nastavené, jak 
se dokáže sám se sebou vypo-
řádat. Tyto léky není potřeba 
brát v kvantech, ve kterých je 
lidé berou. A navíc jsou tyto 
skupiny léčiv mimo jakouko-
liv cenovou regulaci.
Jaká je obvykle marže 
lékáren?

U léků na recept se pohybu-
je průměrně okolo šestnácti, 
sedmnácti procent. U neregu-
lovaných léků, tedy léků ve 
volném prodeji, je to zhruba 
dvacet pět procent.
Na čem je závislá cena 
léků ve volném prodeji?

Záleží to na tržním prostředí, 
na nabídce, poptávce, kon-
kurenci, reklamě, ale to pla-
tí i všude jinde. Ale třeba ve 
srovnání s tím, jak jsou někte-
ří pacienti schopní dát tisíce 
korun za potravní doplňky, tak 
jsou až nestoudně naštvaní za 
stokoruny, které platí za léky 
na recept. Přitom o potravních 
doplňcích víme s jistotou jedi-
nou věc, a to, že jsou zdravot-
ně nezávadné. Nemáme žádný 
důkaz o tom, že pomáhají. 
Čím to je, že lidé takhle 
podléhají?

Protože potravní doplňky 
jsou jediný segment lékárnic-
kého zboží, na který je rekla-
ma povolena prakticky neo-
mezeně. Potravní doplňky se 
tváří jako léčiva a lidi je tak 
vnímají.
Ovšem lékárníci prodá-
vají potravní doplňky 
v lékárnách ve velkém. 

Dokud je budou lidé chtít, 
budou je lékárníci prodá-
vat. Ale někteří z pacientů si 
nechají poradit.
Na jednu stranu se to 
lékárníkům nelíbí, na 
druhou je prodávají jako 
jiné léky. Myslíte, že by 
bez potravních doplňků 
nepřežili?

Dneska ne.
Ani při těch maržích?

Jsou extrémně malé. Třeba za 
léky na vysoký tlak se pohybují 
v cenových relacích jedna nebo 
dvě koruny za tabletu. Když 
přijde pacient pro takové léky 
na tříměsíční terapii, tak za něj 
pojišťovna zaplatí 180 korun. 
Lékárně zbyde 30 korun.
Jenže lékárna prodá 
obrovské množství léků. 
Neříkejte, že to není sluš-
ný byznys. V Přešticích 
jsou hned tři lékárny.

Bývávalo. Když jsem v roce 
1997 končil fakultu, tak doplň-
kový sortiment v lékárně tvořil 
méně než dvacet procent všeho 
zboží. Dneska je to naopak. 
Léků výrazně ubylo ve pro-
spěch doplňků. Od roku 2008 
hledá stát takzvaným refe-
renčním způsobem nejlevnější 
ceny léků v Evropě. A tak jsme 
se dostali na ceny, za které 
mnohé firmy ani nechtějí léky 
vyrábět. Důsledkem toho mizí 
léky z trhu. Třeba preparáty 
na snižování cholesterolu stály 
někdy před patnácti lety kolem 
1500 korun. Pak jejich cena 
klesla na 700 korun a dneska se 
měsíční balení prodává za 50 
korun.

Z toho vyplývá, že vaším 
nepřítelem je zdravý člo-
věk.

To ne. Kdysi dávno v Číně 
platilo, že lékař či lékárník, 
což byl tenkrát ten samý člo-
věk, dostával plat za to, že 
lidé byli zdraví. Platili jenom 
ti zdraví. Kdo byl nemocný, 
dostal péči zdarma, měl ji už 
předplacenou. 

Nepřeháníte?
Ale vždyť to dneska fungu-

je podobně. Přece v Česku 
dostává lékař kapitační platbu. 
Bere za všechny stejně, ať jsou 
zdraví nebo nemocní. Když 
má nějaké nemocné, tak ti mu 
přidělávají práci.
Dneska je ale zdravý 
člověk pro lékárníka 
neštěstí. Kdyby si lidé 
nekupovali léky, z čeho 
byste jako lékárníci žili?  

Jiná poučka zase říká, že nee-
xistují zdraví lidé. Jsou jen špat-
ně diagnostikovaní. Prostě svět 
bez nemocí je utopie. Vezměte 
si jen, jak je celá řada pacientů 
závislá na hypnoticích. Naduží-
vá benzodiazepiny, oxazepa-
my, diazepamy, a smutné je, že 
se to děje pod dohledem lékařů. 
Oni to trvale předepisují, pro-
tože pacienti si to vydupou.
Toto je druh léků, který 
jde nejvíce nahoru?

Dohnali jsme západní země. 
Dlouhodobě vidíme, že tyto 
léky jsou nadužívané a přitom 
jejich cena vzrostla! Vzrostla 
za poslední léta pětkrát a spo-
třeba je setrvalá. 

Teď je moderní vyrábět 
masti z konopí. Co o tom 
soudíte?

Léčebné konopí je zrovna 
moje specializace. Je ale třeba 
rozlišovat běžnou konopnou 
kosmetiku, kterou můžete kou-
pit prakticky po celé republice 
v běžných lékárnách nebo 
i v drogeriích. Tyto přípravky 
obsahují canabidiol, což je lát-
ka, která není psychoaktivní. 
Má významný vliv na hojivé 
procesy kožních onemocnění. 
Pak je tu ale konopí s obsahem 
psychoaktivní látky THC. To 
je na výrobu mastí trochu dis-
kutabilní. Já si spíš myslím, že 
lidem pomáhá samotný proces 
pěstování, výroby a samoléč-
by. Sami si to aplikují, sami 
očekávají účinek. Je to jako se 

slivovicí, ta vlastní domácí je 
vždycky nejlepší. 
Pak je tu ale řada váž-
ných chorob, na které 
lidé používají konopí.

To jsou lidé, kteří nemají 
jinou možnost. Jsou v situaci, 
kdy tradiční medicína selhává. 
Prokazatelně konopí pomáhá 
při léčbě Crohnovy choroby, 
revmatikům, na tlumení boles-
ti v terminálních stádiích při 
rakovině. Myslím si ale, že 
právě legalizace léčebného 

konopí uškodila malopěstite-
lům a samoléčbě. Dřív mohli 
soudci přivřít oko, protože 
pacienti neměli jinou varian-
tu. Teď už si pacienti mohou, 
i když velmi složitě, legální 
konopí koupit. Mně je úplně 
jedno, jestli si lidi dělají mast 
z konopí nebo čaj z divizny. 
Léčivá rostlina nemůže za to, 
že je na indexu.
Ani v lékárně neprodá-
váte konopí? Proč jste 
s tím nezačali, když už 
dva roky můžete?

Protože existuje jen devate-
náct lékařů, kteří konopí pře-
depisují. A na Státní agentuře 
pro konopí zjistíte jména jen 
dvou z nich. Prý je to tajné 
kvůli ochraně osobních úda-
jů. Druhá věc je, že konopí je 
nesmyslně drahé, stojí kolem 
300 korun za gram. To je víc 
než cena drogy na ulici.
Proč vás profesně tolik 
zaujaly právě drogy 
a byliny? 

Já jsem se bylinami zabýval 
už na fakultě. Ale když jsem 
ještě pracoval v lékárně ve 
Stodě, požádali mě z inter-
nátu, abych udělal pro učně 
přednášku o drogách. A ono 
mi to vydrželo. Když jsem pak 
nastoupil do lékárnické komo-
ry, tak tam ležela velká agen-
da o výrobě pervitinu z volně 
dostupných léků. Mě tenkrát 
štvalo, že tyto léky prodává 

ve velkém asi patnáct lékáren 
v republice. Tak jsme se do 
toho pustili a majitele nakonec 
odsoudili na šest a osm let. Já 
za to dostal tenkrát od policie 
i medaili za spolupráci v boji 
proti organizovanému zločinu.
Vy se drog nebojíte?

Drogy nejdou vymýtit. Pořád 
jsou lidé, kteří je zneužívají. 
Různé společnosti se vyrovná-
vají s drogami různě. Evropané 
se dokáží snáz vyrovnat s alko-
holem než indiáni.  Pro změnu 

ve Zlatém trojúhelníku, v Bar-
mě, Laosu a Thajsku najdete 
horské kmeny, pro které je kul-
turní plodinou opium a léčí jím 
řadu nemocí. Třeba v Indii je 
zase všelékem konopí. Mimo-
chodem, podle posledních stu-
dií je pití alkoholu šedesát dva- 
krát nebezpečnější než kouření 
marihuany. 
Je tedy alkohol horší než 
marihuana?

Nadužívání a závislost na 
alkoholu je mnohem horší než 
závislost na marihuaně. To 
nepochybně. Ovšem střídmá 
konzumace alkoholu problém 
není. Dvě piva denně vás ne-
odstřelí, stejně jako vás nezni-
čí jedna cigareta marihuany 
týdně. Je třeba posuzovat míru 
závislosti.
Proč jste vlastně šel stu-
dovat farmacii?

Tenkrát jsem studoval vojen-
ské gymnázium a mohl jsem 
jít do tanku nebo na medicí-
nu.

To byla jediná vojen-
ská vysoká škola, která 
nebyla na zbraně?

Jediná, která měla huma-
nitněji zaměřený směr, buď 
medicína nebo farmacie. 
A na farmacii šel můj dobrý 
spolužák, tak jsem šel s ním. 
Vůbec jsem nevěděl, co je to 

farmacie. Nevěděl jsem to ani 
když mě vzali (smích).
Proč bydlíte zrovna 
v Oplotu?

Když jsem se ženil, tak strej-
da koupil tenhle dům kvůli 
stodole. Potřeboval někoho, 
aby mu to tam hlídal.
Takže tady bydlíte kvůli 
stodole?

Když se narodila dcera, tak 
jsem potřeboval vyřešit byto-
vou krizi. Tohle byla rozumná 
možnost, jinak bych ale stejně 
skončil někde v okolí, protože 
tady mám kořeny. Já jsem 
v Přešticích nikdy nebydlel 
jako dospělý, chodil jsem tam 
do školy. Pak naši postavili ve 
Dnešicích, takže pořád bydlím 
blízko. 
A na mariáš do Přeštic 
jezdíte na kole?

Teď už jsem dlouho nehrál. 
Asi před patnácti lety jsem 
začal organizovat turnaje, 
na které jezdily spousty lidí.  
Takže jsme dali dohromady 
sérii turnajů. Jeden v Přešti-
cích, v Žerovicích, v Oplotě 
a jeden v Chlumčanech.  
Proč to krachlo?

To se nedá říct, že to krachlo. 
V Přešticích jsou pořád mini-
málně dvě slušné mariášové 
party, v Oplotě se pořád pra-
videlně hraje. Dříve ale jezdilo 
na soutěže obrovské množství 
lidí. Dneska je nabídka spous-
ty jiných aktivit a mariáši hlav-
ně chybí dorost. Mariáši mezi 
mladými konkuruje poker, 
u něj se ale nemusí tolik mys-
let.  

¼ubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Konopí na indexu

Stanislav Havlíček: Zdravý člověk není nepřítel lékárníka
Nepřítel lékárníka

Mariáš lepší pokeru



Je tomu již 50 let, kdy si v Přešticích řekli své ANO manželé

Karel a Vlasta Rampichovi
z Přeštic a vykročili tak 28. srpna 1965 na svoji společnou cestu 

životem. Při příležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vašeho 
sňatku Vám, vážení manželé Rampichovi, přejeme, abyste byli 
spolu dlouhá léta šťastni a společně užívali krásy života v kruhu 
svých nejbližších. Všechny příští dny a roky prožijte ve zdraví, 
štěstí, klidu a spokojenosti. 
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Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

BLAHOPŘÁNÍ k 90. narozeninám

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

matrika MěÚ Přeštice

VÝROČÍ (září)

83 let 
Božena JANČOVÁ

František BEROUŠEK
Věnceslava HRÁDKOVÁ

Zdeněk FORNOUZ
Pavla KRSOVÁ

Josef ŠOBR 

82 let 
Josef ČERNÝ

Anna KARÁSKOVÁ

86 let 
Ludmila ČERNÁ

Václav RÁDL
Marie TYKVARTOVÁ
Věra MÜNSTEROVÁ

Marie VLČKOVÁ (Žerovice)
Vlasta KRIMLOVÁ

84 let 
Josef ULRYCH (Zastávka)

87 let 
Marie KOWALSKÁ

Božena LINHARTOVÁ

(1941)
(1954)
(1934)
(1951)
(1959) – Skočice

ÚMRTÍ (srpen)

Karel ČESÁK                  
Milan PEŠTA         
Václav ŘEZNÍČEK       
Miroslav JOPEK 
Miroslav ŠAŠEK   

ZLATÁ SVATBA 
manželů RAMPICHOVÝCH

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

85. narozeniny oslavili

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

pan Josef HANZLÍK
paní Anna STUMPFOVÁ
paní Marie HERÝKOVÁ

paní Marie BREJCHOVÁ
pan Bohumil PUNDA 

(Zastávka)

paní Marie AUŘADOVÁ
paní Marie MORAVCOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Dne 5. 9. 2015 se pan 

Karel KÖNIGSMARK 
z Přeštic dožil 90 let. Dlouhá léta byl 

členem dobrovolných hasičů v Přešti-
cích. Oslava tohoto krásného kulaté-
ho výročí proběhla v kruhu rodinném 
a zúčastnily se jí dcery Jiřina a Zdeňka 
s manželi, vnoučata Pavel, Helena, Jir-

ka, Hana a pravnoučata Lucka, Michal, Karolínka a Nelinka. 
Váženému oslavenci spolu s přítomnými gratulanty přejeme 
do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně klidu, radosti, štěstí 
a dobré pohody.

93. narozeniny oslavil

pan Miloslav HRUBÝ

2. polovina srpna 
a 1. polovina září

Město Přeštice se historicky poprvé v letošním roce prezen-
tovalo samostatně na Itepu 2015, letošní ročník byl tematic-
ky zaměřený na filmovou kulturu.



Letním prázdninám již 
odzvonilo, na místo se opět 
dere podzim a pro divadel-
ní spolek Úhlavan to zna-
mená zahájení nové sezóny. 
A to v plné parádě! Startem 
pro nás byla vydařená akce 
Dožínky Plzeňského kraje, 
jejíž účast byla více než hoj-
ná. Dalším kouskem, který od 
nás milovníci divadla mohou 
očekávat, je repríza kome-
die Slunce seno po Přešticku 
a také úspěšnou komedii Zít-
ra to roztočíme, drahoušku...! 
Opět se můžete těšit na nešva-
ry rodin Bartáčků a Nováků. 
Na obě hry Vás vřele zveme. 
Tím ovšem nekončíme a rádi 
bychom do budoucna směřo-

vali i k malým divákům, a to 
prostřednictvím nově připra-
vované pohádky, kterou pilně 
chystáme. Věříme, že na Vás 
opět zapůsobíme, rozesmě-
jeme Vás a po představení 
odejdete s hřejivým pocitem 
příjemně stráveného času 
s námi. Zároveň bychom tím-
to způsobem chtěli zaujmout 
ty z Vás, kteří holdují di-
vadlu, a chtějí zakusit jaké to 
je stát na pódiu a oddávat se 
potlesku spokojených diváků. 
Hledáme herce, herečky, kuli-
sáky, kostymérky, nápovědu. 
Nakonec bychom chtěli podě-
kovat městu Přeštice a centru 
KKC za tak úspěšný start.  

Divadelní spolek Úhlavan

Prázdniny končí, Úhlavan začíná

říjen 2015 
 2. 10. 2015
Taneční 2015
– 1. prodloužená
Stolová úprava, předprodej 
zahájen 25. 9. 2015 od 18.00 
hodin (velký sál KKC).
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 100 Kč
 3. 10. 2015
Den pro rodinu aneb
Křížem krážem 
Přešticemi
2. ročník velmi oblíbené akce 
pro všechny věkové generace 
(soutěží jednotlivci, rodiny, 
senioři). Přešticemi bude opět 
jezdit vláček ZOO, který bude 
převážet na jednotlivá stano-
viště. Bohatý doprovodný pro-
gram na Masarykově náměstí 
(např. laserová střelnice...).
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: Přeštice
Vstupné: zdarma
 3. 10. 2015
Filmový klub 
– Boží mlýny
Krajina se železnou oponou 
aneb Zaniklé obce šumavské, 
které oživnou díky počítačo-
vé animaci starých fotografií. 
Epizody z historie Šumavy po 
roce 1945 v celovečerním čes-
kém dokumentu. 
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč
 7. 10. 2015
Den otevřených dveří 
s DPS Přeštice
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání:
DPS Přeštice
Vstupné: zdarma
 10. 10. 2015
Přeštický kanec
Zabijačkové hody, prodej 
výrobků i na odnos domů, 
bohatý kulturní program – od 
11.00 hodin Myslivecká kape-
la Atlas, od 14.00 hodin Tram-
bus, od 16.00 hodin Pilsen 
Queen Tribute Band.
Čas konání: 11.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí
Vstupné: zdarma
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Změna programu vyhrazena!

U S N E S E N Í  
z 8. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 17. 9. 2015

v Kulturním a komunitním centru, Masarykovo nám. 311, Přeštice

Zastupitelstvo 
města Přeštice:

A/ volí
1. Návrhovou komisi ve 
složení:  Doc. Ing. Jan Horejc, 
PhD., Mgr. Antonín Kmoch, 
Ing. Jiří Lucák.
B/ schvaluje
1. Program 8. zasedání Zastu-
pitelstva města Přeštice.
2. Přesunutí projednání bodu
č. 4 Dohoda o narovnání se 
spol. AREA group s.r.o. na 
zasedání Zastupitelstva města 
Přeštice v mimořádném termí-
nu 8. 10. 2015.
3. Bezúplatný převod pozemků 
dle KN parc. č. 1560 o výmě-
ře 1633 m2, parc. č. 387/6 
o výměře 1406 m2, parc. č. 
387/7 o výměře 139 m2, parc. č. 
630/24 o výměře 2 m2, parc. č. 
1016/5 o výměře 611 m2, parc. 
č. 1283/6 o výměře 17 m2, parc. 
č. 1409/1 o výměře 97 m2, 
parc. č. 1435 o výměře 17 m2, 
parc. č. 1443/2 o výměře 68 m2, 
parc. č. 1444/1 o výměře  
652 m2, parc. č. 1462 o výměře 
215 m2, parc. č. 1463 o výměře 
184 m2, parc. č. 1464 o výměře 
126 m2 a parc. č. 1466 o výmě-
ře 527 m2, vše k. ú. Přeštice, 
do majetku města Přeštice od 
Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, zastu-
pující Českou republiku.
4. Prodej pozemků dle geo-
metrického plánu č. 2148- 

-41/2014 parc. č. 1255/37 
o výměře 102 m2, 1255/38 
o výměře 16 m2, 1255/40 
o výměře 2 m2, 1255/30 
o výměře 181 m2, 1255/29 
o výměře 114 m2 a 1255/26 
o výměře 178 m2, vše k. ú. 
Přeštice, za podmínky zřízení 
služebnosti vedení inženýr-
ských sítí (vodovodu, kanali-
zace, veřejného osvětlení), ve 
prospěch města na pozemcích, 
které jsou předmětem prodeje, 
na náklady kupujícího.
5. Uzavření Smluv o zřízení 
věcného břemene (služeb-
nosti) s P&P Březina servis 
Přeštice s.r.o., IČ: 03583503, 
P&P Březina servis s.r.o., IČ: 
26351919 na inženýrské sítě 
vodovodu, kanalizace a veřej-
ného osvětlení v areálu bývalé 
Prefy.
6. Prodej pozemků v lokalitě 
zahrad pod hřbitovem parcelní 
čísla 697/20 o ploše 360 m2, 
697/16 o ploše 289 m2, 697/21 
o ploše 258 m2, 1500 o ploše 
312 m2, 1499 o ploše 366 m2, 
1498 o ploše 318 m2, 1497 
o ploše 313 m2, 1496 o ploše 
314 m2, 1495 o ploše 174 m2 
a 1494 o ploše 285 m2 a st. par-
cel č. 2871 o ploše 15 m2, 2859 
o ploše 16 m2, 1208 o ploše  
9 m2, 1209 o ploše 13 m2, 1397 
o ploše 17 m2, 1210 o ploše  
11 m2,1202 o ploše 12 m2, 1203 

o ploše 13 m2, 1204 o ploše  
10 m2 v ceně 75 Kč za zahradu 
a 100 Kč za stavební pozemek 
bez DPH stávajícím nájem-
cům, nepronajaté pozemky 
formou obálkové metody, 
z důvodu odstranění nesoula-
du v katastru nemovitostí.
7. Dodatek č. 2 ke smlou-
vě o podmínkách zřízení 
a budoucí smlouvě o právu 
věcného břemene č. 5399/27- 
-953/33200/2012 ze dne 16. 8. 
2012.
8. Koupi pozemku parc. č. 
384/28 o výměře 57 m2 v k. ú. 
Přeštice od paní Marie xxxxx, 
bytem xxxxx Plzeň, za cenu 
150 Kč/m2.
9. Uzavření směnné smlouvy 
č. S 1295/13/212 mezi městem 
Přeštice, Masarykovo nám. 
107, 334 01 Přeštice a státním 
podnikem Lesy České republi-
ky se sídlem Hradec Králové, 
Přemyslova 1106/19,  500 08  
Nový Hradec Králové.
10. Uzavření směnné smlouvy 
– směnu budoucího pozemku 
dle geometrického plánu č. 
2224-080/2015 parc. č. KN 
2545/2 o výměře 1180 m2 

v majetku města Přeštice 
v k. ú. Přeštice za pozemek 
parc. č. KN 256/112 o výmě-
ře 1043 m2, pozemek parc. č. 
KN 261/26 o výměře 109 m2 

a pozemek parc. č. KN 261/28 

o výměře 28 m2, vše v k. ú. 
Přeštice.
11. OZV č. 5/2015 o zákazu 
požívání alkoholických nápo-
jů a jiných omamných a psy-
chotropních látek na veřejném 
prostranství.
12. Dodatek č. 1 ke zřizovací 
listině Kulturního a komunit-
ního centra Přeštice.
13. Poskytnutí finančního daru 
ve výši 35 tis. Kč Římskokato-
lické farnosti v Přešticích.
14. Splátkový kalendář úhrady 
dlužné částky nájemného ve 
výši 67 651 Kč Karlem xxxxx, 
Přeštice, ve 45 splátkách dle 
žádosti.

C/ bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti RM od 
posledního zasedání ZM.

D/ zamítá
1. Prodej částí pozemků parc.
č. 315/1, 256/38 a 256/70 
o celkové výměře 99 m2 v k. ú. 
Přeštice.
2. Žádost Vlastimila xxxxx, 
Žerovice, o prodej části měst-
ského pozemku p. č. 1502  
v k. ú. Žerovice.
3. Žádost SYNOT TIP a. s., 
Uherské Hradiště, o změnu 
OZV města Přeštice č. 9/2013.

Mgr. Karel Naxera
starosta

Marek Krivda
místostarosta

Dokončení ze str. 1
Podle místostarosty Marka 

Krivdy vůbec nejde o výhod-
nost nebo nevýhodnost smíru. 
„My řešíme míru rizika, které 
při soudním sporu hrozí ztrá-
tou pro město. A toto riziko je 
velmi vysoké. Dohoda je zkrát-
ka jedinou bezpečnou varian-
tou, při které město za pozem-

ky dostane férovou cenu. Tyto 
otázky si předchozí vedení 
města kdovíproč nekladlo 
a neudělalo nic, čím by město 
před rizikem ochránilo.“

Hlasování zastupitelů 
o schválení dohody se společ-
ností Area group je naplánova-
né na 8. října.               

¼ubomír Smatana

Smír nebo válka? Přeštice...  

3. 10. SO: DOBRÁ VODA 
– SUŠICE
Vlakem z Přeštic 7.29 do 
Železné Rudy (9.11). Ze Želez-
né Rudy bus do Dobré Vody 
9.29. Zpět vlakem ze Sušice 
15.43 do Klatov (16.27), z 
Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: Dobrá Voda – Hart-
manice – Krušec – Nuzerov 
– Horní Dvorce – Sušice 
(12 km vede J. Nová)
10. 10. SO: Z PRÁŠIL DO 
ŽELEZNÉ RUDY
Odjezd z Přeštic 7.29 do 
Železné Rudy (9.11), ze Želez-
né Rudy bus 9.29 do Prášil 
(9.54). Zpět ze Železné Rudy 
17.39 (Os) do Přeštic.
TRASA: Prášily – stezka  
sv. Vintíře – Gsenget – Zlatý 
stoleček – jezero Laka – Pod 
Polomem – Zámecký les – 
Debrník – Železná Ruda
(18 km vede V. Borovcová)  
17. 10. SO: VYŠEHRAD-
SKÝ  HŘBITOV 
Vlakem z Přeštic 6.28 do Pra-
ha hl. nádr. (R). Zpět z Prahy 
15.23 (R), 15.25 (Os).
TRASA: Praha hl. n. – Vyše-
hrad – Nuselský most – Karlov 
– porodnice J. Hlávka – areál 

Kateřinky – palác Voračic-
kých z Paběnic
(7 km vede M. Šetková)  
23. 10. PÁ: K PRAME-
NŮM ZBIROŽSKÉHO  
POTOKA
Vlakem z Přeštic 7.14 do 
Plzně, z Plzně 8.15 do Mýta 
(8.53). Zpět vlakem z Kařezu 
14.55 do Plzně, z Plzně 16.11 
do Přeštic.
TRASA: Mýto – prameniště 
– Lhota pod Radčem – Sirá 
– Cekov – Kařez
(13,5 km vede J. Hošek)
31. 10. SO: KOLEM BAR-
TOLOMĚJE
Vlakem z Přeštic 8.43 do 
Klatov (9.11), z Klatov 9.15 
do Malonic. Zpět z Nezna-
šova 16.22 do Klatov, z Kla-
tov16.46 do Přeštic.
TRASA: Malonice – Sluhov 
– Tržek – sv. Bartoloměj – 
Hubenov – Radinovy – Nezna-
šovy žel. st.
(13 km vede F. Vokáč)
PROGRAMOVÁ SCHŮ-
ZE  SE  KONÁ  VE  VEL- 
KÉ  KLUBOVNĚ  HOTE-
LU  SPORT ve čtvrtek 
29. října 2015 v 17.00 
hodin.

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

PŘÍZEMNÍ VÝSTAVNÍ SÁL:
Hračky a hrátky cestou časem zpátky 
– výstava je prodloužena do 4. 10. 2015
PODKROVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL: 
5. 9. - 4. 10. 2015
Hlubiny
Obrazy přeštické rodačky Jany Vopalecké (Šertlové)

 14. 10. 2015
Poradna pro ZTP 
a zdravotně postižené
Poradna od 9.00 do 12.00 
hodin.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC
Vstupné: zdarma
 17. 10. 2015
YOGA DAY WITH JACK 
WALDAS
Více info a rezervace na lekce 
od 17. 9. 2015,
www.jogaprestice.cz,
tel. 776 797 352.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: KKC Přeštice 
– velký a malý sál
Vstupné: 160 Kč
 22. 10. 2015
Blázinec v 1. poschodí 
– divadelní představení
V hlavních rolích Jarosla-
va Obermaierová a Oldřich 
Navrátil, dále Kamila Šprácha-
lová, Julie Jurištová, Libor 
Jeník, Jiří Hána.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 330 Kč
 24. 10. 2015
Slunce, seno a pár facek 
po Přešticku
Letní horká komedie, v hlavní 
roli ochotníci z DS Úhlavan  
a jejich hosté.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 80 Kč
 25. 10. 2015
Mše za J. J. Rybu
Čas konání: 8.30 hodin
Místo konání: kostel NPM
Vstupné: zdarma
 26. 10. 2015
Vystoupení žáků ZUŠ
– Oslavy výročí J. J. Ryby
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ  
J. J. Ryby Rožmitál a ZUŠ 
Přeštice.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: zdarma
 30. 10. 2015
Taneční 2015
– 2. prodloužená
Stolová úprava, předprodej 
zahájen 25. 9. 2015 od 18.00 
hodin (velký sál KKC).
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 100 Kč
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Již v předchozích dílech naše-
ho seriálu jsme psali o rostou-
cím nedostatku zemědělských 
výrobků a potravin v celé 
monarchii, Čechy nevyjímaje, 
který se tím, jak válka pokra-
čovala, rapidně zvyšoval. Ten-
to nedostatek a s ním rostoucí 
poptávka po základních potra-
vinách způsobovaly rychlý růst 
jejich cen. Průměrná čtyřčlen-
ná rodina vydala před válkou 
měsíčně za chléb 6 korun 30 
haléřů, koncem března 1915 
zaplatila na plzeňském trhu 
už 9,30 korun. Za mouku dala 
stejná rodina původně 7,20 K, 
v březnu 1915 v Přešticích za 
míchanou pšeničnou mouku 
z městské aprovizace 11,52 K. 
Za máslo před válkou zaplatila 
12,40 korun, v březnu 1915 16 
K a v říjnu 1915 už 26,40 K. Za 
sádlo nejprve 4 K, na jaře 1915 
8,80 K, v říjnu už 17,60 korun. 
Vejce stála před válkou 3,15 K, 
v březnu 1915 4,95 K a v říj-
nu 1915 už 7,20 K. A tak 
bychom mohli pokračovat. 
Vidíme tedy nárůst cen potra-

vin v lepším případě o 50 %, 
jindy však o 100 % a více.

Rakouská vláda se snažila 
o určitou cenovou politiku, 
která měla zabránit neúnos-
nému a spekulativnímu růstu 
cen, především zaváděním 
maximálních povolených cen 
potravin: 1. srpna 1914 vyšlo 
císařské nařízení proti lichvář-
skému zdražování, podobná 
nařízení byla vydána i v čer-
venci a srpnu 1915. Drahota 
ovšem i tak dostoupila značné 
výše. V minulém čísle jsme 
psali o zavedení maximálních 
cen másla, tvarohu a vajec 
v Přešticích a o tom, že ven-
kovští prodejci tyto ceny 
nerespektovali, byť jim hro-
zilo zabavení zboží. Podobně 
psal v květnu 1915 sociálně 
demokratický plzeňský deník 
Nová doba o jisté trhovkyni 
z Dolní Lukavice, která pro-
dávala na trhu v Přešticích 
husu za přemrštěnou cenu. 
Zakročil policejní strážník 
a odvedl prodavačku na obec-
ní úřad, na majitele husy bylo 
pak učiněno trestní oznámení 
pro přestupek čl. 7 zmíněné-

ho císařského nařízení z 1. 8. 
1914.

Tíhu drahoty pociťova-
li i přeštičtí obecní úředníci 
a zaměstnanci, a proto si nej-
prve v červenci a poté i v říjnu 
1915 vymohli drahotní příplat-
ky ke svým platům. Týkalo se 
to konkrétně tajemníka měst-
ského úřadu a dále hlídačů, 
ponocných a hajného.

Ale drahota měla i své svět-
lé stránky. Kvůli nedostatko-
vému a drahému petroleji se 
vedení města v únoru 1915 
rozhodlo zavést alespoň do 
jedné lampy na náměstí elek-
trický proud. Podobně drahota 
a nedostatek svíček donutily 
přeštického děkana P. Václava 
Heindla zavést elektřinu v roce 
1916 i do kostela.

Zatímco na východní fron-
tě byl relativní klid, na ital-
ské frontě byli rakouští vojá-
ci nuceni odrážet mohutnou 
italskou ofenzivu, krvavou 
a z hlediska Italů zcela neú-

spěšnou. Na počátku října 
1915 se rovněž znovu otevře-
la balkánská fronta tažením 
rakouské, německé a bulhar-
ské armády proti Srbsku.

Nové boje vyžadovaly nové 
vojáky. Dne 15. října 1915 
bylo v Přešticích odvedeno 24 
nových branců, což byl zatím 
největší počet najednou odvede-
ných přeštických mužů, nepočí-
táme-li mobilizaci v červenci 
1914. V říjnu 1915 padl na 
italské frontě přeštický kamnář 
Karel Šmíd (čp. 160), týden po 
svých dvacátých narozeninách.

Poměrně vojensky úspěšné 
období motivovalo rakouskou 
vládu k vyhlášení v pořadí již 
třetí válečné půjčky v říjnu 
a listopadu 1915. Opět jako 
i v případě druhé válečné půjč-
ky v červnu toho roku prová-
zela její vyhlášení mohutná 
propaganda, apelující na vlas-
tenecké city obyvatel monar-
chie, na finanční výnosnost 
takto uložených kapitálů i na 
fakt údajně již téměř vyhrané 
války s poukazem na vítězný 
postup centrálních mocnos-
tí. V rámci západu Čech, kde 

např. majitel Škodových závo-
dů v Plzni baron Karel Škoda 
upsal 5 milionů korun na třetí 
rakouskou a 3 miliony K na tře-
tí uherskou válečnou půjčku, 
patřily k nejagilnějším přispě-
vatelům na 3. válečnou půjčku 
město a okres Přeštice. Město 
věnovalo ze svého kmenového 
jmění 4000 K, celkem mělo na 
válečných půjčkách upsáno již 
15 000 K. Dne 14. října 1915 
byl z iniciativy přeštického 
okresního hejtmana Františka 
Bláhy založen výbor, který 
měl 3. válečnou půjčku propa-
govat po celém okrese, zejm. 
mezi zemědělci, kteří se na 
upisování na válečné půjčky 
zatím účastnili minimálně.

Posílit sepětí obyvatel s habs-
burským trůnem měly i další 
v tomto případě ryze sym-
bolické akty. Krom mohutné 
oslavy císařových naroze-
nin, o níž byla řeč minule, se  
4. října připomínaly císařo-
vy jmeniny. František Josef 
I. pak téhož měsíce po doho-
dě s vládou zavedl nový znak 
Rakouska-Uherska, na němž 
je rakouský a uherský znak 

propojen erbem císařského 
habsbursko-lotrinského rodu 
a obsahuje též znaky jednotli-
vých zemí monarchie.

Město Přeštice se dále staralo 
o zásobování města potravina-
mi (tzv. aprovizací). Zatímco 
prodej aprovizační mouky pře-
dalo místním obchodníkům, 
obec ve vlastní režii prodávala 
v té době sádlo, zvěřinu, máslo 
a vejce. Po okolních velkostat-
cích se rovněž snažila sehnat 
nedostatkové brambory.

A mimochodem, i před sto lety 
se opravovala Komenského uli-
ce. Referent Fr. Hodl sděloval 
6. října přeštickému zastupitel-
stvu, že jsou v této ulici vyvrá-
ceny obrubníky podél chod-
níků. Zastupitelstvo schválilo 
podezdívku obrubníků za cel-
kové náklady 240 K. S prací se 
mělo začít ještě v roce 1915.

Mgr. Michal Tejček
kronikář

Co se dělo
v říjnu 1915

Ceny

Kdybych se narodil před sto léty… v Přešticích

JAKO Z DIKOBRAZU

Prázdniny jsou sice za námi, 
ale určitě nás čeká ještě mnoho 
pěkných dnů, kdy nebudeme 

chtít sedět doma. Proto přiná-
šíme další tip na výlet. Za naší 
dnešní památkou se vydáme 
zhruba jedenáct kilometrů od 
Přeštic. Místo auta můžeme 
zvolit i kolo, nepojedeme 

po hlavní silnici. Další mož-
ností je využít autobusovou 
dopravu, která nás vyjde na 
26 korun. Návaznost spojů si 
však dopředu zjistěte, autobus 
tuto trasu nejezdí často.

Název obce nejlépe prozradí 
jméno majitele původní osady, 
jejíž vznik se traduje již do roku 
1327 – Nebiela. Existují i dal-
ší teorie určující původ jejího 
názvu, např. dle neúspěšného 
lovu – doslova „Nebyl lov“ 
či přidáním přípony „Ne“ ke 
slovu „Bílý“, přesněji „Biel“. 
Ano, jedná se o Nebílovy a my 
navštívíme zdejší zámek.

Samotný zámek je prvním 
dílem Jakuba Augustona, 
barokního stavitele z Plzně. 
Jeho nynější podoba je silně 
ovlivněna předlohou vídeňské-
ho architekta Johanna Lucase 

von Hildebrandta, což z něj činí 
u nás unikátní stavbu ve vídeň-
ském barokním zámeckém 
stylu. Původní panství kupuje 
na počátku 18. století  Adam 
Jindřich, hrabě ze Steinau. 
Ten se zde rozhodne postavit 
zámek. Po letech strávených 
na bojišti tu chtěl v poklidu 
prožít své stáří. K dokonče-
ní výstavby však dojde až za 
dalších majitelů, Černínů. Za 
následného vlastnictví Vald-
štejnů zámek chátrá. Až roku 
1968 začíná postupný proces 
jeho rekonstrukce. V součas-
né době je zámek pod správou 
Památkového ústavu.

K dispozici je jeden prohlíd-
kový okruh. Za cenu 90 korun 
pro dospělé a 60 Kč pro děti, 
studenty, seniory a osoby 
zdravotně postižené vás čeká 

téměř hodinová prohlídka 
krásně vybaveného předního 
stavení. Součástí prohlídky 
je i část zadního zámeckého 
objektu, který je dlouhodobě 
opravován. Skutečnou podí-
vanou nabízí taneční sál, jehož 
výmalba je dílem umělce 
Antonína Tuvory. Prohlídku 
jsme zakončili v tamní kaplič-
ce. Navštívit můžeme i místní 
galerii.

I zámek Nebílovy nabízí řadu 
kulturních akcí. Dne 18. října 
sem zavítá komorní soubor 
Atlantis Collegium. Každo-
ročně se zde rovněž koná tzv. 
Nebílovské léto nabízející 

všední i nevšední divadel-
ní zážitky. To však již letos 
nestihneme. Samozřejmostí je 
i možnost svateb. 

Tolik tedy k další naší památ-
ce, kterou máme skoro u nosu. 
Přijeďte se podívat. Vše potřeb-
né naleznete na internetových 
stránkách:
www.zamek-nebilovy.cz 

Tímto děkuji paní průvodky-
ni za příjemný výklad. A pro 
vás, kteří sem zavítáte, mám 
jeden oříšek k zamyšlení. Až 
půjdete do zadního křídla zám-
ku, prohlédněte si schody, po 
kterých jdete. Jsou zvláštní. 
Jestlipak zjistíte proč? Pokud 
ne, zeptejte se. Paní průvodky-
ně ví☺

Bc. Hana Komiňová
dopisovatelka PN

NEBÍLOVY

Na dožínkové a pivní slav-
nosti dostali pozvání i slovutní 
hosté ze zahraničí, proto pro 
ně byla připravena i naviga-
ce v anglickém jazyce. Zda 
dorazili, nevíme, jisté ale je, že 
Přeštice už jsou světové.

Takhle to vypadalo ráno po dožínkových a pivních slavnostech na náměstí. Krásné počasí, pouta-
vý program, přehršel zastoupených pivovarů a tisíce domácích i přespolních udělalo své. Náměstí 
a celé okolí osely kelímky. Paradoxně to kromě uklízecí čety byli starosta, místostarosta, předseda 
kontrolního výboru a několik jejich přátel a obyvatel města, kteří kelímky nakonec uklízeli. Inu, 
příští rok se může přidat celé zastupitelstvo nebo rovnou celý městský úřad.

Tyto zuby 
asi opravdu
nebolí

Přeštické noviny vyzývají 
majitele(ku) této protézy, aby 
se dostavil(a) na oddělení Ztrát 
a nálezů a zuby si vyzvedl(a). 
Majitele(ku)  sice zuby nebo-
lí, ale úředníky z tohoto nále-
zu bolí hlava. Zuby mají totiž 
tendenci samy kousat a cva-
kat, proto musely být za asis- 
tence městských strážníků 
odděleny. Navíc v úřadě leží 

nasucho, protože úřad nedis-
ponuje kelímkem na protézu. 
Úředníci zatím mají všichni 
zuby ostré a svoje. Nebo se 
tak alespoň tváří.            (red)

www.kzprestice.cz
S L E D U J T E 

www.facebook.com/kzprestice
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Hrad Skála ožil a prokoukl
V sobotu 19. září ožil hrad 

Skála u Radkovic rachotem 
pil a seker. Skupina milov-
níků historie se rozhodla 
vysekat tuto malebnou a roz-
sáhlou zříceninu s bohatou 
historií z džungle náletových 
stromů a křovin. A poved-
lo se. Před zraky brigádníků 
i náhodných turistů se během 
dne začaly otvírat zcela nové 
pohledy na zbytky budov 
a opevnění jedné z kolébek 
mocného rodu Švihovských 
a někdejší obávané lapkovské 
pevnosti. Iniciátorem akce 
byl Libor Marek, spoluautor 
filmů o hradech Roupov, Při-
mda a Krasíkov, který spolu 
s Josefem Babkou a dalšími 
hodlají v rámci cyklu Zříceni-
ny neprávem opomíjené nato-
čit dokument i o hradu Skála. 
První klapka je plánována na 
měsíc říjen a autoři hodlají 
kromě historie hradu před-
stavit divákům oživlé scény, 
velké množství zajímavostí, 
příběhů a také zpracování 
místních pověstí.

Že se sobotní dílo podaři-
lo, za to patří dík Lesní sprá-
vě Přeštice, která celou akci 
umožnila, ale především bri-
gádníkům z blízkého i vzdá-
leného okolí, bez jejichž 
námahy by Skála neprokouk-
la a neodkryla zbytky svojí 
dávné velkoleposti: Martinu 
a Zdeňku Hrubým z Radkovic, 
rodině Sedláčkových z Přeštic, 
manželům Schnebergerovým 
z Klatov, manželům Havrán-

kovým z Příchovic a Nadě, 
Lukášovi a Markovi Janko-
vým z Oplota.

Mgr. Michal Tejček
kronikář

Foto Aleš Sedláček

Dožínky ve fotografiíchSpojili jsme příjemné s užitečným
Naše studio se zapojilo do 

celorepublikového progra-
mu RŮŽOVÁ VE FITNESS! 
Můžete se dozvědět něco více 
o problematice rakoviny prsu 
a jak následně opět rozpohy-

bovat hrudník a ruku. Budeme 
rádi, když přijdete.

Prevence je důležitá, ale 
následná péče také! Je urče-
no pro ženy či muže (ano 
i muži mají), kteří jsou po 

operaci a chtějí se dozvě-
dět více o post-rehabilitační 
péči.

Přihlášky na hely@hely.cz
Těšíme se!

          Tým TS HELY

První školní den přišel mezi žáky obou stupňů základní školy Josef Hlávky přeštický rodák 
a současný hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. Doprovázel ho starosta Karel Naxera, který 
proto přišel přivítat prvňáky výjimečně až následující den 2. září.

Světová premiéra koncertu: 
D moll Jakuba Jana Ryby

Světovou premiéru v Přešticích má za sebou znovuobjevený houslový koncert Jakuba Jana Ryby.  
Skladbu rekonstruoval dirigent  Komorního orchestru Harmonia Praga Štefan Britvík, sólistou byl 
Miroslav Vilímec a celý orchestr nadchl přeštické obecenstvo tak, že aplaudovalo ve stoje.   (red)

Text a foto Milan Janoch

Foto Milan Janoch
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Miroslav Hásek, perokresba pomníku J. J. Ryby v Přešticích. Město Přeštice  
k 250. výročí narození J. J. Ryby v Přešticích a 80. výročí odhalení pomníku s pa-
mětní deskou.

Slavný přeštický rodák Jakub Jan Ryba 
narozený dne 26. října 1765 a pokřtěný 
jménem Jakub Šimon, syn zdejšího pod-
učitele Jakuba Jana Ryby a jeho manžel-
ky Rozálie Magdaleny Karníkové, měl po 
své matce rodové kořeny v Přešticích. 

Zatím víme z dostupných pramenů, 
že první příslušníci Karníkovského 
rodu se objevují v Přešticích na konci  
17. století. V nejstarší přeštické mat-
rice se nachází zápis z roku 1689, kdy 
zde byl dne 10. ledna oddán Ferdinand 
Karník (Rybův praděd) se Salomenou, 
vdovou po zemřelém Jakubovi Slavíko-
vi. Svědky při tomto obřadu byli Kristi-
án Hofmistr z Přeštic a panna Franclička 
Balíková z Horšovského Týna, faktorem1  

Jan Benešovský z Přeštic a oddávajícím 
přeštický děkan Vojtěch Matěj Schram. 

Vdova Salomena Slavíková měla ve 
svém prvním manželství s Jakubem Sla-
víkem tři děti – Jana (křtěn 24. června 
1683), Annu Kateřinu (křtěna 13. listo-
padu 1685) a Františka Vavřince (křtěn 
25. ledna 1688). Její manžel, Jakub 
Slavík, zemřel někdy v průběhu roku 
1688, přesný datum jeho smrti nezjistí-
me, protože zápisy o zemřelých z období  
9. dubna 1688 až 28. října 1689 v přeš-
tické matrice chybí. Jejich poslední syn 
František Vavřinec zemřel právě 28. říj-
na 1689 a v matrice je uvedeno: „…syn 
po nebošt. Jakubovi Slavíkovi a nyní 
Ferdinanda Karníka otčíma, věku svého 
1 rok 9 měsíců majíc.“

Manželům Ferdinandovi a Salomeně 
Karníkovým se dle matričních zápisů 
narodily čtyři děti. Prvním z nich byl 
devět měsíců po svatbě syn Jan Václav 
pokřtěný dne 19. října 1689 přeštickým 
děkanem Vojtěchem Matějem Schra-
mem. Kmotry při křtu byli – příchovic-
ký zahradník Jan Suk a z Přeštic sládek 
Ondřej Koukol, Ondřej Sedlař, Anna 
Firmová, mydlářka Rozina Suchánková.

Dalším dítětem byla dcera Kateřina 
Barbora pokřtěná opět děkanem Schra-
mem dne 11. května 1695. Kmotry byli: 
Polyxena Naxerová, Anna Firmová, 
Rozina Chmelová a Ondřej Wynkler.   

Jako třetí byl dne 19. července 1696 
pokřtěn syn, jehož jméno není v matrice 
uvedeno. Křtil jej P. Bartoloměj Skala, 
administrátor. Kmotrem, který jej držel 
při křtu na rukou, byl Kryštof Naxera, 
dalšími pak byli: Vavřinec Firma, Fran-
tišek Suchánek a Anna Koukolová.

1faktor = vedoucí svatby

Čtvrtým a posledním dítětem manželů 
Karníkových byl syn Jan Václav pokřtě-
ný 14. ledna 1702 (děd J. J. Ryby). Křtil 
jej Kaplan Jakub Hlávka a za kmotry byli  
Jan Kalina, Ondřej Koukol, pan Mar-
tin Firma, Polyxena Naxerová a Rozina 
Chmelová.

V dalších letech najdeme v matrice na-
rozených Ferdinanda Karníka jako kmotra 
6. dubna 1702 při křtu Ferdinanda, syna 
Mikuláše a Maximiliány Peklových. Podru-
hé jako prvního svědka 13. prosince 1709 
při křtu Tomáše Jakuba, na sirobu naroze-
ného syna po zemřelém Václavu Sedláčko-
vi bečváři a jeho manželky Anny.

Manželka Ferdinanda Karníka Salo-
mena zemřela 19. března 1730 ve věku  
76 let, svátostmi umírajících byla za-
opatřena 16. a pohřbena 20. března.

Ferdinand Karník pak zemřel 6. ledna 
1735 ve věku 72 let a pohřben byl 8. led-
na u kostela ve Vícově.      

Z pamětí J. J. Ryby víme, že jeho děd 
Jan Václav Karník (křtěný 14. ledna 1702) 
studoval filozofii. V roce 1728 nastou-
pil místo učitele v Merklíně. Stalo se tak 
v roce, kdy merklínské panství koupil 
hrabě Ferdinand František Morzin, který 
sem bezpochyby nového učitele dosadil. 
V merklínské matrice narozených se uči-
tel Jan Václav Karník poprvé objevuje  
11. července 1728 jako svědek při křtu 
Anny Magdaleny, dcery merklínského 
souseda Vojtěcha Jelínka. Dne 9. listo-
padu téhož roku zde uzavřel manželství 
s Magdalenou, vlastní dcerou Jana Medra 
„doleního šenkýře“. Za svědky při tom-
to obřadu byli Václav Pivtner z Přeštic, 
František Šiftner, toho času merklínský 
písař, a Eva Stachová z Přeštic. Jejich 
prvním dítětem byl již tři měsíce po svat-
bě syn Karel Jáchym pokřtěný v Merklí-
ně 8. února 1729. Kmotrem byl ptenínský 
hejtman Karel Jáchym Misler a svědky 
merklínský purkrabí Matěj Steinsdörfer, 
merklínský sládek Fridrich Jílek a Anna 
Kateřina Stachová, sousedka z Přeštic. 
Druhým dítětem byla dcera Anna Zuza-
na, pokřtěná 30. července 1730 za přítom-
nosti kmotry Anny Stainsdörferové, toho 
času purkrabové v Merklíně, a svědků 
Anny Stachové z Přeštic, Kateřiny Šnaj-
drové, oberforstky ze Zemětic, pana Kar-
la Mislera, hejtmana ze Ptejna [Ptenína], 
Fridricha Jílka, merklínského sládka.

Jan Václav Karník je v merklínské 
matrice narozených zapsán opět dne 16. 
listopadu 1730 jako svědek při křtu Rozi-

ny, dcery merklínského krejčího Vojtě-
cha Jelínka. Ranou osudu pak byla smrt 
jeho mladé manželky v únoru roku 1731. 
V matričním zápisu je k tomu uvedeno: 
„24. February v Pánu usnula Magdale-
na Karnikova kantorka, všemi svátosti 
ode mě Tobiáše Borovskýho, faráře toho 
dne zaopatřena a dne 26. dito při chrámu 
Páně sv. Mikuláše pochována, jsa stáří 
20 let.“

Dne 31. května 1731 je Jan Václav 
Karník zapsán opět jako svědek při křtu 
Doroty, dcery merklínského souseda Bar-
toloměje Orbese. Rok po smrti své první 
manželky uzavřel 4. února 1732 v Přešti-
cích nový manželský sňatek s Kateřinou 
Stachovou za přítomnosti svědků Václa-
va Stacha, Evy Stachové a Martina Lašto-
vičky, všichni z Přeštic. Oddávajícím byl 
vdovský farář P. Mikuláš. 

V dalších letech se v Karníkově nové 
merklínské rodině střídaly radostné 
i smutné události. První ranou byla smrt 
tři a půl ročního syna Karla z prvního 
manželství 26. září 1732, který byl hned 
následujícího dne pohřben při kostele  
sv. Mikuláše v Merklíně. Ještě na podzim 
téhož roku 18. října se manželům Karní-
kovým narodil jejich první syn, který při 
křtu 21. října dostal jméno Antonín Fri-
derikus. Další syn narozený 6. listopadu 
1734 byl dva dny na to pokřtěn jménem 
Jan Václav. Jako kmotři a svědci se při 
obou křtech střídali merklínský sládek 
Fridrich Jílek s manželkou Magdale-
nou a přeštičtí sousedé Václav Stach 
s manželkou Annou Kateřinou, Jan Špolc 
s manželkou Madgalenou, Jakub Franti-
šek a Terezie Sekvencová. Hned na začát-
ku roku 1735 postihla rodinu další smutná 
událost, když 24. ledna zamřeli oba syno-
vé Antonín Fridrich a Jan Václav, kteří 

byli pohřbeni hned následujícího dne při 
merklínském kostele sv. Mikuláše.  

V následujících dvou letech změnil Jan 
Václav Karník své učitelské působiště 
a přešel z Merklína do Nepomuku. Dá 
se předpokládat, že se tak stalo hned 
roku 1735, protože v té době se změnil 
majitel zelenohorského panství. Po smrti 
dosavadního majitele Adolfa Bernarda 
z Martinic (zemřel 27. července 1735 
ve Vídni) zdědila toto panství jeho jedi-
ná dcera Marie Dominika, která se již 
předtím stala řádovou sestrou ve vídeň-
ském klášteře sv. Anny2. Manželům 
Karníkovým se v Nepomuku narodilo 
dalších osm dětí, prvním byl syn Jan 
Nepomucký Josef Alexandr (5. července 
1737), druhým dcera Rozálie Magdalena  
(3. září 1738 – pozdější matka J. J. Ryby). 
Poté následovaly samé dcery – Zuzana  
(20. února 1740), Dorota (15. dubna 
1741), Kateřina Anna (13. února 1743), 
Eva Markéta (12. července 1744), Bar-
bora (27. listopadu 1745), Františka 
Benigna (5. října 1747). 

Jak dlouho Jan Václav Karník na nepo-
mucké škole působil zatím nevíme. 
Známý nepomucký regionální historik 
Alexandr Berndorf ve svém díle uvedl, 
že o zdejší škole ani o jejích učitelích se 
z období 1700 až 1786 nezachovaly žád-
né zprávy3.  

Jan Václav Karník zemřel ve věku  
73 let v Přešticích čp. 17 (staré číslování 
platné od roku 1771 do roku 1806) a byl 
zde 20. června 1778 pohřben.    

Roman Tykal

2MOTEJZÍK Pavel: Zelená Hora a Klášter 
u Nepomuku. České Budějovice 2006, s. 57
3BERNDORF Alexandr: Nepomuk, díl II. 
Plzeň 1928, s. 26

Pocta 

Přeštické kořeny Jakuba Jana Ryby



Babička s Honzou (20) si 
odjakživa zpívali doma, jenom 
tak pro radost. Pak přišla šťast-
ná náhoda. „Jeden známý nám 
řekl, že má doma mikrofon 
a zesilovač. A ať si zkusíme 
zazpívat,“ vzpomíná Šimů-
nek. Jelikož to nebylo špat-
né, známý jim brzo domluvil 
veřejné hraní na oslavě MDŽ, 
a postupem času si lidé sami 
začali nové muzikanty zvát na 
různé akce. Jelikož publikum 
je mladé i starší, hrají od všeho 
něco: dechovky, taneční sklad-
by i rockové písničky.

Honza zpívá a hraje na klá-
vesy, jeho babička Bohumi-
la Dědičová zpívá, na žádný 

nástroj nehraje. Jejich reper-
toár je pestrý. Vystupují na 
akcích, jako jsou narozeniny, 
svatby, ale i srazy důchodců 
či zábavy na letních parketech. 
„Babička je pro mě spíš jako 
kamarádka, říkáme si všechno 
a jsem strašně rád, že nám to 
takhle společně funguje i po 
hudební stránce,“ říká Honza.

Šimůnek nyní studuje posled-
ní ročník klasického zpěvu na 
konzervatoři v Plzni a do dal-
šího studia se příliš nehrne. 
Raději by chtěl zpívat s taneč-
ním orchestrem a také učit, 
což si zkouší už nyní. Jeden 
den v týdnu učí v Plzni hru na 
klávesy, druhý den je v Klato-
vech, kde má tři sbory.

Šimůnkovi často lidé říkají, 
že má podobný hlas a vystu-

pování jako Karel Gott. 
„Lichotí mi to, ale rozhodně 
se ho nesnažím nijak napo-
dobovat,“ vysvětluje. Něko-
likanásobného českého slaví-
ka obdivuje pro jeho píli, ale 
absolutně největším pěvec-
kým vzorem je pro něj Karel 

Hála. Honza miluje hudbu 60. 
a 70. let, rád shání různé rarit-
ní nahrávky, které už jsou dnes 
těžko k dostání. V podobném 
směru se snaží udržet. „Moje 
aktivity sice přibývají, ale 
s babi bych chtěl hrát a zpívat 
pořád,“ přiznává mladík.

Aneta Beková
dopisovatelka PN

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

Tímto zdravím čtenáře PN 
a děkuji, pane redaktore, za 
první lehkou otázku. Na odbo-
ru životního prostředí pracuji 
přes 12 let a funkci vedoucího 
vykonávám poslední 3 roky.
Mohl byste našim čte-

nářům přiblížit Vaši 
funkci, co vlastně dělá-
te, čím se zabýváte, jaké 
máte úkoly?

Jako funkci vedoucího? Mám 
i jiné funkce. 

– ochranu zemědělského 
půdního fondu
– ochranu ovzduší
a k tomu jako vedoucí přidě-
luji podřízeným došlou poštu 
k vyřízení, kontroluji jejich 
práci, metodicky je vedu. 
Pokud se náhodou vyskytnou 
nějaké stížnosti občanů na 
úřední postup podřízených, 
tak to je také moje parketa. 
V době povodní zastávám 
funkci tajemníka povodňo-
vé komise, jehož úkolem je 
monitorovat průběh povodně 
a pravidelně informovat urče-
né subjekty o jejím průběhu 
a včas varovat před hrozícím 
nebezpečí. Ohledně povodní 
ještě např. schvaluji povodňo-
vé plány obcí. To je asi tak vše 

z toho zajímavého, dalším Vás 
nechci zatěžovat.
Kolik máte podříze-

ných a co je jejich náplní 
práce? 

V současné době mám čtyři 
podřízené, kteří vykonávají 
agendy v těchto oblastech: 
– vodoprávní úřad, což je 
speciální stavební úřad pro 
povolování vodních děl (např. 
studní, domovních čistíren 
odpadních vod, vodovodních 
a kanalizačních řadů…)
– ochrana přírody (povolo-
vání kácení stromů, ukládání 
náhradní výsadby…)
– odpadové hospodářství 
(kontrola právnických osob, 
jak využívají nebo odstraňují 
odpady…)
– státní správa lesů (kontroluje, 
zda se v lesích hospodaří po- 
dle schválených plánů…), 
myslivost (vydávání loveckých 
lístků…), rybářství (vydávání 
rybářských lístků…), rostlino- 
lékařská péče (dozor nad 
zaplevelením zemědělských 
pozemků…), ochrana zvířat 
proti týrání

Těžko byste hledali na úřadě 
odbor, který má v kompetenci 
takové množství rozmanitých 
agend, čemuž také odpovídá 
množství právních předpisů, 
se kterými pracujeme.
Co Vás těší na Vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

Práce v dobrém kolektivu 
snad musí těšit každého a díky 
tomu lépe zvládáme práci 
s lidmi, která je někdy opravdu 

velice náročná. Povzbuzující 
je, když se nám podaří potres-
tat viníka, který nějakým způ-
sobem porušuje předpisy na 
ochranu životního prostředí 
a on i okolí si z toho vezmou 
ponaučení. 

Stinnou stránkou jsou neustá-
lé novelizace předpisů (příští 
rok nás čeká úplně nový zákon 
o odpadech a velká novela 
stavebního zákona) a uvádě-
ní těchto změn do běžné pra-
xe. Původně relativně dobrý 
záměr předkladatele zákona se 
v průběhu legislativního pro-
cesu dalšími úpravami změní 
k nepoznání a v praxi jsou s tím 
pak velké problémy (např. se 
objeví nový pojem, který není 
nikde definován atd.). 

Začíná jim např. vadit 
i padající listí ze stromů (vět-
šinou uváděný pádný důvod 
ke kácení stromů) a nemohou 
pochopit, že padající listí není 
důvod ke kácení stromů. 

K vyřešení stížnosti na létající 
mouchy od souseda chovajícího 
hospodářská zvířata či na včely 
znečišťující právě vyprané prá-
dlo na zahradě opravdu nemá-
me v zákoně zmocnění, musíme 
občany odkazovat v takových pří-
padech na nový občanský záko-
ník, tedy řešit toto občanskou 
žalobou (taková rada se rovněž 
nesetkává s pochopením a pak 
si musíme vyslechnout k čemu 
tedy vůbec úředníci jsou).

Je něco, co byste ještě 
chtěl ve své funkci změ-
nit? 

Zatím jsem o žádné změ-
ně neuvažoval, ale vzhle-
dem k narůstajícím agendám 
a přibývajícím kompeten-
cím je docela dobře možné, 
že budeme muset navýšit 
počet zaměstnanců na odbo-
ru. Necháme se překvapit, 
jaké cíle bude mít příští vláda 
ohledně státní správy.
Jak vidíte vývoj Vaše-

ho oddělení za poslední 
léta? 

Počet vydaných písemností 
rok od roku neustále stoupá, 
vše je složitější a náročnější. 
V dohlednu jsou však snahy 
na snížení byrokracie, uvidí-
me, jak nakonec dopadne výše 
zmiňovaná novela stavebního 
zákona a zcela nový zákon 
o odpadech.

Za dobu existence zdejšího 
odboru životního prostředí se 
zde vystřídalo pět referentů 
a tři vedoucí odboru. Jednu 
dobu byl odbor životního pro-
středí sloučen s odborem regi-
onálního rozvoje a občas pro-
běhlo nějaké to stěhování, buď 
celého odboru nebo jednotliv-
ců. Poslední dva roky je situa-
ce na odboru zatím stabilní.
Kde bydlíte, jaké máte 

koníčky a kde nejraději 
trávíte svůj volný čas?

Bydlím v Příchovicích, 
takže po práci relaxuji pěší 
procházkou domů po chod-
níčku lemovaném dubovou 
alejí, později pak pokračuji 

dále při řece k Lužanům spo-
lu s manželkou a psem. Vol-
ný čas trávím většinou doma 
s rodinou, prací na zahradě 
nebo v příchovickém Junáku 
v oddílu oldskautů. S nimi 
v létě jezdíme na vodu, v zi-
mě na běžky, pravidelně pořá-
dáme velikonoční a podzimní 
rodinné výpravy. Rád vařím 
a tomu odpovídá i skladba 
mnou pěstované zeleniny. 

Co se Vám ve městě 
Přeštice nejvíc líbí, kam 
rád chodíte?

Líbí se mi přeštická barokní 
dominanta – kostel Nanebevze-
tí Panny Marie – hlavně zdaři-
lé uvedení do původní podoby 
a následné noční osvětlení. Rov-
něž se mi líbí dostavba severní 
strany náměstí a Dům historie 
Přešticka včetně expozic. A také 
zrekonstruované náměstí v okolí 
kašny, kde hlavně přibyla zeleň. 
Máte nějaké oblíbené 

rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

„Ať si bylo, jak si bylo, přece 
jaksi bylo. Ještě nikdy nebylo, 
aby jaksi nebylo.“ 

Jaroslav Hašek, 
Osudy dobrého vojáka Švejka

Text a foto Milan Janoch
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Otázky pro vedoucího odboru životního prostředí Víta Dvořáka

Kamarádka do deště

Od začátku mého
působení na úřadu
mám na starosti
dvě agendy

Lidé jsou čím dál více
citlivější než dříve 

Občas si zahraji
na kytaru

Babička s vnukem na jednom pódiu
Mladíci chtějí obvykle hrát v rockové kapele a předvádět se před děvčaty, Honza Šimůnek z Přeštic ale 
vystupuje se svojí babičkou a hraje například pro důchodce. Společné koncertování babičky a vnuka zača-
lo náhodou a už to této neobvyklé muzikantské dvojici vydrželo šest let.

Jedině s babi
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Jak hodnotíte dožínkové slavnosti – Dožínky
Plzeňského kraje? Vyplatily se k zviditelnění Přeštic?     

Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří Hlavín

Mgr. Vladimír 
Frouz

Marek Krivda

Mgr. Petr 
Fornouz

Doc. Ing. Jan 
Horejc, PhD.

MUDr. Ivana
Froňková

Josef Falout

MUDr. Richard 
Hájek

Ing. Jiří Lucák

Mgr. Karel 
Naxera

Ing. Petr Walta

Jana Tykvartová

Dušan Rada

D o ž í n k y 
P lzeňského 
kraje, které 
byly letošní 
rok spoje-
ny s pivními 

slavnostmi, si snad užili všich-
ni bez rozdílu věku. Ať už 
děti na atrakcích v Městském 
parku, tak i ostatní návštěvní-
ci při ochutnávce piva mnoha 
velkých i malých pivovarů. 
Hudební produkce asi taktéž 
potěšila.  

Zajímavostí nejen pro mě, 
ale i ostatní přihlížející byla 
ukázka pletení dožínkových 
věnců v městském vnitrobloku 
a ochutnávka lokálních potra-
vin, které dodávají na náš trh 
zemědělci.

Propagaci našeho města jsem 
zachytil jak v rozhlase a na 
billboardech, tak i v denících, 
které na západě Čech vychá-
zejí. Co více si přát, když na 
samotnou akci zval i hejtman 
Plzeňského kraje Václav Šlajs, 
který je přeštickým rodákem.

Věřím, že propagace naše-
ho města byla dobrá, ale i tak 
bude stále co zlepšovat. 

D o ž í n k o -
vé slavnosti 
P lzeňského 
kraje jistě 
v ý z n a m n ě 
p ř i s p ě l y 

k propagaci našeho města. Že 
se setkaly s velkým ohlasem, 
bylo vidět přímo na náměstí. 
Poděkování patří organizáto-
rům a všem vystupujícím, kteří 
se zúčastnili dožínkového prů-
vodu. Spojení s následujícími 
pivními slavnostmi bylo pove-
dené. Prostě kulturní a spole-
čenská akce jak má být.

V í t á m 
v š e c h n y 
p o v e d e n é 
akce, kte-
ré vedou ke 
zviditelnění 

Přeštic. Zároveň vítám akce, 
na nichž se mohou lidé potká-
vat, sdružovat, slušně se bavit 
a komunikovat spolu. Živě, 
ne na facebooku. A pokud 
se naváže ještě na historic-
ké národní tradice a oslaví se 
práce lidí významného odvět-
ví našeho hospodářství, tak si 
myslím, že to nelze hodnotit 
jinak než kladně.

O s l a v u 
„ k r a j s k ý c h 
d o ž í n e k 
2015“ v Přeš-
ticích, spoje-
nou s míst-

ními „pivními slavnostmi“ 
hodnotím jednoznačně klad-
ně. Byla to jednak pocta pro 
naše město, ale i skvělá akce 
pro zviditelnění našeho měs-

ta široko daleko. Z pohledu 
zemědělství bylo co slavit, 
vždyť letošní žně v Plzeňském 
kraji přes velká vedra a sucho 
dopadly velmi dobře, výnosy 
obilovin byly v průměru cca 
5,5 tuny zrna z hektaru a úroda 
je pod střechou!

V Přešticích na přeplněném 
náměstí se sjelo mnoho lidí 
z okolí, které jsem neznal. 
Doufám, že se jim i představi-
telům krajských orgánů v Přeš-
ticích líbilo. Chci ocenit výpra-
vu dožínkového průvodu, ať 
už to byli přeštičtí Baráčníci 
v krojích či folklórní soubory, 
ale i účinkující dechová hudba 
ZUŠ, byla to nádhera. Zaujal 
mě krásně vyrobený a zdobe-
ný dožínkový věnec v národ-
ních barvách, ale i dožínkový 
Kecal se slaměnou tanečnicí, 
který byl se svými průpovídka-
mi skvělý. Za mou osobu bych 
podpořil více takových spole-
čenských akcí v létě na přeš-
tickém náměstí. Samozřejmě 
našlo by se i pár negativ, jako 
že těch kelímků bylo poházeno 
na náměstí až moc a že už by 
konečně mohl fungovat hotel 
na náměstí, ale jednoznačně 
kladné hodnocení vítězí. Za 
mě palec nahoru – všem, kteří 
akci připravovali a kteří se na 
programu podíleli!

Omlouvá se 
ze zdravot-
ních důvodů.

Na otázku 
neodpověděl.

D o ž í n e k 
P lzeňského 
kraje, kte-
ré se konaly 
dne 5. září 
2015, jsem se 

(z pracovních důvodů) nezú-
častnil, nemohu je tedy ani 
hodnotit.

Hezká akce, 
která Přeštice 
určitě zvidi-
telnila.

Je hezké, že 
se reprezenta-
ce Plzeňského 
kraje rozhod-
la uspořádat 
D o ž í n k o v é 

slavnosti právě u nás a je ještě 
hezčí slyšet, že sami pořadate-

lé, tedy „lidé z kraje“, hodnotí 
letošní ročník jako jeden z nej-
povedenějších, ne-li vyloženě 
nejpovedenější v celé historii 
jejich pořádání. Je zcela jis-
tě na místě využít každé pří-
ležitosti, abychom si v dnešní 
přetechnizované době připo-
menuli, že nás neživí chytré 
telefony, ale produkty rostoucí 
na polích, případně zvířata za 
tímto účelem chovaná. Zkrát-
ka že jsou to zemědělci, kteří 
zajišťují chléb náš vezdejší. 
A jak správně řekl jeden z řeč-
níků na pódiu – buďme patrio-
ti a věnujme pozornost tomu, 
zda konzumujeme potraviny 
lokální, nebo kupujeme coko-
liv odkudkoli a v jakékoli kva-
litě, hlavně když je to levné. 
Dožínky tedy hodnotím jed-
noznačně kladně. Nevím, jak 
moc se díky nim Přeštice zvi-
ditelnily, ale vzhledem k tomu, 
že je financoval Plzeňský kraj, 
se to vyplatilo bez nejmenší 
pochybnosti.

D o ž í n k y 
P l z e ň s k é -
ho kraje mě 
velmi mile 
překvapi ly . 
Od 11 hodin 

nabitý program, plné náměs-
tí spokojených lidí, ukázky 
dožínkových tradic ve vnitro-
bloku. Význam akce podtrhla 
návštěva hejtmana Plzeňského 
kraje s řadou dalších hostů. 
Spojení s pivními slavnostmi 
super nápad, přinesl do Přeštic 
kapely a interprety, kteří by 
se u nás jinak těžko objevili. 
Propagace celé akce probíha-
la s dostatečným předstihem, 
takže určitě v celém kraji 
mohl každý o konání dožínek 
v Přešticích vědět. Hodnotím 
jen pozitivně a ať je takových 
akcí v Přešticích více, ať se 
o nás mluví, ať nám ostatní 
závidí.

D o ž í n k y 
PK pořádané 
letos v Přeš-
ticích byly 
dle mého 
názoru dob-

rým počinem a určitě přispěly 
ke zviditelnění našeho města. 
Velké poděkování tak patří 
všem, kteří se podíleli na pří-
pravě, průběhu a organizaci 
celé akce včetně navazujících 
pivních slavností. O dobré 
skladbě kulturního programu 
svědčí náměstí plné spokoje-
ných diváků. Bohužel nemohu 
potvrdit kvalitu čepovaného 
piva všech zúčastněných pivo-
varů, přestože jsem ochutná-
val jen po třetinkách. Jednak 
z časových důvodů a také 
proto, že některým pivovarům 
připravené zásoby brzo došly. 
Například pivovaru Holba se to 
stalo již druhý rok po sobě a to 
si zaslouží zamyšlení. Buďto 
je zásobovač pivovaru skrblík, 
nebo je to pivo fakt dobré. Asi 
tušíte, že b) je správně. Dobrý 
dojem z celé akce tak nepoka-

zily ani chyby profesionálního 
moderátora. Také se musíme 
zamyslet nad kapacitou mobil-
ních WC a způsobem sběru 
prázdných obalů. Zde je potře-
ba poděkovat všem ranním 
ptáčatům, která pomohla dru-
hý den náměstí uklidit.

Pivní slav-
nosti byly 
letos výji-
mečně spoje-
ny s dožínka-
mi, které část 

připravil Plzeňský kraj a celou 
událost tak výrazně rozšířil 
o zemědělství a o regionální 
potraviny. Také ocenil lidi, 
kteří v této oblasti vykonali 
něco významného. Bylo mi 
ctí se toho účastnit. Za Přeš-
tice ležela převážná tíha na 
KKC pod vedením Martiny 
Míškové, která opět potvrdi-
la své organizační schopnosti 
a postarala se nejen o průběh 
celé akce, ale též o bohatou 
nabídku pivovarů a samozřej-
mě o program plný skvělé 
muziky, soutěží a zábavy. A to 
všechno pro stovky možná tisí-
ce lidí, včetně pana hejtmana 
Václava Šlajse a také několik 
poslanců parlamentu a dokon-
ce i Evropského parlamentu. 
Při loučení naše oslavy velmi 

Na Dožínky 
P lzeňského 
kraje upozor-
ňovala masiv-
ní reklamní 
k a m p a ň . 

Výsledkem byla mimořádná 
návštěvnost, téměř na pokra-
ji možné kapacity našeho 
náměstí. Zvolený program 
dožínek byl především v režii 
kraje. Z důvodu nedostateč-
né kapacity náměstí došlo ke 
kompromisům, např. v podobě 
chybějících lavic, neboť nebyl 
jiný prostor pro příjezd dožín-
kového vozu či vystoupení 
mažoretek. V 15 hodin skon-
čily dožínky včetně doprovod-
ného programu – atrakce pro 
děti. Dále následovaly Přeštic-
ké pivní slavnosti v režii města 
Přeštice. Akce takového roz-
měru s sebou nesou bohužel 
i negativa, zejména v podo-
bě nepořádku, který zbyl na 
náměstí. 

D o ž í n k o -
vé slavnos-
ti nemohu 

 z mého po-
hledu hod-

notit, jelikož jsem se jich 
nezúčastnila. Byla jsem v té 
době s rodinou mimo město. 
Ale z reakcí přátel a známých 
usuzuji, že se slavnosti líbily 
a každý návštěvník, a že jich 
nebylo málo, si přišel na své. 
Počasí přálo a to bylo v ten-
to den jednoznačnou výhrou. 
Samozřejmě je pro město 
Přeštice tato akce výrazná.

D o ž í n k o -
vé slavnosti 
h o d n o t í m 
veskrze pozi-
tivně, dokon-
ce i naše okna 

doma drnčela v rytmu hudby 
hrající na náměstí. Dožínky 
Plzeňského kraje pomohly ke 
zviditelnění Přeštic.

upřímně chválili. Poděkování 
patří i všem účinkujícím, pořa-
datelům (většinou zaměstnan-
ci našeho úřadu), a též všem 
účastníkům za perfektní akci. 
Dojem nezkazilo ani pár ran-
ních rozfoukaných kelímků. 
Jsem si prostě jist, že jsme si 
neudělali ostudu, že se všem 
u nás líbilo a můžeme se těšit 
na akce další.

Hodnotím tedy tak, že dožín-
ky i pivní slavnosti se vyda-
řily a že si návštěvníci přišli 
na své. Nevyskytly se žádné 
technické problémy, které by 
na-rušily průběh celého dne. 
Ke zviditelnění Přeštic dožín-
ky jistě přispěly.

Další vzpomínky na světovou válku
Rány se mi zahojily poměrně 

rychle, vliv na to určitě mělo, 
že jsem byl v suchu a také 
masti i od babek kořenářek. 
Nezajímal jsem se do té doby 
o bylinky, ale pak jsem bylin-
ky začal vnímat, protože mně 
možná i ony zachránily nohy.

Druhé zranění jsem utrpěl 
v legiích. Dříve jsem psal, že 
jsem byl u strážní roty. Kro-
mě hlídání  carského pokladu 
a jiných strážních povinností  
jsme museli jezdit na jízdní 
hlídky okolo magistrály a do 
vesnic, kde řádili bolševi-
ci. Nikdy to nebylo nic moc, 
někdy jsme slezli z koně jen 
když jsme jej měnili za jiné-
ho. Zpočátku jsem toho měl 
dost, ale oproti jiným jsem již 
na koni jezdil v zajetí u Turka 
Ozabana. Velice nepříjemné 
to bylo v zimě. Na Sibiři byly 
běžné mrazy okolo -30 °C, zažil 
jsem však i -40 °C. Nebyly to 
mrazy jako u nás vlhké, sibiř-
ské mrazy jsou suché, takže 
si velký mráz moc neuvědo-
mujete. Horší mrazy byly při 
jízdě na koni, to se mráz jako-
by zdvojnásobuje. Při velkých 
mrazech jsme nejezdili dale-
ko, někdy jsme však museli ve 
vesnicích přespat. Jídlo jsme 
si vozili sebou. Mužici nám 
sice nabízeli jídlo i pití, viděli 
jsme však, že toho sami moc 
neměli. Bylo až dojemné, že 
nás vítali před bolševiky jako 
osvoboditele. Na delší trasy 
jsme jezdili i ve 30 až 50člen-
né skupině, protože se stalo, 
že bolševici naše hlídky oče-
kávali a škoda byla každého 
života. Měli jsme u sebe pušku 
s bodákem a palachy (kozácké 
šavle). Na větší hlídky jsme 
měli sebou saně, na těch byly 

kulomety, byly to Maximy. 
V létě se chladily vodou, v zi-
mě ničím. Často jsem je pak 
viděl v ruských filmech. Na 
dalších saních bylo seno pro 
koně, náhradní munice, samo-
zřejmě jídlo a také rum. Někdy 
jsme jeli i s pěti saněmi. Také 
náhradní oblečení. Vodu ne, té 
bylo dost ze sněhu. Od muži-
ků jsme měli zakázáno brát 
kořalku, stejně kdoví z čeho ji 
pálili.

Jednou jsme jeli na hlídku 
v pěti, byl mráz jen to praš-
tělo a byl silný vítr. Jeli jsme 
v kožiších, na rukou kožené 
palčáky a na hlavách rus-
ké papachy. Byly to pletené 
kukly jen s výzorem na oči. 
Obvykle jsme si dávali na sebe 
tři. Nevím, proč jsem si tenkrát 
vzal jen dvě, myslel jsem, že 
to nebude tak zlé. Také proto, 
že jsme nejeli daleko. Na Sibi-
ři byl pojem nedaleko zrádný, 
protože tam je vše rozlehlé 
a daleko od sebe. Nicméně ve 
vesnici jsme se dozvěděli, že 
před námi prchali bolševici, tak 
jsme se pustili za nimi. Zjistili 
jsme však, že je nedohoníme, 
tak jsme jeli nazpět. Nicméně 
i ta chvilka navíc stačila, aby 
mi omrzla pravá tvář a zejmé-
na pravé ucho – to jak jsem 
se chránil otočením hlavy na 
stranu. Ke všemu ještě vítr vál 
proti nám, takže jsme se vrá-
tili hodně promrzlí. Sice jsme 
měli masti na omrzliny, ale 
nejlepší se ukázalo třít omrz-
liny sněhem. Ucho mi zůstalo 
„plandavé–plátěné“, jak mi 
později říkal můj syn Slavo-
mír. Neměl jsem v něm žádný 
cit, ale neupadlo a vlastně mít 
jen „plandavé ucho“ přes celou 
Sibiř, byl úspěch. Takové štěs-

tí však neměli všichni, něko-
lik legionářů mrazy a boje na 
Sibiři zaplatilo životem. Co to 
však bylo proti životům muži-
ků, které bolševici hromadně 
popravovali, protože nechtěli 
s nimi bojovat. Bylo strašné 
vidět postřílené, zvláště když 
používali střely dum-dum. 
Vepředu malá dírka po vstře-
lu, na zádech 20centimetrové 
díry. Hrozná vzpomínka.

Další zranění jsem si udělal 
při pádu z koně, který uklouzl 
po ledě. Měli speciálnější pod-
kovy na led, ale přesto jsem 
upadl. Kůň si zlomil nohu 
a musel být utracen. Později 
pro něj dojely saně, maso bylo 
poživatelné. Kluci říkali, že 
byl zmrzlý na kost. Také se 
okolo již pohybovala smeč-
ka vlků, museli být rozehnáni 
střelbou. Mně se nějak hnu-
lo v kotníku, museli jsme jet 
dva na jednom koni, což bylo 
hodně zdlouhavé. Dva vyrazili 
napřed pro saně, tak jsme doje-
li do tábora, ale cesta na saních 
byla utrpením. Kůň přece jen 
hřeje, ale saně byly studené, 
nepříjemný zážitek. Byla zima 
a bolest v kotníku musela být 
zaháněna jen rumem. Naštěstí 
to byl jen výron, takže jsem 
měl týden klid a pak zase na 
nekonečné hlídky. Jiná zraně-
ní během války jsem neměl, 
takže jsem vlastně přežil skoro 
bez bolesti. Mnoho kamarádů 
takto nedopadlo, ale to už je 
válka. Proto také nebyly větší 
„kamarádšofty“ mezi námi, 
protože smrt kamaráda pak 
o to více bolela.

Pokračování příště.
Slavomír Vácha



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ŘÍJEN  | 10

Přeštický turnaj minižáků 2015 – 12. ročník
Dne 19. 9. 2015 se uskuteč-

nil již 12. ročník přeštického 
turnaje starších přípravek pod 
patronací pana Jiřího Papeže. 
Turnaje se zúčastnilo 8 muž-
stev z regionu Plzeňského 
kraje. Za pěkného počasí po 
velmi zajímavých zápasech 
se vítězem stalo mužstvo SK 
ZČE Plzeň. Turnaj navštívili 
i asistent Viktorie Plzeň Pavel 

Horváth a hráč reprezentace 
a Viktorie Plzeň Honza Kopic.
Nejlepší mužstva a hráči 
obdrželi poháry a každý hráč 
si odnesl věcnou cenu. Toto by 
se neuskutečnilo bez sponzo-
rů akce – Lesy ČR, EPLcond 
Plzeň a město Přeštice, kterým 
patří velký dík.

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Pavel Horváth a Honza Kopic se podepisují účastníkům tur-
naje.

Výsledková listina

Individuální ceny:

Nejlepší brankář: Roman Pilný – TJ Přeštice
Nejužitečnější hráč: Jan Bořánek – SK Klatovy 1898
MISS SYMPATIE: Michaela Sutnarová – SK Starý Plzenec
Nejlepší střelec: František Gožo – SK ZČE Plzeň

Domácí celek TJ Přeštice – 3. místo. Vítězové turnaje SK ZČE Plzeň.

Semifinále: ZČE – Senco 2:0; Klatovy – Přeštice 5:0
o 5. místo: Štěnovice – Luby 0:3
o 7. místo: Dobřany – St. Plzenec 2:2 (Dobřany výhra na penalty) 3:2
o 3. místo:  Senco – Přeštice 2:2 (Přeštice výhra na penalty) 3:2
Finále: ZČE – Klatovy 3:0



V sobotu 12. 9. 
2015 se usku-
tečnil již 5. roč-
ník Schodoběhu 

– běhu do kostelních schodů, 
který pořádala Tělocvičná jed-
nota Sokol Přeštice. Zúčast-
nilo se 34 běžců. Soutěžilo se  
v 6 kategoriích. Rodiče a děti, 
nejmladší žactvo, mladší žac-
tvo 3-5. třída, starší žactvo 
6.-9. třída, muži I 15-45 let 
a muži II nad 45 let.

Vítězové jednotlivých kate-
gorií obdrželi medaile a děti 
drobnou sladkost. 

Nejmladší účastnicí byla 
teprve 7měsíční Alžbětka 
Bryndová, která v kategorii 
rodiče s dětmi zvítězila časem 
18:59 s. Nejrychlejší mezi 
nejmladším žactvem byla 
Karolínka Vaňková s časem  
13:50 s., 1. místo v kategorii 
mladší žactvo obsadil Michal 
Pergler s časem 9:04 s. Kate-

gorii starší žactvo vyhrál Jan 
Roháč s časem 8:62 s.    

Celý program moderovala 
sestra  Mgr. Naďa Květoňo-
vá.     

Tělocvičná jednota
Sokol Přeštice

sestra Jitka Malátová
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Program mužstev 
TJ Přeštice fotbal – říjen
A muži
SO   3. 10. 2015  16.30
TJ Přeštice – Rozvadov
NE 11. 10. 2015  16.00
Domažlice B – TJ Přeštice
SO 17. 10. 2015  15.30
TJ Přeštice – Lhota
SO 24. 10. 2015  14.30
TJ Přeštice – Svéradice
SO 31. 10. 2015  14.00
Bolevec – TJ Přeštice

B muži
SO   3. 10. 2015  16.00
Chlumčany – TJ Přeštice
NE 10. 10. 2015  16.00
Měčín – TJ Přeštice 
NE 18. 10. 2015  10.15
TJ Přeštice – Losiná
SO 24. 10. 2015  10.15
St. Plzenec – TJ Přeštice 

Dorost – starší + mladší
SO   3. 10. 2015 10.00 + 12.15 
Tachov – TJ Přeštice
SO 10. 10. 2015 10.00 + 12.15 
SŠ Plzeň – TJ Přeštice 
SO 17. 10. 2015 10.00 + 12.15 
TJ Přeštice – Rapid Plzeň
SO 31. 10. 2015 10.00 + 12.15 
TJ Přeštice – Senco

Žáci – starší + mladší
NE  4. 10. 2015 10.00 + 11.45 
TJ Přeštice – H. Týn

NE 11. 10. 2015 10.00 + 11.45 
TJ Přeštice – Horažďovice
NE 18. 10. 2015 10.00 + 11.45 
Nepomuk – TJ Přeštice
NE 25. 10. 2015 10.00 + 11.45 
TJ Přeštice – Košutka Plzeň
SO 31. 10. 2015 10.00 + 11.45 
Klatovy – TJ Přeštice

Žáci mladší 
PÁ 16. 10. 2015  16.30
TJ Přeštice B – Stod
PÁ 23. 10. 2015  16.30
TJ Přeštice B – Vstiš

Starší přípravka
ČT   1. 10. 2015  16.30
TJ Přeštice – Letná
ČT   8. 10. 2015  16.30
Lhota – TJ Přeštice
ČT 15. 10. 2015  16.30
TJ Přeštice – SK ZČE C
ČT 22. 10. 2015  16.30
TJ Přeštice – SK ZČE A
PÁ 30. 10. 2015  17.00
Křimice – TJ Přeštice

Mladší přípravka
PÁ   9. 10. 2015  16.30
Chotěšov – TJ Přeštice 
ST 14. 10. 2015  16.30
TJ Přeštice – Vstiš
PÁ 23. 10. 2015  17.00
Merklín – TJ Přeštice 

Ve dnech 27. 8. až 30. 8. 2015 absolvoval své první soustře-
dění v Přešticích tým ml. přípravky „A“. V rámci soustředě-
ní sehráli přátelské utkání MPA TJ Přeštice – MP SK Ďábli-
ce Praha a zvítězili 16:6 (branky Klička Š. – 2x, Voráček T. 
– 1x, Fabián L. – 7x, Tumpach T. – 2x, Záhořík J. – 3x).

ČTVRTEK

Druhá etapa dokončena!
Dne 29. 8. 2015 byla slav-

nostním otevřením zrekon-
struované budovy loděni-
ce dokončena druhá etapa 
obnovy areálu KČT. Oslava 
byla pověstnou třešničkou na 
dortu po několikaleté práci 
mnoha zainteresovaných lidí. 
Nejdříve bylo nutno rozplést 
historické vztahy k pozemku 
v areálu KČT. To se podařilo 
v roce 2012 i zásluhou pana 
tehdejšího starosty Mgr. Anto-
nína Kmocha.  Poté se mohl 
řešitelský tým věnovat přípra-
vě vize, která vyústila v zadání 
architektské soutěže. Vítězný 
návrh tvoří základ současné-
ho projektu. Z důvodu větší 
finanční náročnosti byla reali-
zace rozdělena do tří etap.

První etapu – vyčištění 
a zpevnění břehu řeky Úhla-
vy ocenilo v letošním horkém 
létě nemalé množství koupa-
jících se lidí. Starší občanům 
se nabízí lepší přístup do řeky 
po nových schodech a mladší 
ocení při svém dovádění nové 
prkno pro skoky do vody.

Druhou etapou byla rekon-
strukce samotné budovy lodě-
nice. Změnou vnitřní dispo-
zice se po rekonstrukci našlo 
místo pro společenskou míst-
nost a pro kiosek s přilehlým 
sociálním zařízením. Pokud 
bude příznivá zima, počítá se 
s využitím společenské míst-
nosti jako ohřívárny během 
bruslení. Oddíly působící 
v loděnici mají nyní důstojné 
podmínky pro svoji činnost. 
I v dnešní době se radujeme 
z nově zavedené tekoucí pit-
né vody a splachovacího WC. 
Hlavně se těšíme, že zimu již 
nebudeme trávit v loděnici 
společně s letošní hojnou myší 
populací. Až doteď, co nebylo 
na zimu zavřeno v neprodyš-

ných nádobách, či zavěšeno 
ve vzduchu, bylo nemilosrdně 
rozkousáno. 

Díky tomu, že v loděnici 
působí několik vodáckých 
oddílů a také vzpěrači, nebylo 
skloubení všech zájmů úplně 
jednoduché. Určitě o tom vědí 
své zaměstnanci městského 
úřadu, jmenovitě potom Ing. 
Arch. Soňa Stunová a pan Ing. 
Miroslav Palek. Nezbývá mi 
jen poděkovat za vytrvalost, 
s jakou se věnovali naším pod-
mětům.  Za vstřícný postoj 
a péči během rekonstrukce 
děkuji také panu místostaros-
tovi Marku Krivdovi. Ono 
těch lidí, kteří podpořili a pod-
porují rekonstrukci areálu 
KČT je mnohem více a všich-
ni si zaslouží dík!  Za všechny 
jmenuji ještě hlavního tahouna 
celého týmu pana Mgr. Vladí-
míra Frouze. Aniž je členem 
oddílů působících v lodě-
nici, věnuje opravdu veliké 
množství svého volného času 
a energie na dotažení své vize 
sportovně-relaxačního areálu 
do reálné podoby.

Nyní je v projektu připravena 
poslední třetí etapa rekonstruk-
ce, která má otevřít celý areál 
ještě více pro širokou veřejnost. 
V plánu je volně přístupné trav-
naté hřiště, ale i klidné zázemí 
v přírodě pro ty, kteří přijdou 
cíleně strávit čas v areálu KČT, 
či se jen zastaví na chvíli cestou 
kolem. Je jedno, zda se bude 
jednat o partu kluků, maminku 
s kočárkem, rodinku na výle-
tě, nebo projíždějící cyklisty 
– každý by si měl najít ten svůj 
koutek. Nezbývá jen doufat, že 
dotažení poslední etapy najde 
dostatek podpory...

Michal Švihla 
člen vodáckého oddílu 

KČT Úhlava

Seminář finanční gramotnosti 
nejen pro seniory

Den 8. září je od roku 1966 
vyhlášeno OSN jako Meziná-
rodní den gramotnosti, a pro-
tože negramotnost v pravém 
slova smyslu trivia (čtení, psa-
ní, počítání) je v České repub-
lice zanedbatelná, vešel tento 
den ve známost spíše jako den 
finanční gramotnosti. 

Již od roku 1998 si svět  
1. října připomíná Mezinárod-
ní den seniorů, který byl v New 
Yorku vyhlášen Organizací 
spojených národů. Je oslavou 
všeho, co společnosti přináší 
staří lidé a zároveň zvyšuje 
povědomí o problémech, se 
kterými se potýkají. Mezi ně 
patří i zneužívání důvěřivosti 
starších lidí, chuť si s někým 
popovídat, jejich neznalost 
nových finančních produktů 
a horší orientace v právních 
předpisech. 

Spojení těchto dvou význam-
ných dnů vedlo k nápadu 
uspořádat dva semináře pod 
názvem „Obezřetnost se vyplá-
cí“. Jejich cílem bylo zvýšit 
informovanost „nejen“ seniorů 
a tím pomoci k ochraně a bez-
pečnosti jejich soukromí. 

Ze všech sdělovacích pro-
středků slyšíme o dramatickém 
nárůstu zadluženosti občanů – 
i osob nad 55 let věku a seniorů 
nevyjímaje. „Počet lidí, kteří 
si před odchodem do důchodu 
půjčují, narůstá, ale stoupá 
i počet těch, kteří na splácení 

nemají prostředky. Z celkové 
částky krátkodobých půjček, 
tato věková skupina tvořila 
v loňském roce 26 %.“ (zdroj: 
www.moudrysenior.cz).

O spolupráci jsem požádala 
pracovnice neziskové organi-
zace Člověk v tísni, abychom 
semináře mohli pořádat bez-
platně a formou přístupnou 
dané věkové kategorii. Zúčast-
nili se obyvatelé DPS – škoda 
jen, že naši nabídku a pozvání 
nevyužil nikdo další. Na konci 
prezentace byl dostatečný pro-
stor pro živou diskusi na dané 
téma z vlastních zkušeností. 

A tak věřím, že senioři z DPS 
jsou více orientováni v dané 
problematice, budou lépe 
vědět, jak se správně chovat 
v situaci, se kterou si třeba 
dříve nevěděli zcela rady nebo 
o ní neradi mluvili. Předem si 
jen obtížně představíme, že 
stačí jeden chybný podpis na 
smlouvě a z člověka celý život 
poctivého se stává bezdomo-
vec – v lepším případě nájem-
ce ubytovny.

Na konci semináře jsem 
odcházela s pocitem, že „naši“ 
senioři se nenechají jen tak 
lehce obelstít a že dokonce 
budou moci poradit někomu 
jinému – potřebnému.

Mgr. Michaela Kazdová
vedoucí Pečovatelské služby

Přeštice

5. ročník SCHODOBĚHU

Noc sokoloven
V pátek 11. 9. 

2015 se v soko-
lovně v Přešticích 
uskutečnila celo-

státní  akce České obce sokol-
ské  „Noc  sokoloven“. 

Od 17 hodin probíhaly ukáz-
ky cvičebních hodin několika 
oddílů. Představila se děvčata 
z oddílu  moderní  gymnasti-
ky. Předvedla ukázku nácvi-
ku skladby, kterou zacvičí na 
akademii v roce 2016. Součas-
ně cvičili žáci oddílu všestran-
nosti na hrazdě, kruzích a bra-
dlech. Ukázku hodiny stolního 

tenisu předvedli žáci v malém 
sále. Všichni návštěvníci si 
mohli prohlédnout prostory 
sokolovny a vyzkoušet jed-
notlivá cvičení. Výstavka 
fotografií, diplomů a pohárů 
prezentovala úspěchy oddílů 
a jednotlivců v atletice, stol-
ním tenisu a florbalu. 

Noc sokoloven jsme zakon-
čili táborákem s opékáním 
buřtů.

Těšíme se na nové cvičence. 
Rozpis hodin je ve vývěsce 
u sokolovny.

sestra Jitka Malátová
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Kdo přežije… Otava 2015

Od 9. do 13. září se žáci 8. ročníku Základní školy Josefa Hlávky Přeštice zúčastnili vodáckého kurzu, který se konal tento rok poprvé. I přes ranní zimu si to všichni žáci moc užili. Odpolední sluníčko 
nás krásně zahřívalo. Nejvíce se nám líbilo večerní sezení u táboráku, hraní her a sjíždění jezů. Na kurzu jsme si vařili sami i společně. Někteří z nás se i vykoupali, vodácky cvakli, ale naštěstí vždy 
na konci etapy. Na tento kurz nikdo z nás nezapomene. Doufáme, že takové akce se budou konat i nadále.            Žákyně 8. C Základní školy Josefa Hlávky Přeštice
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