
„V  listopadu  jsem  neuvařil 
skoro  žádné  pivo,  tržby  pad-
ly  o  95  procent,“ říká slá-
dek z pivovaru U Přeška Petr 
Hampl. Za normálních okol-
ností vaří měsíčně pět tisíc 
litrů piva, které prodá v pet 
lahvích, v sudech a na čepu 
v restauraci. Teď nemá žádný 
příjem a odchází pracovat do 
Psychiatrické léčebny v Dob-
řanech jako ošetřovatel. „Já 
jsem  tam kdysi dlouho praco-
val,  takže  praxi  mám,  jenom 

jsem  musel  znovu  podstoupit 
psychotesty.“

Petr Hampl ale bude vařit 
pivo dál, ovšem velmi ome-
zeně a podle svých časových 
možností. „Musel jsem si najít 
práci,  octl  jsem  se  úplně  bez 
příjmu,“ říká otec tří dětí, kte-
rý uvařené pivo prodává i ve 
svém domě v Chlumčanech. 
Pořád je v prodeji i z okénka 
U Přeška. „Je  mi  to  strašně 
líto,  ale  ta  situace  je  tak  váž-
ná,  že  to  nejde.  Pivovar  jsem 
nastartoval,  pivo  už  má  zvuk 
a nechci to úplně pustit. Doba 

je ale tak nejistá, že mi nezbývá, 
než  se  začít  živit  jinak. Doteď 
jsem měl brigádu na stavbě, od 
prosince jdu do léčebny,“ říká 
smutně sládek. Žádnou podpo-
ru pivovar od státu nemá.

Těžkou dobu ale zažívají 
i provozovatelé, kteří jsou ve 
svém. Například rodinná firma 
Volfů, kteří provozují stejno-
jmenný hotel a kavárnu. 

Od správ-
ce sítě ve 
škole jsem 
se dozvě-
děl, že mezi 
učiteli jste 

takřka průkopníkem 
v používání moderních 
technologií. Kde se to ve 
vás vzalo?

Nevím, jestli zrovna tohle je 
to správné slovo, ale technika 
mě vždycky zajímala. Když 
jsem se v roce 2004 vrátila 
po mateřské dovolené, škola 
právě nakoupila interaktivní 
tabule. Hned mě to zaujalo 
a moderní metody postavené 
na počítačích mi nejsou cizí.
Nemá v tom prsty váš 

manžel, který je IT expert?
Doma toho máme dost, to je 

pravda, a i synové, jak rostli, 

tak je všechno okolo počítačů 
zajímalo, takže jsem musela 
být v obraze. Když byli malí, 
hodně jsme jezdili po techno-
logických výstavách a tako-
vých hraček měli spoustu.
Vy učíte pátým rokem 

stejnou třídu?
Učím páťáky a mám je od 

první třídy. Snažím se domlu-
vit s vedením školy tak, abych 
měla stejné děti celých pět let. 
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Naďa Květoňová: Výuka online není katastrofa
S všestrannou učitelkou a zpěvačkou o výuce na dálku, o tom, jak se v době zákazu zpěvu nahrávají s dětmi písně, 
a jak se z Asfaltu stala garážová kapela.

Co se děje v zavřených restauracích a hospodách 
a kdo přežije krizi
Restaurace a hospody v Přešticích otevřely okénka a prodávají v omezeném režimu obědy a nápoje. Řada zaměstnanců a provozo-
vatelů nemá žádný nárok na státní podporu a tak jim nezbývá, než si najít jinou práci. Budoucnost některých podniků ve městě je 
nejistá.

Pokračování článku
na str. 4

Vážení čtenáři,
rok se 

opět blíží 
ke svému 
konci, za 
několik dní 
bude cho-
dit Mikuláš 
a oslavíme 

Vánoce. Tento rok se jistě zapí-
še do našich vzpomínek jako 
rok boje s pandemií čínské-
ho viru. Končí rok, který nám 
už od jara dal pořádně zabrat. 
Přestože chod města i úřadu 
nebyl dosud významněji na- 
rušen, mnoho věcí se změnilo. 
Úředních hodin je zatím jen 10 
v týdnu, osobní kontakty byly 
sníženy na minimum. Roz-
hodování orgánů města (rada 
a zastupitelstvo) probíhá stále 
častěji online s využitím moder-
ní techniky a internetu. Stejným 
způsobem organizujeme též 
některé porady v rámci úřadu. 
Jedná se sice o způsob poměrně 
efektivní, ale osobně budu veli-
ce rád, až se vrátíme k bývalé 
praxi a budeme se opět setkávat 
osobně. Přímý kontakt s lidmi 
mi velice chybí. Mrzí mne, že 
jsem nemohl osobně popřát 
mnoha jubilantům k jejich 
výročí, přivítat nové občánky 
města nebo vyprovodit novo-
manžele do jejich nového spo-
lečného života. Doufám, že mi 
brzo situace umožní se k těmto 
krásným ,,povinnostem“ vrátit.

Během tohoto roku jsme byli 
nuceni zrušit či výrazně upra-
vit mnoho společenských akcí. 
Pivní slavnosti a slavnosti 
vína se neuskutečnily. Oslavy 
vzniku naší republiky, Den 
boje za svobodu a demokracii 
i rozsvěcení vánočního strom-
ku proběhly bez účasti občanů 
pouze ve virtuálním prostoru. 
Věřím, že jste to zaznamenali.

Přes všechny aktuální potíže, 
které nám současná situace 
přináší, se blížíme pro mnohé 
k nejkrásnějšímu času – obdo-
bí adventu a Vánoc. Na vašich 
stolech se postupně rozsvěcují 
svíčky adventního věnce, ve 
váze jsou třešňové větvičky 
chystající se na Štědrý den 
rozkvést. Venku je sychravo, 
ale domov s vašimi blízkými 
je hřejivý, voní jehličím a cuk-
rovím. Moc vám přeji, abyste 
tento čas prožili v klidu, bez 
stresu, plni radosti a porozu-
mění. Ať se vám podaří potě-
šit i vaše děti a vnoučata, pro 
které jsou ještě stále Vánoce 
časem, kdy jim nechává dárky 
pod stromečkem Ježíšek.

Rok 2020 pomalu končí. 
Je proto na místě poděkovat 
všem, kteří se i přes mnohé 
komplikace zasloužili o to, že 
byl úspěšný. 

Pokračování na str. 11

Od 7. 12. 2020 

rozšiřuje 
Turistické informační 

centrum Přeštice 
svoje služby. 

Budeme zásilkovnou,
lze vyzvedávat 

i posílat zásilky.

Zprávy z Carminy
                str. 5

Listování dějinami
Přeštic                      str. 7

150. výročí narození
Jaroslava Preisse

  str. 8



Pokračování ze str. 1
Za tu dobu si třídu nastavím, 
poznáme se, zvykneme si, 
fungujeme lépe. Je to podle 
mě lepší, než když mají děti 
učitelku rok, dva a pak zase 
dostanou někoho jiného.
Kolik hodin mají páťáci 

online výuku?
Denně mají děti čtyřicet 

minut online výuky plus jim 
zadávám úkoly na procvičo-
vání. Vypadá to málo, ale je to 
kvůli kapacitě. Tím, jak jsme 
velká škola, tak je vše závislé 
na kapacitě internetového při-
pojení poskytovaného městem 
Přeštice a připojením všech 
žáků k systému Microsoft  
Office 365 v jeden okamžik.
Jedna hodina denně 

není moc…
Máme udělaný distanční roz-

vrh, abychom se prostřídali 
a rozložili výuku. Samozřejmě 
žáci mají sourozence v jiných 
třídách a mají třeba jen jedno 
koncové zařízení, takže by se 
neměli potkat ve stejnou hodi-
nu na stejném počítači. Páťáci 
mají šest hodin týdně a ostatní 
ročníky vždy úměrně svému 
věku, berte to tak, že mladší 
děti neudrží pozornost dlou-
hou dobu.
Dostali jste od minis-

terstva školství nějaké 
pokyny, jak máte učit 
online?

Nějakou metodiku máme, 
absolvovali jsme v létě během 
prázdnin školení. Nevaříme 
z vody, ale nikde není napsá-
no, jak to máme dělat. Všichni 
učitelé se učí za běhu, čerpáme 
ze zkušeností, které jsme naby-
li na jaře a učíme se od firem, 
které se zabývají distanční 
výukou.

Myslíte si, že těch něko-
lik týdnů online výu-
ky děti nějak zásadně 
poznamená?

Katastrofa to nebude, trochu 
se to přehání. První stupeň je 
pro děti základ, měly by se 
vidět a učit prezenčně, nejen 
kvůli vzdělání. Jde hlavně 
o rytmus, aby získaly základní 
návyky, aby ráno vstaly, aby 
se přinutily jít do školy a měly 
pravidelnost.
Páťáci mají šest hodin 

týdně, kolik máte vy jako 
učitelka?

Děti máme rozdělené různě 
do skupin, aby online výuka 
měla smysl. Já mám početnou 
třídu, 28 žáků, rozdělenou na 
čtyři 4 skupiny. Takže já ve 
své třídě mám každou jejich 
hodinu čtyřikrát. Zvláště jsou 
takto rozděleny hodiny jazy-
ků.
Některé předměty asi 

dočasně zmizely…
Nevyučují se výchovy, 

i když je prospěšné to dětem 
někdy trochu zpestřit. Vlasti-
vědu a přírodovědu řadíme do 
hodin třeba v rámci matemati-
ky nebo ji vyučujeme hodinu 
týdně celou třídu. Ráda bych, 
abychom se vrátili do normá-
lu, všem to prospěje.
Vy prý vedete dětem 

vlastní blog?
To je třídní blog, který jsem 

začala dělat snad před patnácti 
lety. Je to informační platfor-
ma nejen pro děti, ale i pro 
rodiče. Po týdnu jsem tam psa-
la, co jsme probrali, odkazy na 

procvičování, co je nového ve 
třídě. Když jsme na jaře naje-
li na distanční výuku, děti už 
byly zvyklé.
Mohou tam vkládat 

texty i děti?
Ne, to je pouze pro mě, abych 

je informovala a měli děti 
i rodiče přehled. Na ožive-
ní jsem tam začala vkládat 
fotografie, i třeba fotky růz-
ných výtvarných prací nebo 
výsledků pracovní činnosti. 
Děti poslaly fotky, já jsem je 
vystavila, ony si je lajkovaly, 
bavilo je to.

Pořád o blogu mluvíte 
v minulém čase, skončila 
jste s tím?

Je to hudba minulosti, blog 
nahradily školní „teamsy“, 
které mají řadu jiných výhod 
a jede na nich celá škola 
a zřejmě i většina škol v Čes-
ku. To prostředí má charakter 
nejen nástěnky, kde mají děti 
vyvěšené příspěvky a výuko-
vé materiály, ale i charakter 
komunikační. Základní komu-
nikační platformou pro rodiče 
a školu je, i na jaře byla, apli-
kace Bakaláři.

Vy vedete i několik 
hudebních kroužků, 
ale kvůli zákazu zpěvu 
z toho asi nic není?

Zákaz zpěvu je hřích, aby-
chom nebyli jako v zemi za 
krále Miroslava. Na druhou 
stranu to chápu, a vymýšlím, 
jak z toho ven. V září jsme 
začali připravovat se Skaláč-
kem nové cédéčko a chtěla 
bych ho v tomto školním roce 
dokončit.
Online společný zpěv?
To ne, to bychom technicky 

nezvládli. Ale poslala jsem 
dětem seznam repertoáru, tex-
ty a připojila odkazy na origi-
nály písniček. Nyní zkusíme 
pouze online nahrávku vánoč-
ní písně. Sice s tím bude hodně 
práce a manžel mi s tím bude 
muset technicky pomoci, ale 
mělo by to jít.
To mi přijde skoro nere-

álné…
Snad to půjde. To, co dětem 

pošlu, to si pustí ze sluchá-
tek, a zpěv si nahrají na jiné 
zařízení, tedy na další telefon. 
S tím jim musí někdo v rodině 

pomoci. Hledám nejlepší způ-
sob, jak to udělat. Děti mi pak 
zvukové záznamy pošlou a já 
to budu muset sestříhat.
To ale každý pojede 

v jiném tempu.
Nepojede v jiném tempu, 

všichni dostanou stejný pod-
klad, stejnou nahrávku, a té se 
budou držet. Dostanou celou 
nahrávku bez zpěvu, kterou 
jsem jim nahrála na klávesy.
To asi všechny děti 

nezvládnou.
Nepodceňujte děti. Já oslo-

vím starší děti ze čtvrtého 

a pátého ročníku, jenom těch 
je dvacet.
Do kdy to chcete stih-

nout?
Chtěla bych do Vánoc. I když 

se vrátíme do školy, tak pěvec-
ký kroužek stejně nemůže pro-
bíhat, takže tu nahrávku chci 
udělat online, jinou možnost 
mít nebudu. Už jen proto, aby 
děti měly něco na památku 
a abychom si celý ten před-
vánoční čas oživili nějakou 
vánoční písničkou.

Proč jste utekla z Přeš-
tic do Lišic?

Já jsem neutekla, já jsem tam 
vždycky jezdila na chalupu. 
Hráli jsme tam často s kape-
lou, třeba jenom ve dvou 
s manželem. Děláme dětské 
plesy a zábavy, na které připra-
vuji soutěže a tanečky. Díky 
tomu mě požádali v základní 
škole v Dolní Lukavici, abych 
vedla pěvecký kroužek. 
K tomu děti učím na zobcové 
flétny, mají dvě hodiny týd-
ně. Kroužek Lukaváček jsem 
založila před sedmnácti lety, 
jezdíme s dětmi hrát po okol-
ních vesničkách, vystupovali 
jsme v Německu a v rámci 
mikroregionu Přešticka.
Mít hudební kroužek 

ve dvou školách, to už 
vyžaduje velké nadšení.

Mě to baví, každá škola je 
jiná, i děti jsou trochu jiné. Za 
těch sedmnáct let to dokážu 
porovnat. Vypadá to, že je to 
stejné, ale není.
V čem je rozdíl?
Menší škola je rodinnější, 

děti mají k sobě blíž. Já jsem 
ráda mezi dětmi, prochází mi 
tam žáci od první do páté tří-

dy, jsem na tento věk zvyklá. 
V Přešticích je těch dětí o tro-
chu víc a vztahy mezi ročníky 
se tvoří právě až v rámci krouž-
ků, o to je to někdy těžší.
Takže se v Lišicích tro-

chu schováváte?
To ne, ale pro mě je to oddě-

lení práce a domova. Když 
jsem bydlela v Přešticích, 
tak někdo zavolal, nebo jsem 
potřebovala někam jít, tak mi 
to nedalo a šla jsem, tady odje-
du za značku Přeštice a vím, 
že jedu domů, a že bude klid. 
Mám čas jen pro tu rodinu.

Vy ještě cvičíte děti 
v Sokolu. Jak jste k tomu 
přišla?

Můj tatínek je členem 
Sokola, dědeček byl také, 
a já jsem v Sokolu od doby, 
co ho po revoluci obnovili. 
Začalo to s mým mladším 
synem, který chodí do Soko-
la od pěti let, a jak se oddíl 
rozšiřoval a dětí přibývalo, 
dostala jsem se k tomu já. 
Nejdříve jsem otci pomáhala 
a postupně jsem se dala na 
cvičení intenzivně.
To vám musí zabrat 

spoustu času.
Je to slušný zápřah. Když 

budu mluvit o normálním sta-
vu, tak soutěže a vystoupení 
bývají o víkendech. Nejenom 
sokolské, ale i hudební, tedy 
Skaláček a Lukaváček. Když 
to zprůměruji, bývá jedna akce 
týdně. Do toho ale hraji ve 
skupině Asfalt, to máme v ple-
sové sezóně o víkendech i dvě 
akce. Občas odpoledne dětský 
ples.
Taky stíháte dělat něco 

doma?
V neděli. Mám dva syny, 

to jsou nejlepší hospodáři 
a pomáhají se vším. Já si tu 
činnost rozděluji na aktivní 
a pasivní. Za pasivní považuji 
práci na zahradě nebo úklid. 
To jako práci neberu.

Zmínila jste kapelu 
Asfalt, jak už dlouho 
existuje?

Brzy to bude sto let! Vážně. 
Když jsme začali s manželem 
a přáteli spolu hrát v roce 
1995, hledali jsme název.
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100 let Asfaltu?

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
ŘÍJEN 2020 

Tel. 725 726 549

Výuka online není katastrofa

První bloggerka

Klid za městem

Znečištění komunikace 
ul. Na Jordáně olejem

Dne 2. 10. 2020 po 8.00 hod. 
bylo zjištěno asistentem pre-
vence kriminality znečištění 
pozemní komunikace ul. Na 
Jordáně provozními kapali-
nami. Pomocí kamerového 
systému bylo zjištěno vozidlo 
peugeot, jehož řidič vyjížděl 
z Havlíčkova nám. přes ulici 
Nepomucká do obytné zóny 
a dále do ul. Na Jordáně. Jeli-
kož řidič nepřizpůsobil svoji 
jízdu povaze a stavu komuni-
kace, došlo k uražení výpust-
ního šroubu olejové vany 
motoru o obrubník a ke zne-
čištění komunikace až do ul. 
V Háječku. Na místo přivo-
láni hasiči, kteří komunikace 
zasypali sorbentem. Provozo-
vatel vozidla byl oznámen pro 
porušení zákona o pozemních 
komunikacích k vyřešení na 
správní orgán.

Porušení Mimořádného 
opatření MZ ČR – pohyb 
ve volebních místnos-
tech v Přešticích bez 
ochranných prostředků 
dýchacích cest

Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 bylo 
na MP oznámeno předsedy 
volebních komisí okrsků 1 a 2, 
porušení Mimořádného opat-
ření MZ ČR (k ochraně oby-
vatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2 ) – 
pohyb a pobyt osob ve voleb-
ních místnostech na adrese 
Masarykovo nám. v Přešticích 
bez ochranných prostředků 
dýchacích cest. Jednalo se 
o osmačtyřicetiletého a dvaa-
třicetiletého voliče z Přeštic. 
Tito odmítli volit s ochranný-
mi prostředky dýchacích cest, 
ač jim tyto byly v místnostech 
nabídnuty. Porušení opatření 
bylo oznámeno k projednání 
na Krajskou hygienickou sta-
nici Plzeň.
Porušení Mimořádného 

opatření MZ ČR – zaví-
rací doba provozovny 
hostince v Žerovicích

Dne 3. 10. 2020 ve 22.34 
hod. bylo strážníky zjištěno 
porušení Mimořádného opat-
ření MZ ČR (k ochraně oby-
vatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2) 
– omezení provozu provo-
zovny stravovacích služeb po 
22.00 hod. v hostinci v Žero-
vicích, kde se nacházelo 19 
osob. Porušení opatření bylo 
oznámeno k projednání na 
Krajskou hygienickou stanici 
Plzeň.
Převoz agresivního mu-

že na záchytnou stanici
Dne 7. 10. 2020 v 18.30 hod. 

přijali strážníci oznámení od 
místní občanky, že před pro-
dejnou pekařství na Masary-
kově nám. v Přešticích je zma-

tený muž, který něco vykřikuje 
cizí řečí a lomcuje se vstupní-
mi dveřmi. Strážníci na místě 
zajistili osmačtyřicetiletého 
cizince z Rumunska, který se 
pokoušel kopy poškodit skle-
něnou výplň dveří. Provede-
nou dechovou zkouškou bylo 
naměřeno 1,57 promile alko-
holu v dechu. Jelikož byl ve 
stavu, kdy pod vlivem alkoho-
lu nekontroloval své chování, 
ohrožoval vlastní bezpečnost, 
majetek i veřejný pořádek, byl 
převezen na záchytnou stanici 
do Plzně. Zde začal ohrožovat 
strážníky a odmítl jít do budo-
vy, proto byly použity donu-
covací prostředky a muž byl 
následně na stanici předán.
Zjištění pachatele krá-

deže koloběžky před 
Penny Marketem v Přeš-
ticích

Dne 15. 10. 2020 po 17.00 
hod. byla strážníkům ozná-
mena krádež nezajištěné žluté 
koloběžky odstavené před pro-
dejnou Penny Market v Přešti-
cích. Kontrolou blízkého okolí 
se nepodařilo koloběžku ani 
pachatele nalézt. Následně 
bylo provedeno vytěžení měst-
ského kamerového systému, 
kde byl pachatel zaznamenán. 
Ten vezl na ručním vozíku dvě 
basy piv a žlutou koloběžku. 
Šetřením strážníků se podaři-
lo ztotožnit osobu pachatele, 
jednalo se o čtyřiašedesátile-
tého muže z Přeštic. Dobro-
volně nepoškozenou koloběž-
ku vydal, a jelikož nebyl za 
stejný čin v posledních třech 
letech odsouzen nebo potres-
tán, přestupek proti majetku 
byl vyřešen vysokou pokutou. 
Koloběžka byla vrácena zpět 
majitelce z Přeštic.

Střípky měsíce
října 2020

 1. 10. po 18.00 hod. výjezd 
do ul. Tylova na narušení 
občanského soužití – hrubé 
nadávky mezi sousedy v byto-
vém domě. Na místě zjištěno, 
že slovní napadání je vzájem-
né a věc šetří již PČR, které 
byla věc předána.
 9. 10. před 13.00 hod. ozná-
meno pracovníkem úklidové 
firmy, že dochází ke slovnímu 
konfliktu s občanem, který mu 
vyčítá poškození vozidla při 
sekání trávy. Hlídka na místě 
zjistila, že došlo pouze ke zne-
čištění chodníku, poškození na 
majetku nepotvrzeno. Tráva 
z chodníku firmou odklizena.
 15.10. po 1.00 hod. nalezeno 
strážníky vyvěrání vody zpod 
živičného povrchu vozovky 
ul. Husova – předáno na havá-
rie vody firmy Čevak.
 17. 10. po 22.00 hod. prove-
deno ve spolupráci s hlídkou 
PČR pátrání po pohřešovaném 
muži z Příchovic, který přítel-
kyni oznámil, že jde spáchat 
sebevraždu na nádraží v Přeš-
ticích.  Pokračování na str. 11

Cédéčko na dálku



Tablety, které 
nám nyní slouží pro 
distanční výuku pro 
naše žáky, ale  i pro 
samotnou práci ve 
škole, máme zapůj-

čené právě  od MAS Aktivios. 
Již třetím rokem v rámci pro-
jektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II Blovice a Přešti-
ce  (MAPII) úspěšně funguje 
Půjčovna pomůcek a vybave-
ní. Z té jsme měli zapůjčené 
například i oblíbené ozoboty 
(malí robůtci) nebo deskové 
hry. Všechny školy a organi-
zace pracující s dětmi na Přeš-

ticku a Blovicku, které jsou 
stejně jako naše škola aktivní-
mi partnery projektu, mohou 
půjčovnu zdarma využívat.   
Naši učitelé jsou také zapo-
jeni do pracovních skupin 
projektů a účastní se i vzdě-
lávacích aktivit, které MAS 
pořádá. Těšíme se na další 
spolupráci a také na zajímavé 
aktivity pro děti a žáky. Kdo 
se chce dozvědět víc, může 
se podívat na webové stránky 
MAS Aktivios  www.mas- 
aktivios.cz  nebo facebookový 
profil @masaktivios1.

 J. Pěsničáková

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

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

paní Jitka POLÁKOVÁ
(Skočice)

pan Josef MLYNÁŘÍK

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila

paní

Květoslava ALTMANOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavili

pan Václav NĚMEČEK
pan Václav KUBÍK

BLAHOPŘÁNÍ 
k 95. narozeninám

95. narozeniny oslavila

paní Jiřina KLASNOVÁ 
(Zastávka)

2. polovina října a 1. polovina listopadu

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní
Marie ZOUBKOVÁ

Prosba čtenářům Přeštických novin

Připravuji publikaci o farnosti Dolní Lukavice. Prosím čtenáře 
o zapůjčení starých fotografií, dokumentů, popř. sdělení vzpo-
mínky. Kontakt: tel. 605 530 633, e-mail: evahorova@post.cz

Děkuji.                                                            Mgr. Eva Horová

Spolupráce ZŠ Merklín 
s MAS Aktivios

Zpráva Farní charity 
Přeštice za rok 2020 
a plán na rok 2021

Vážení přátelé, chtěli bychom 
Vás seznámit s činností Farní 
charity Přeštice v této neleh-
ké době epidemie koronaviru 
v letošním roce. Plánované 
dubnové setkání při muzice 
pro starší seniory, na které se 
již těšili, jsme museli odložit 
na podzimní měsíce, omluvu 
jsme uveřejnili v dubnovém 
čísle Přeštických novin. Ale ani 
v tomto čase jsme ho nemohli 
uskutečnit, přišla situace ješ-
tě horší. Návštěvy u nemoc-
ných seniorů doma a v zaří-
zeních jsme konali pokud to 
šlo v rouškách, nebo jsme je 
těšili po telefonu. Oznámené 
sportovně-zábavné odpoledne 
pro koledníky a dobrovolníky 
Tříkrálové sbírky v zářijových 
Přeštických novinách jsme 
vzhledem k epidemiologické 
situaci též museli zrušit.

Za velkého nasazení kolední-
ků, vedoucích skupin a ostat-
ních dobrovolníků, za což jim 
znovu moc děkujeme, jsme 
v lednové výroční veřejné 20. 
Tříkrálové sbírce vykoledovali 
213 826 Kč pro domovy pokoj-
ného stáří, pro matky s dětmi 
v tísni, projekty pro lidi v soci-
ální nouzi a další pomoci. Ze 
65 %, tj. ze 138 987 Kč, které 
se vrací podle záměru urče-
ného místem pořádání sbírky 
(dle směrnice), bylo poskytnu-
to 75 % v částce 104 240 Kč 
Domovu pokojného stáří Naší 
Paní v Klatovech, kde přijíma-
jí i seniory z Přeštic a okolí – 
podobné zařízení v našem měs-
tě stále chybí. 10 % v částce 
13 899 Kč Dennímu stacionáři 
Kristián v Přešticích. Ze zbý-
vajících 15 %, tj. 20 848 Kč, 
 jsme darovali 5000 Kč Základ-
ní škole speciální a Praktické 
škole Diakonie ČCE Merklín 
na zavedení klimatizačního 
zařízení do budovy školy, 
5000 Kč rodině v sociální 
a finanční tísni, na práci se 
seniory a jejich doprovázení, 
s lidmi v nouzi, a na náklady 
s touto činností spojené 8055  
korun a lidem bez domova na 
přežití 2793 Kč. Dále z celko-

vé vybrané částky bylo 15 %, 
tj. 32 074 Kč, poskytnuto Die- 
cézní charitě Plzeň na provoz 
domovů pro seniory, matky 
s dětmi v tísni a další progra-
my a 20 % v částce 42 765 
korun Charitě Česká republi-
ka na podobné projekty, dále 
na pomoci při katastrofách, 
organizaci pomoci a lidem 
v nouzi.

Z další činnosti farní chari-
ty uvádíme sběr poštovních 
známek a starších brýlí, kte-
ré pomocí misií zasíláme do 
chudých zemí Afriky – hod-
nota poštovní známky zna-
mená jeden krajíc chleba pro 
dítě. Členové Farní chari-
ty Přeštice, jejich příznivci 
a členové farního společenství 
přispívají v projektu „Adopce 
na dálku“ dívce z Bolívie na 
školní a základní potravinové 
potřeby.

Farní charita Přeštice jako 
sdružení dobrovolníků by 
ráda pomáhala také v příštím 
roce, bude-li to možné. Cha-
ritní domovy pro seniory, pro 
matky s dětmi v tísni, lidé 
v nouzi a jiné projekty by to 
potřebovaly jistě ještě více než 
dříve. Pro tuto činnost bychom 
rádi uskutečnili Tříkrálovou 
sbírku 2021, už také proto, 
že zejména senioři a děti na 
naše koledníky každý rok 
čekají, vyhledávají je a vřele 
přijímají. Pevně věříme, že za 
dodržení hygienických opat-
ření a vzájemné ohleduplnosti 
bude možné sbírku uspořádat 
i v příštím roce.
Vážení spoluobčané, 

do následujícího roku 
2021 Vám přejeme pev-
né zdraví, ať se vám 
covid-19 i jiná onemoc-
nění vyhnou obloukem, 
hodně pohody, klidu 
a vše dobré.

Za FCH Přeštice
Marie Sedláčková
koordinátorka TS

Mgr. Alena Volková
ředitelka FCH Přeštice
Mgr. Alena Volková

ředitelka

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila
paní

 Helena SCHEJBALOVÁ

ÚMRTÍ (září – říjen)

Jindřich NĚMEC
Václav PAŠEK
Marie AUŘADOVÁ
Miroslav KOREC
Karel DOSTÁL
Josef BROŽ 
Adolf FRITSCH
Josef CVAČKA
Zdeňka MALÍKOVÁ
Danuše KAJEROVÁ
Josef POLKA
Ladislav ČENKA
Pavel FIALA 
Jana MORAVCOVÁ
Alena VOLEROVÁ

(1952) 
(1938) 
(1930)
(1942)
(1945) 
(1930) 
(1934)
(1939)
(1924)
(1951) 
(1953) 
(1931)
(1951)
(1942)
(1938)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

Dne 6. 12. 2020 tomu bude 20 let, co nás 
navždy opustil drahý syn, bratr, strýc i otec, 
pan

Josef Naxera.
Stále vzpomínáme. Maminka Anna, sestra 

Ivana s manželem, synovec Tomáš, neteř San-
dra a syn Lukáš.  

VZPOMÍNKA

ZŠ Merklín podporuje
studium dětí v Indii

Od roku 2008 žáci a peda-
gogičtí pracovníci podporují  
Adopcí na dálku studium dětí 
v Indii. Peníze získáváme vždy 
prodejem žákovských výrobků 
na vánočním jarmarku. Z důvo-
du současné epidemiologické 
situace jsme se rozhodli z prací 
žáků vyrobit vlastními silami  
nástěnné kalendáře pro rok 2021 

a tak získat potřebné prostředky 
na zaplacení příspěvku. S nabíd-
kou podpory naší letité chari-
tativní tradice jsme se obrátili 
dopisem na rodiče našich žáků. 
Kalendáře plánujeme předat 
rodinám před Vánocemi. Celá 
akce probíhá pod záštitou Spol-
ku rodičů. Za podporu všem 
děkujeme.                 J. Baxová

I distanční výuka může 
být zábavná

Na jaře 2020 přešla naše 
malotřídní škola ZŠ Řenče 
během velice krátké doby na 
on-line distanční výuku. Naši 
učitelé učili prostřednictvím 
telekonferencí, taktéž využívali 
virtuální Google učebnu, která 
přinesla mnoho výhod, např. 
tvorbu testů, zábavných kví-
zů, taktéž pravidelný kontakt 
učitelů s žáky. Žáci si ve vir-
tuální učebně plnili průběžné 
úkoly, které prostředí učebny 
umí vyhodnotit, což přineslo 
určité ulehčení učitelům. Moc 
nás potěšila celková pozitivní 
zpětná vazba od rodičů našich 
žáků, kteří byli rádi, že jsme se 
této moderní cesty výuky neza-
lekli. Důležité pro ně bylo, že 
nebyl přerušen kontakt žáků 
s učiteli, taktéž s jejich kama-
rády ze školy. Situace z jara se 
tento podzim znovu zopako-
vala. Náš tým učitelů celé září 
a říjen intenzivně pracoval na 
tom, abychom byli na případné 
uzavření školy dobře připrave-
ni. Všem žákům byly zřízeny 
jednotné přístupy a konta na 
Google učebně v rámci naší 
školy. Ve virtuální učebně 
jsme s žáky ve škole průběž-
ně pracovali, aby byli on-line 
prostředí schopni používat 
bez přítomnosti rodičů. Tímto 
nás uzavření školy na podzim 
nezaskočilo, ba naopak – štěs-
tí přálo připraveným. Škola 
obratem poskytla zapůjče-
ní počítačů rodinám, kterým 

bylo potřeba, on-line distanční 
výuka se ze dne na den znovu 
spustila. 

Naši učitelé i žáci se pro-
střednictvím telekonferencí 
setkávají každý den. Učitelé 
je využívají k výkladu nového 
učiva, taktéž si mohou zpětně 
zkontrolovat správnost vypra-
covaných úkolů, které žáci plní 
samostatně. Klasickou tabu-
li k výkladu učiva nahrazuje 
sdílení obrazovky s počítačem 
učitele, kdy může učitel pro-
vést výklad slovně i písemně. 
Pokud učitel zpozoruje u žá-
ků únavu, využívá aktivizační 
hry, úkoly z tělocviku, krátké 
přestávky apod. 

Náhlým uzavřením školy 
naštěstí nedošlo k přerušení 
naší roční celoškolní hry: Ať 
žijí rytíři. Děti si i doma plní 
různé kreativní úkoly, kte-
ré vedou k poznání regionu 
Přeštic i období středověku. 
Právě v říjnu děti doma kres-
lily rytířské turnaje, navštívily 
se svými rodiči kaple v okolí 
Řeneč, u kterých se vyfotily 
a zjistily si o nich základní 
informace. Starší děti zpra-
covaly referáty o hradech 
v okolí, vyráběly různé figur-
ky z přírodnin apod. Výsled-
ky plnění těchto úkolů učite-
lé sdílí na učebně, aby měly 
všechny děti přehled o práci 
jejich spolužáků a nechaly se 
jimi inspirovat. 

Pokračování na str. 11 

Natáčení nahrávky
na rozsvícení stromku

Děti z MŠ Dukelská Přeštice.

Děti z MŠ Gagarinova Přeštice. Kolektiv Karpem a. s. Přeštice přeje všem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021.



Dokončení ze str. 1
Klientů v hotelu výrazně 

ubylo a prodej zákusků a kávy 
z okénka nemůže nahra-
dit běžný provoz. „My  jsme 
rodinná firma,  to nám pomá-
há.  Propustili  jsme  zaměst-
nance  a  všechno  si  děláme 
sami  jako  třeba  úklid  a  pra-
ní.  Tím pádem ale  přicházejí 
o zakázky lidé, kteří to pro nás 
dělali,“ říká spolumajitelka 
Ivana Volfová, která si nedělá 
iluze, že krize v tomto oboru 
brzy skončí. „Nevidím  světlo 
na  konci  tunelu,  nevíme,  kdy 
se  to  rozjede.  A  jestli  potom 
budou  lidi  chtít  utrácet.  Ale 
není  to  válka,  jako  rodinná 
firma přežijeme.“

Brigádu na stavbě si našel 
i provozovatel stánku v lodě-
nici Marek Hojka. Na jaře 
zrušil řadu akcí, ani léto mu 
nepomohlo. „Lidé  odjeli  na 
dovolenou a tržby oproti před-
chozímu roku byly na šedesáti 
procentech.“ Hojka má v plá-
nu otevřít stánek v prosinci a to 
19. 12., kdy bych chtěl opět 
pořádat Tander day. Na Štědrý 
den chce tradičně občerstvo-
vat otužilce, kteří se vrhnou 
do Úhlavy. „Nikdo neví, jak to 
dopadne,  jestli  bude PES  ště-
kat hodně nebo málo.“

(red) 
(neprošlo korekturou)
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LEV
Soustřeďte se 
na to, abyste se 
neztráceli ve 

svých myšlenkách a předsta-
vách. Vaše činy by měly být 
více praktické. Máte zlozvyk 
klouzat jen tak po povrchu 
a nezabývat se věcmi do hloub-
ky. Proto jste také se vším a se 
všemi rychle hotoví. Často ale 
nemáte pravdu.

BERAN
Seberte odvahu 
a vyřešte si své 
partnerské vzta-
hy. Definujte si 

nahlas, co každý z vás dvou 
od vztahu očekává. Nakonec 
budete velmi rádi, že jste to 
konečně udělali. Protože je 
vždy lepší, když víte, na čem 
doopravdy jste.

ŠTÍR
Karty varují 
před ztrátou, 
která nebude 

zas až tak finanční jako citová, 
nějaká věc, ke které se váže 
nějaký hezký zážitek. Pokud 
nad něčím váháte, vypadá to, 
že se konečně rozhodnete a to 
rozhodnutí bude správné.

PANNA
Opravdu nemu-
síte mít doma na 
svátky všechno 
pečlivě nakli-

zeno, navařeno, načančáno. 
Okamžitě zvolněte tempo 
nebo to odstonáte. A opravdu 
chcete pod stromečkem sedět 
v obýváku, kde by se dalo jíst 
ze země, ale s horečkou?

RAK
Nenechte se na-
tlačit do kouta. 
Nic neslibujte, 

nic nepodepisujte. Obecně 
všechno, co jde odložit, odlož-
te. Vaše komunikativní doved-
nosti budou totiž téměř nulové, 
takže se nebudete umět dosta-
tečně bránit útokům lidských 
pijavic.

Horoskopy
PODLE IvanY ReginY SádlovÉ

PROSINEC

BÝK
Pozor si dejte na 
nepromyšlené 
akce ve vašem 
partnerském ži-

votě. Zejména ve druhé polo-
vině prosince. Vy, kteří máte 
sklony k hádkám, se obzvláš-
tě kontrolujte a kroťte. Mějte 
na paměti, že ani fyzicky, ani 
duševně nejste tak nezranitel-
ní, jak si myslíte.

BLÍŽENCI
Působíte na své 
okolí jako lidé, 
kteří nema-

jí zájem o vážnou známost. 
Tento měsíc vás opravdu 
bude bavit povrchní flirtování. 
Na vaši obranu nutno říct, že 
oněm náhodným známostem 
nebudete slibovat, že spolu 
zestárnete.

VÁHY
V prosinci na 
okolí budete 
působit velmi 

charismatickým, motivujícím 
dojmem. Bude z vás dokonalý 
vůdce. Využijte toho. Pokud 
chcete někoho dostat na svoji 
stranu, je pro to ideální čas. 
Jen pozor, abyste nebyli příliš 
agresivní.

STŘELEC
Čeká vás krás-
ný měsíc. O to 
víc, že je to 

právě prosinec. Všechno se 
bude odehrávat tak, jak jste si 
představovali nebo naplánova-
li. Romantika, hezké rodinné 
vztahy, dobré zdraví, nečekané 
překvapení pod stromečkem, 
to všechno tam bude. Užívejte 
si to!

KOZOROH
V prosinci si hlí-
dejte především 
žaludek a zaží-
vání. Vánoční 

svátky jsou pro ně výzvou 
každoročně, tak si letos nepři-
dělávejte zbytečné potíže. Jste 
silní jedinci, „ne“ říkat umíte 
i ve složitých situacích, tak 
odmítnout nabízené pochutiny 
snad zvládnete také.

VODNÁŘ
Neřešte pořád, 
kdo a co si o vás 
myslí. Spíše se 
zamyslete nad 

tím, proč právě tuhle vlastnost 
máte na tolik vybuzenou. Ano, 
nízké sebevědomí. Začněte na 
tom pracovat, jinak se stanete 
loutkou v rukou druhých, jen 
abyste se zalíbili a zavděčili.

RYBY
Do půlky měsí-
ce pilně pracuj-
te, pokud máte 

nějaké kariérní plány, mohly 
by se pomalu začít realizovat. 
Pak vás zastaví únava až vyho-
ření. Nemějte však strach, ten-
to stav je pouze přechodný. 
V novém roce zase pojedete 
na plný plyn.

Škola osiřela
Opět přišla ta doba, kterou 

si mnozí z nás uvědomovali, 
ale nechtěli připustit, že se 
každého z nás může znovu 
dotknout.

Ve středu 14. 10. 2020 se 
znovu zavřely všechny školy 
1. stupně ZŠ. Na toto opat-
ření jsme se od září průběž-
ně připravovali, ale doufali 
jsme, že se tomu ubráníme. 
Neubránili. Opět začalo vyu-
čování distančně. To, co pro 
nás na jaře vypadalo docela 
nemožné, se nyní opravdu 
daří a mohu říct, že nám jde 
výuka skvěle od rukou.

Zpočátku jsme měli vel-
ký problém s technickým 
zabezpečením, proto jsme 
se zapojili do projektu Daruj 
notebook – pomáháme pomá-
hat. Nevěřila bych, že se na-
jdou opravdu i takoví lidé, 
kteří chtějí pomoci škole 
a nabízí svá zařízení zdarma. 
Jsem ráda, že právě v takové 
nepříznivé době si dokážeme 
opravdu pomáhat. Doufám, 
že i naše děti, kterým takové 
krásné činy stále zdůrazňu-
jeme a učíme je tomuto cho-
vání, jednou také pomohou 
ve správný čas na správném 
místě. Nyní se situace výrazně 
zlepšila, jelikož jsme obdrželi 
ze státního rozpočtu finanční 
dotaci na nákup ICT techniky. 
Zakoupili jsme několik note-
booků a tabletů, které jsou 
k dispozici rodinám s dětmi, 
které nemají toto PC zařízení, 
nebo rodinám s větším počtem 
dětí.

Situace přesto stále není leh-
ká, jelikož jsme malotřídní 

škola – to znamená, že máme 
spojené ročníky a výuka se tím 
ztěžuje. Jen propojení on-line 
výuky mezi ročníky a peda-
gogy zabralo nemálo času, 
než jsme nastavili určitá pra-
vidla a najeli na nový režim. 
Všichni máme ale obrovskou 
radost z toho, že tato výuka 
probíhá. Žáci 1.-5. ročníku 
již od prvního dne zavření 
škol nepřišli o vyučování, 
o kontakt se svými spolužáky 
a pedagogy, a samozřejmě ani 
o učební látku, která navázala 
na již probrané učivo. Nema-
lou měrou se na všem podílí 
i rodiče, kteří s naší školou 
výborně spolupracují, reagují 
na naše e-maily a vzkazy. Se 
svými dětmi soustavně pra-
cují, komunikují, podílí se 
na vypracovávání domácích 
úkolů, a dokonce i úkolů nad 
rámec výuky. Bez takové spo-
lupráce by byla naše snaha ve 
výuce marná.

Chtěla bych poděkovat všem 
rodičům, pedagogům, ale 
i provozním zaměstnancům, 
kteří se podílejí jak na vyučo-
vacím procesu, tak na zajištění 
úklidu a dezinfikování prostor 
školy. Pokud budeme vši- 
chni spolupracovat a pomáhat 
si, určitě se společně budeme 
už brzy radovat z přítomnosti 
našich dětí ve školách. A věřte, 
že škola, kde není slyšet smích 
a křik dětí, není opravdová 
škola. Nesmím zapomenout 
ani na Vás, všechny občany. 
Buďte vůči ostatním ohledu-
plní, pomáhejte si a hlavně 
– opatrujte se.

Mgr. Jana Tolarová

Hola, hola, škola volá...
Přesně tak jsme si na konci 

srpna a začátku září mysleli, 
že to opravdu bude. Nebý-
vá zvykem, aby se žáci po 
prázdninách do školy těšili. 
Ale po téměř půlročním škol-
ním půstu to bylo jinak. Jenže 
nikdo z nás zatím netušil, že 
každodenní setkávání ve ško-
le, dohánění základního učiva 
z jara předchozího školního 
roku a seznamování se s no-
vým, bude mít krátké trvání.

První velká změna přišla 
hned od 12. října, kdy na 2. 
stupni byla zahájena střídavá 
výuka. Při plánování střída-
vé výuky bylo bráno v potaz 
množství různých omezení, 
i to, aby se vyšlo v rámci mož-
ností vstříc žákům. Zároveň 
se vedení školy připravovalo 
na variantu uzavření celé ško-
ly. A to přišlo záhy – po dvou 
dnech. Od 14. října přešla celá 
škola na distanční výuku. Byly 
zveřejněny rozvrhy s tím, že 
předpokládaný termín otevře-
ní 2. listopadu není tak vzdá-
len. A „hola, hola, škola volá“ 
se stávalo denní realitou při 
připojování se do virtuálního 
světa distanční výuky. Vede-
ní školy a všichni pedagogič-
tí pracovníci se připravovali 
již během prázdnin a násled-
ně celé září na tuto situaci. 
Ale teorie a praxe je zcela 
něco jiného. Na souši se pla-
vat nenaučíš a nastalá situace 
by se dala přirovnat k hození 
neplavce do vody. Zde je nut-
no poděkovat všem rodičům, 
kteří i v jejich nelehké osob-
ní, pracovní i rodinné situaci 
ještě zvládali nástrahy připo-
jení do systému a distanční 
výuku především s nejmlad-
šími žáky. Postupem času 
byly odstraňovány nedostatky 

připojení, žáci si začali zvykat 
na nové prostředí, začal fungo-
vat nastavený řád a pravidla. 
Po 2. listopadu v souvislosti 
s prodloužením uzavření škol 
došlo i k dílčím úpravám roz-
vrhů. Chápu některé rodiče, že 
rozsah distanční výuky se jim 
zdál nedostatečný, ale vše má 
se vším souvislost a v žádném 
případě nelze srovnávat tento 
způsob s denní prezenční výu-
kou.

Od 18. listopadu se do školy 
vrátili alespoň žáci 1. a 2. tříd. 
Zároveň naše škola zajišťovala 
péči o děti vybraných profesí 
po celou dobu až do 27. 11. 
(krizová škola). Přichází další 
zlom, 30. listopad, kdy se nám 
vrátí celý 1. stupeň, 9. ročník 
a ostatní ročníky rotačně. Opět 
úprava provozních podmínek. 
A vidina toho, že se snad pro-
voz školy brzo vrátí do normá-
lu.

Touto cestou bych chtěl 
poděkovat všem pracovní-
kům Základní školy Josefa 
Hlávky Přeštice za aktivní 
přístup a reakce na rychlé 
změny v organizaci provo-
zu školy a výuky. Zvláštní 
dík patří paním zástupkyním  
Mgr. P. Křenové, Mgr. M. 
Hrubé a Mgr. I. Boulové. 
V neposlední řadě všem rodi-
čům za velice vstřícný postoj 
a spolupráci při zajištění růz-
ných forem výuky. 

Na závěr bych Vám všem 
chtěl popřát novými školský-
mi výrazy co nejvíce prezenč-
ního osobního setkávání, málo 
distančních online rozhovorů, 
životní rotaci v klidnějším 
rytmu a k tomu hodně zdraví, 
štěstí a optimismu.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Dokončení ze str. 2
Manželův dědeček byl jedi-
ný žijící člen tehdejší hudeb-
ní skupiny Asfalt jazz, která 
vznikla v roce 1935 na Přeš-
ticku. Ponechali jsme proto 
název Asfalt a pokračovali 
jsme v tradici.
Kde se vzal název Asfalt 

v roce 1935?
To je odvozené od první 

asfaltové silnice z Klatov do 
Plzně, kterou tehdy postavili. 
Vedle silnice naproti bývalé 
Prefě dodnes stojí domek, kde 
bydlel kapelník a kde kapela 
zkoušela každou neděli. Lidé si 
sedli naproti na stráň a poslou-
chali je a tančili na asfaltu.
Co hraje Asfalt dnes?
Převzaté věci, všechno, 

populární hudbu, rockovou, 
country, lidovou. Jsme čtyři, 
já, manžel a dva saxofonisté. 
Občas s námi hraje i syn Vác-
lav, studuje hudbu na konzer-

vatoři Jaroslava Ježka a hraje 
na všechny saxofony, které 
existují. Druhý syn je ajťák, 
věnuje se programování.
Zpíváte si sama, když 

to teď nejde ve škole ani 
s kapelou?

Když nemám zrovna dob-
rou náladu, sednu si k pianu 
a zazpívám si, hned je mi líp. 
Teď nám hudba chybí, a když 
to na nás přijde, postavíme 
aparaturu na zahradě nebo 
v garáži a zahrajeme si. Asfalt 
je teď garážová kapela.

Všem dětem, kolegům, 
rodičům, našim poslu-
chačům a Přeštičákům 
přeji hodně ZDRAVÍ, 
ZDRAVÝ rozum a opti-
mismu ZDAR v novém 
roce 2021! NK

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

Výuka online není katastrofa

Vzhledem k současným omezením 
zatím žádné akce nepřipravujeme.

Zima v Loděnici

Co se děje v zavřených...

PROVOZ 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘEŠTICE 

VE DNECH 
23. 12., 28. 12 a 30. 12. 2020

Ve dnech 23. 12. 2020, 28. 12. 2020 a 30. 12. 2020 je sta-
novena provozní doba Městského úřadu Přeštice do 13.00 
hodin, úřední hodiny od 8.00 do 13.00 hodin.

Ing. Zdeňka Alblová
tajemnice MěÚ Přeštice
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SVČ Slunečnice informuje ZPRÁVY Z CARMINY

Milí příznivci Carminy, 
jak je známo, na jaře byla 

naše činnost kvůli vládním 
opatřením souvisejícím s náka-
zou covid-19 přerušena, jakmi-
le byla tato opatření uvolněna, 
zareagovaly jsme a narychlo 
i v době dovolených dokáza-
ly nacvičit potřebné skladby 
ke společnému vystoupení se 
skupinou Rangers na Moravě 
v Lázních Slatinice. Krátce 
jsme naši činnost rozběhly opět 
koncem srpna na soustředění 
věnovanému především novým 
vánočním skladbám. Násle-
dovaly dvě zářijové zkoušky 
a zpívání nám bylo opět vlivem 
vyšší moci znemožněno. Ještě 
to ovšem nevzdáváme! Naše 
sbormistryně, Jana Valento-
vá, zásobila naše e-mailové 
schránky nahrávkami jednotli-
vých hlasových partů k domá-
címu samostatnému nácviku, 

řečeno výrazem aktuálním –
k distanční výuce. Protože naši 
členskou základnu tvoří ženy, 
které mají chuť do společné 
práce, po zpěvu se jim stýská 
a doma je přece jen malé pub-
likum, věříme, že pokud by se 
okolnosti pro sborové zpívání 
včas změnily v náš prospěch, 
dokázaly bychom alespoň 
jeden z tradičních vánočních 
koncertů pro vás, naše věrné 
posluchače, fanoušky a přá-
tele hudby, uskutečnit, byť by 
to znamenalo rychlé uvedení 
sil do akce a jen letmý nácvik. 
V případě, že se koncerty usku-
teční, budeme vás informovat 
na našich webových stránkách 
carmina.webnode.cz

Těšíme se na vás, milí poslu-
chači, ať na Vánoce či v příš-
tím roce.

Za sbor 
Hana Volfová

Konec října nám přinesl dal-
ší omezení v podobě zákazu 
vycházení, a proto jsme se, 
stejně jako na jaře, přesunuli do 
online prostoru. Hanka s Ven-
dy pokračovaly ve vymýšlení 
aktivit, tvoření a pečení. Já pak 
jejich fotky upravovala a při-
pravovala z nich postupy, kte-
rými jste se mohli inspirovat 
na našich webových stránkách, 
FB stránce a ve FB skupině. 
Zveřejňovala jsem je také na 
celostátním webu https://mit-
kamjit.cz/, který provozuje 
Sdružení pracovníků domů 
dětí a mládeže a kde můžete 
najít mnoho dalších inspira-
tivních nápadů na nejrůznější 
aktivity.

Na období adventu jsme 
s kolegyněmi připravily 
adventní hru pro všechny děti 
a jejich rodiče, tety a strej-
dy, babičky a dědečky. Hra 
„Adventní putování za Ježíš-
kem“ byla zahájena ve středu 
25. listopadu, před 1. adventní 
nedělí, a bude končit 24. pro-
since 2020. Přihlásit do hry 
se můžete kdykoliv. Bude-
me vás provázet adventním 
obdobím, připravily jsme pro 
vás příběhy, tvoření, pečení, 
vaření, tradice, trochu pona-
učení☺ a další aktivity. Sami 
si vyberete, kterých se budete 
účastnit a když na konci dopu-
tujeme do Betléma a setkáme 
se s miminkem Ježíškem, kaž-
dé dítě dostane dáreček. Jedi-
nou podmínkou je přihlásit se 

do hry pomocí přihlašovacího 
formuláře, do kterého se dosta-
nete přes naše webové strán-
ky: https://slunecniceprestice.
cz/, záložka Akce, „Adventní 
putování za Ježíškem“. Pokud 
se bude účastnit z jedné rodi-
ny více dětí, přihlaste, prosím, 
každé dítě zvlášť. To proto, 
aby Ježíšek připravil dost dár-
ků a aby nikdo nebyl smutný, 
že dáreček nedostal. Důležité 
bude také sledovat naše webo-
vé stránky, nebo se přihlaste 
do naší facebookové skupiny: 
Středisko volného času Slu-
nečnice Přeštice, příspěvková 
organizace, či se staňte fanouš-
kem naší facebookové stránky: 
Středisko volného času Slu-
nečnice Přeštice, p. o. Puto-
vání se totiž bude z větší části 
odehrávat v online prostoru. 
Na výše uvedených odkazech 
budou denně zveřejňovány 
pokyny a úkoly.
Přejeme všem našim 

příznivcům, přátelům 
a podporovatelům, dě-
tem z našich kroužků 
a jejich rodičům, aby 
nalezli klid a pokoj v té-
to neklidné a zvlášt-
ní době. Přejeme vám 
radostné prožití vánoč-
ních svátků a všem čle-
nům vašich rodin pevné 
zdraví.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Mgr. Jana Prokešová

ředitelka SVČ Slunečnice
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Nad vánočním vydáním Zelené Hory
V úvodním příspěvku sborní-

ku jižního Plzeňska Pod Zele-
nou Horou se autor Jiří San-
kot věnuje vzácně zachované 
korespondenci žáčků národ-
ních škol ve Chválenicích 
a Prusinách, kterou na popud 
svých učitelů posílali na bojiš-
tě první světové války nejen 
svým příbuzným, ale i úplně 
cizím vojákům. Víte, kde by-
chom v našem nejbližším oko-
lí nalezli kostel bez věže? Stojí 

od poloviny 18. století ve Ště-
novicích, vznikl z hospodář-
ského objektu, a o tom, proč 
mu byla upřena důstojná věž, 
píše místní historička Alena 
Vlčková. Náhodný objev nápi-
su na soklu jednoho starého 
kříže na pomezí západních 
a jižních Čech vzbudil pozor-
nost archiváře Vladimíra Čer-
venky, který se úspěšně zhostil 
pátrání po okolnostech posta-
vení kříže i osobnosti jeho 

donátora. Přeštičtí občané cho-
dí při cestě na hřbitov kolem 
budovy, které je právě letos 
rovných 160 let. Je to bývalý 
špitál, dům s číslem popis-
ným 43, který stojí v místech 
někdejší návsi osady Pohořko, 
kde býval dříve rybníček. Za 
svůj vznik vděčil objekt jedno-
mu z nejosvícenějších kněží, 
kteří v Přešticích působili, 
E. V. Řičákovi. 

Pokračování na str. 9
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Michal Tejček, Dům historie Přešticka

Přeštické nebe
Přeštické náměstí bylo v 17. a 18. století vyzdobeno sochami světců, ochránců města. 
Během historie se postupně podařilo rozmístit sochy symetricky na každou stranu náměs-
tí jednu, takže tvoří pomyslný žehnající kříž nad centrem i celým městem. Pojďme si při-
pomenout jejich historii, význam i symboliku.
1. Nejstarší sochou (v tomto případě sousoším) na náměstí 
je Mariánský sloup na jižní straně se sochami Panny Marie, 
sv. Václava a sv. Vojtěcha. Na podstavci je nápis: A. M. S. D. P. / 
/ I. B. A. H. H. P. / EX VOTO / A[nn]o Dni / 1676,  který 

je  zkratkou  latin-
ského: Adalbertus 
Mathias  Schram 
Decanus  Przesti-
censis  /  In  Beati 
Adalberti  Hono-
rem  Hanc  Posuit 
(Statuam)  („Přeš-
tický  děkan  Voj-
těch Matěj Schram 
nechal  postavit 
tuto sochu k poctě 
sv.  Vojtěcha  na 
základě  slibu 
v  roce  1676“). 
Nápis  sice  hovoří 
pouze  o  sv.  Voj-
těchovi,  ale  sou-
soší  reprezentu-

je  dvojici  zemských  patronů  a Pannu Marii,  která měla  být 
v 17. století rovněž patronkou Čech. Za co tento pro Přeštice 
významný  děkan  Schram  (1663–1695)  svému  patronu  tou-
to sochou děkoval,  jak svědčí nápis, nevíme. A neznáme ani 
autora soch. Sloup stál původně blíže silnici, v roce 1835 jej 
poté, co byl náhodně povalen, přemístili symetricky na dnešní 
místo. V roce 2009 byly sochy Václava a Vojtěcha nahrazeny 
kopiemi.

   Foto Michal Tejček

2. Socha sv. Jana Nepomuckého na západní straně náměs-
tí  je asi umělecky nejcennější dochovanou sochou z naše-
ho  souboru.  Neznámo  kdy  ji  nechal  zhotovit  přeštický 
rodák  Jakub  Xaver  Hlávka,  v  letech  1701–1710  přeštic-
ký  kaplan,  poté  farář  v Němčicích  nad Hanou  a  v  letech 
1729  až  do  své  smrti  v  roce  1740  farář  v moravské  Lul-
či.  Památková  evidence  uvádí  rok  vzniku  sochy  1707. 
Prameny  ovšem  naznačují,  že  Hlávka  nechal  sochu  pro 
rodné  město  zhotovit  až  jako  němčický  farář  (1716– 
–1729). Socha byla restaurována v roce 2010 a 2019.

                                                                Foto Michal Tejček     

3.  Jakub  Xaver 
Hlávka  daroval 
sochu  Jana  Nepo-
muckého  rovněž 
své tehdejší farnos-
ti,  Němčicím  nad 
Hanou, a to v roce 
1717.  Socha  je 
dílem  olomoucké-
ho sochaře Davida 
Johanna  Zürna. 
Není  vyloučeno, 
že  Hlávka  nechal 
zhotovit sochy dvě, 
jednu pro Přeštice, 
druhou pro Němči-
ce, a že tedy auto-
rem  naší  sochy  je 
právě Zürn...

             Foto
Adam Sekanina

4.  Mohut-
ná  barokní 
socha (souso-
ší)  sv.  Bene-
dikta († 543), 
otce západní-
ho  mnišství, 
stávala  od 
roku 1729 na 
severní  stra-
ně  náměstí 
a  byla  nej-
spíše  dílem 
významného 
p l z e ň s k é -
ho  sochaře 
Lazara Wide-
manna. Měla 
nepochybně 
symbo l i zo -
vat  novou 
p ř e š t i c k ou 
d u c h o v n í 
i  světskou 

vrchnost  –  kladrubské  benediktiny.  Samotnou  sochu  svět-
ce obklopovali  andělé a  čtyři  zvířata,  symbolizující  světadí-
ly. Výzdoba korespondovala s původním barokním nápisem, 
který obsahoval pět zaslíbení Božích sv. Benediktovi: 1) řád 
benediktinů bude  trvat  až do  konce  světa,  2) upevní  ve  víře 
všechny končiny země, 3) kdo umře jako člen řádu, bude spa-
sen,  4)  nepřátelé  řádu  skončí  špatně,  5)  ti,  kdo  benediktiny 
podporují, budou mít dobrý konec. Právě ono čtvrté zaslíbení 
o nepřátelích vztáhlo na sebe pražské arcibiskupství, se kte-
rým měli benediktini v té době spory, a nápis musel být odstra-
něn.                                                                           Foto DHP

5. Socha byla, bohužel, z velmi nekvalitního pískovce. Přes-
tože prošla v roce 1974 restaurováním, odlomila se v létě 1980 
vlivem povětrnosti spodní část sochy a soklu a v létě 1981 bylo 
kolem ní postaveno lešení. V dubnu 1982 byla socha přenese-
na na farní zahradu. Fotografie zachycuje stav těsně po pře-
nesení. Dnes ze sochy zbyl jen podstavec v lapidáriu a opršelá 
hromádka písku.                                           Foto Ing. Jiří Běl

6. Socha sv. Kiliána († 689) na východní straně náměstí je 
patrně nejmladší sochou zdejšího pantheonu. Byla vytvořena 
v roce 1734. Benediktini jej zde umístili nepochybně jako sym-
bol  svého řádu. O něco později  z něj udělali patrona města 
proti  požárům,  když  si  spojili  údajné datum velkého požáru 
města v roce 1590 se světcovým svátkem (8. července). O tom 
svědčí  i  nápis  na  soše:  SancCtVs  ChILIanVs  In  perICVLIs 
InCenDII CIVItatIs PrzestICensIs perennIs proteCtor, Defen-
sor  („Svatý Kilián,  stálý  ochránce  a  obránce města Přeštic 
proti nebezpečí požáru“ a chronogram 1734). Vždy v neděli 
po tomto datu chodilo k soše modlitební procesí a pro město 
to byl velký svátek. Na fotografii původní socha, v roce 2003 
nahrazena kopií.                                                       Foto DHP
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150. výročí narození Jaroslava Preisse (1870-1946)

Před 150 lety, byl to čtvrtek 
8. prosince 1870, se v Přeš-
ticích v domě č. p. 112 naro-
dil adjunktovi místního c. k. 
okresního soudu Karlu Preis-
sovi a jeho ženě Barboře, roze-
né Ráslové syn, který dostal 
jméno Jaroslav Karel Hugo 
Preiss.

Svojí nezměrnou pílí se stal 
největším finančníkem prvore-
publikového Československa 

a stál také vedle Aloise Raší-
na u zrodu československé 
koruny. Záhy se rodina pře-
stěhovala do Domažlic, kde 
mladý Jaroslav vystudoval 
osmileté gymnázium, ze kte-
rého pokračoval ve studiu práv 
na pražské Karlově univer-
zitě. Jako mladý student byl 
zapojen v letech 1893-1894 
do procesu s tzv. Omladi-
nou, ve kterém se seznámil se 

svým pozdějím přítelem Aloi-
sem Rašínem. Stal se členem 
strany Mladočechů. Od roku 
1900 pracoval jako redaktor 
hospodářské části Národních 
listů. Díky této funkci projel 
mnoho podniků a podporoval 
svými schopnostmi domácí 
hospodářské kruhy k inovaci 
a průbojnosti a pomáhal zaklá-
dat různé hospodářské spolky, 
jejichž se často stával členem. 

Od roku 1904 pracoval pro 
Finanční listy vydávané Živ-
nostenskou bankou pro Čechy 
a Moravu a v roce 1907 se již 
stal přímo šéfem jejího hypo-
tekárního a úvěrového odděle-
ní. Během 1. světové války se 
stavil proti masivnímu úpisu 
rakouských válečných půjček 
a snažil se je všemožně bojko-
tovat. Za to byl zatčen a sou-
zen za velezdradu, ale amnestií 

císaře Karla I. byl v roce 1917 
propuštěn. Po svém návratu 
do Prahy byl demenostrativně 
zvolen do čela Živnostenské 
banky jako její vrchní ředi-
tel, kterým zůstal až do roku 
1938.

Podílel se spolu s Rašínem na 
tvorbě hospodářských zákonů, 
především měnové reformy, 
kterou v roce 1919 došlo ke 
vzniku československé koru-
ny. Několikrát odmítl funkci 
ministra financí a raději stál 
dále v pozadí. Za jeho éry, 
zejména díky zákonu o nostri-
fikaci převzala Živnostenská 
banka gesci nad stovkami, do 
té doby rakouských či němec-
kých podniků, které se staly 
vlajkovými loděmi našeho 
průmyslu. Živnostenská banka 
byla největší naší tuzemskou 
bankou, která měla významný 
vliv v celém středoevropském 
regionu. Svým vlivem a kapi-
tálovými účastmi ovládala 
téměř polovinu tuzemského 
průmyslu.

Díly své pozici měl nejen 
ekonomický, ale také politický 
vliv. Už v letech 1908-1913 byl 
poslancem Českého zemského 
sněmu. V letech 1918-1919 
poslancoval v Národním shor-
máždění, ale mnohem více se 
cítil doma v zázemí, kde na něj 
nebylo vidět. Významně půso-
bil i při mezinárodních rozho-
vorech v Ženevě a Paříži, kde 
se jednalo o mírových smlou-
vách a pochopitelně i o závaz-
cích po bývalém Rakousko-
Uhersku. Několikrát obdržel 
nabídku na funkci ministra 
financí, naposledy v roce 1932 
přímo od Masaryka. V roce 
1938, po abdikaci Beneše byl 
dokonce zvažován jako jeden 
z kandidátů na prezidenta 
republiky.

Preiss byl velmi vzdělaný 
a kulturní člověk. Jeho prv-
ní žena, Olga Dostalová ho 
přivedla mj. k podpoře řady 
významných umělců. Její sest-
rou byla herečka Národního 
divalda Leopolda Dostalová. 
Finančně podporoval Svato-
pluka Machara, Jakuba Demla, 
za nemalé prostředky vykoupil 
rukopisy Aloise Rašína a pře-
devším vytvořil rozsáhlou 
sbírku obrazů z děl Mánesa, 
Čerkáma, Alše, Marodla, Šva-
binského, Nechleby a dalších. 
Jeho knihavna čítající kolem 
40.000 knih byla po Masary-
kově knihově druhou největší 
u nás. Podporoval mnohé spol-
ky, přispěl na stavbu Mánesa 
nebo Národního technického 
muzea v Praze.

S manželkou Olgou měli tři 
dcery. Olgu, Jarmilu a Věru. 
Poměrně brzy, v červnu 1921 
ovdověl. Dcera Olga však 
proslula mnohými skandály, 
dokonce předala informace 

proti svému otci redaktorům 
Rudého Práva, které mu dalo 
přezdívku „žralok od Prašné 
brány“. Prostřední dcera Věra 
se provdala za dr. Joe Hart-
manna, který působil v cuk-
rovarnictví a díky svému otci 
a nyní i tchánovi se stal gene-
rálním ředitelem České cuker-
ní společnosti, která byla ovlá-
dána rovněž Živnobankou. 
V roce 1936 se podruhé oženil 
s Jarmilou Dimmerovou.

V roce 1938 odešel z čela 
Živnostenské banky, poté co 
se mu podařilo po usilovných 
jednáních získat rozsáhlý uhel-
ný majetek rodiny Petschků 
do vlastnictví banky, o které 
usiloval celých dvacet let. Za 
několik měsíců poté, odstoupe-
ním Sudet banka o doly přišla. 
Za 2. světové války byl zatčen 
Gestapem a nucen ke spoluprá-
ci. To odmítl, načež mu byla 
vyměřena pokuta 5 milionů K, 
po jejímž zaplacení byl propuš-
těn. Po osvobození v roce 1945 
byl zatčen a několik měsíců 
vyšetřován v Pankrácké věz-
nici. Po intervencích několika 
vlivných osobností byl koncem 
dubna 1946 propuštěn, aby za 
tři dny poté, 29. dubna 1946 na 
následky věznění zemřel. Byl 
pochován vedle své první ženy 
na vyšehradském hřbitově.

Zemřel tak největší bankéř 
první republiky. Jeho celo-
životní dílo, Živnostenská 
banka byla zestátněna a stala 
se národním podnikem. Jeho 
osobní majetek byl konfisko-
ván. Rozsáhlé sbírky umění 
i knihovna byly rozkradeny, 
velkostatek Lavičky, činžovní 
dům v Praze i jeho smíchov-
ská vila zabavena. Přestože jí 
postavil kapitalista, rád se do 
ní nastěhoval komunista Vasil 
Bilak, později byla sídlem 
jihokorejského velkyslanectví.

Za svého života se nechal 
několikrát portértovat svými 
přáteli, malíři a grafiky. Jed-
ním z nich byl i Max Švabin-
ský, který pro něj v roce 1930 
vytvořil grafický list suchou 
jehlou.

K poctě této osobnosti při-
pravilo Muzeum cenných 
papírů, nadační fond pamětní 
tisk v podobě sběratelské ban-
kovky. 

Dokončení na str. 9
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Vzpomínka na kapelníka 
Pavla Maška (1890-1959)

Narodil se 28. června 1890 
v Dolní Lukavici č. p. 106 jako 
jedno z devíti dětí kapelníka 
Martina Maška (*1857), rodá-
ka z Vodokrt, a jeho ženy Filo-
meny, rozené Boudové. Pavel 
se od dětství věnoval hře na 
klarinet. Vyučil se obuvníkem. 
Hrál u vojenské hudby 35. 
pěšího pluku v Plzni. V průbě-
hu první světové války byl zajat 
v Rusku a byl ruskými úřady 
jmenován dirigentem divadel-
ního orchestru v Petro-Pavlov-
sku. Po návratu z Ruska byl 
dva roky dirigentem vojenské 
hudby v Kroměříži. Na začát-
ku 20. let 20. století založil 
v Dolní Lukavici velký dvaa-
dvacetičlenný orchestr složený 
z hudebníků z Dolní a Horní 
Lukavice, Lišic, Chlumčan 
a dalších obcí. Byla to repre-
zentační kapela i pro Přeštice. 
11. července 1925 se oženil 
s Barborou Taflíkovou z Lišic 
(*1904). Žili v domě č. p. 106, 
kde se jim narodili dva syno-
vé: Pavel (1926-2006, generál- 
major na ministerstvu obrany 
v Praze, měl syna Pavla, kte-
rý žije s manželkou a 2 syny 
v Dánsku) a Václav (1929- 
-2007, zdědil hudební nadání, 
pokračoval v kapele, s manžel-
kou měl tři děti. Synové Vác-
lav a Pavel žijí v DL a dcera 
Marie v Lišicích). Dne 19. 11. 

1938 manželé Pavel a Barbora 
Maškovi dům č. p. 106 vymě-
nili za č. p. 43 (s Regnerový-
mi). Pavel Mašek hrál v celém 
okolí. Hrál nejen při svatbách 
a pohřbech v lukavickém kos-
tele. Lukavický farář P. Bohu-
mil Mráz ve farní kronice 
napsal: „Koncem  ledna  1944 
uspořádal  jsem spolu s kapel-
níkem Pavlem Maškem koncert 
vánočních koled za spolupráce 
řídícího  učitele  Hřebce.  Čistý 
výnos z akce byl 300 korun. To 
jsme  rozdělili  chudým  dětem 
zdejší školy. Děti koledy krás-
ně  uměly.“ Kapelník Pavel 
Mašek zemřel 26. 12. 1959. Je 
pohřben na lukavickém hřbito-
vě. 

V roce 2020 by uplynulo 
150 let od založení Maškovy 
kapely.

Mgr. Eva Horová

Jim Lovell a kořeny 
na Lukavicku

Jimův dědeček, Jan Mašek, 
se narodil 21. 6. 1857 v Hor-
ní Lukavici a babička Anna 
(*1855), rozená Tumpachová, 
pocházela z Dolní Lukavice  
č. p. 94. Odtud se na sklon-
ku 19. století odstěhovali do 
Ameriky. Pravděpodobně 
s nimi odcestovali i dědečko-
vi sourozenci Barbora a Voj-
těch. V zemi tak zůstal pou-
ze bratr Petr (*1876), jehož 
syn MUDr. František Mašek 
udržoval s Jimem na přelomu 
60. a 70. let 20. stol. písemný 
kontakt. Dcera Jana a Anny, 
Blanka Mašková, později pro-
vdaná Lovellová, je Jamesova 
matka. James Arthur Lovell 
jr., zvaný od dětství Jim, se 
narodil již jako Američan 25. 
března 1928 v Clevelandu, 
Ohio. Jeho budoucí povolání 
se v něm formovalo už v dět-
ství. Zajímal se o rakety a cel-
kově byl ohromen vesmírem. 
Jednu raketu dokonce sestrojil 
a vypustil.

Jim si velmi přál studovat 
obor, který by souvisel s tech-
nikou a výzkumnou činností. 
V dětství však přišel o otce 
a jeho maminka nemohla 
financovat nákladná studia. 
Námořnictvo v té době nabíze-
lo program Holloway. Jednalo 
se o dva roky studia technic-
kého oboru zdarma, letecký 
výcvik, a půl roku služby na 
moři. Následovaly dva roky 
vysoké školy a po nich dráha 
námořního letce. Studia zakon-
čil v roce 1952, kdy se zároveň 
oženil s Marylin Gerlachovou. 
Mají spolu čtyři děti.

Jim sloužil na letadlových 
lodích v Pacifiku. Postupně 
byl povýšen do hodnosti poru-
číka a v roce 1958 byl převelen 
do Leteckého zkušebního stře-
diska. V půlročním kurzu pro 
zkušební piloty skončil jako 
nejlepší. Na jaře roku 1959 
byl Lovell pozván k výběru do 
prvního oddílu astronautů. Byl 
však vybrán až při druhé pří-
ležitosti v září 1962.

Lovell byl nejprve zařazen do 
programu Gemini. V roce 1965 
pilotoval loď Gemini 7, čímž 
ještě vzrostla Jimova touha 

po dalším poznávání vesmíru, 
navíc v době, kdy se již reál-
ně připravovaly možnosti letu 
na Měsíc. Lodi Gemini 12 již 
velel. V Apollu 8 obletěl v roli 
pilota velitelského modulu 
Měsíc spolu s velitelem Fran-
kem Bormanem a Williamem 
Andersem, pilotem lunárního 
modulu. Tito tři se tak sta-
li prvními lidmi, kteří viděli 
„zblízka“ Měsíc. U letu Apolla 
11 byl Lovell záložním velite-
lem a bylo s ním počítáno jako 
s velitelem Apolla 14.

Kvůli infekci Alana Shepar-
da, původního velitele Apol-
la 13, došlo ke změně a Jim 
byl přesunut na „třináctku“. 
Dne 11. dubna 1970 vzlétl 
Jim Lovell s Fredem Haisem 
a Jackem Swigertem do ves-
míru. Destinací Apolla 13 
byl Měsíc, konkrétně pohoří 
Fra Mauro. Na Měsíci však 
tato posádka nikdy nepřistála, 
protože cíl mise se dramaticky 
změnil poté, co Jack Swigert 
oznámil do řídícího střediska 
známé: „Houston, we’ve had 
a problem!“ V letošním roce 
jsme si připomněli 50 let od 
této události. Při letu Apollo 
13 si Lovell jako připomín-
ku svého českého původu 
s sebou vezl československou 
vlajku. V roce 1997 a 2000 
navštívil Dolní Lukavici. Dne 
28. 10. 2000 přijel společně 
s jediným českým kosmonau-
tem Vladimírem Remkem. 
Akce pro veřejnost se tehdy 
konala na fotbalovém hřišti. 
Na obecním úřadě si J. Lovell 
převzal od starosty Václa-
va Kvídery čestné občanství 
obce.

Pamětník Luděk Strouhal 
sdělil: „Dle vyprávění babičky 
a  dědy  Topinkových  z  konce 
šedesátých  let  20.  století  vím, 
že v jejich domě č. p. 125 v Dol-
ní  Lukavici  dožívali  rodinní 
příslušníci astronauta Lovella. 
Má  babička  Anna  Topinková 
(1899-1969) dokonce natočila 
po prvních vzletech Lovella do 
vysílání  Plzeňského  rozhlasu 
rozhovor, kde toto popisovala. 
Pak  uháčkovala  krásné  šatič-
ky  na  panenku,  kterou  měla 
připravenou  jako  dárek  pro 
Lovella,  když  se  ještě na kon-
ci šedesátých let připravovala 
jeho návštěva v Dolní Lukavi-
ci. Následné politické události 
toto zhatily.“

Mgr. Eva Horová

Maškova kapela. Václav Mašek pátý zleva sedící.

Podpis Pavla Maška.

On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 

A stále létáme
Jeden z mála amatérských 

sportů, který lze nyní bez ome-
zení provozovat, jsou letečtí 
modeláři. Ten si jen vezme 
své letadlo a pak již potřebuje 
pouze rovnou volnou plochu 
bez elektrického vedení. Proto 
také je možno na přeštických 
lukách pravidelně vidět letadla  
ve vzduchu. 

„Klub funguje někdy od polo-
viny  padesátých  let,  začínal 
jako  aeroklub.  Byly  roky,  kdy 
klub  byl  hodně  velký,  nao-
pak  některé  jen  stěží  přežíval 
s  minimem  členů.  Podobně 
to  bylo  s  klubovnami  a  dílen-
skými  prostorami.  Původně 
jsme klubovnu a dílnu měli na 
´KáČéTé´, pak na staré poště, 
končili jsme v tesco-baráku na 
Zámostech  u  psíkařů.  S  kon-
cem Svazarmu jsme tam s pod-
nájmem  končili  i  my.  Nyní 
máme  prostory  v  tribuně  fot-
balového  stadionu,” ve zkrat-
ce několika větami přiblížil 
historii klubu mnoha desetiletí 
Václav Květoň. 

Ondra Jiránek jej doplňuje: 
„Jsme spíše taková parta nad-
šenců, nemáme žádné přehna-
né  soutěžní  ambice.  Baví  nás 
postavit  ´éro´  a  pak  se  sejít 
a společně si zalétat, je to pro-
stě hodně  velký  koníček. Nyní 
třeba  hodně  létáme  moder-
ní  EPO-combat  –  to  si  každý 
letoun  ´veze´  stuhu,  kterou  se 

mu ostatní svými letadly snaží 
´ustřihnout´. Jsou i další kate-
gorie,  jak  motorové,  tak  vět-
roně,  každý  létá  podle  zájmu. 
Dnes jsou s létáním i dost pro-
blémy,  málokde  nás  pustí  na 
letiště.” 

A k tomu pamětník Květoň 
dodává: „Pamatuji,  když  jen 
v bývalém Západočeském kraji 

byly desítky možností kde létat, 
dnes  hodně  snadno  spočteme 
možnosti v celé republice.”
„A stavba letadel je také úpl-
ně  jiná,” s maketou v  ruce se 
přibližuje  Michal  Švihla,  „je 
řada malých firem, které vyrá-
bí stavebnice, pak už zbývá ´na 
doma´ hodně málo práce.” 
„Třeba  se  využívají  CNC 
stroje na řezání dílů, počítače 
na kreslení plánů,” přidává se 
opět Jiránek. Vzpomínkami 
trochu oponuje Václav Kvě-
toň: „Je  to  úplně  jiná  doba, 
za  nás  prvotním  úkolem  bylo 
sehnat  dřevo,  balzu,  potaho-
vý papír,  pak překreslit  plány 
a řezat a řezat a brousit a lepit, 
všechno doslova  jen na ´svém 
koleni´.“ 

Z toho všeho je zřejmé, že 
pro přeštické letecké mode-
láře je to doopravdy koníček 
se vším všudy. Jak všichni již 
jednou přiznali – „bez přehna-
ných soutěžních ambicí”, pro-
stě zájem, který stmeluje asi 
dvacítku chlapů.               (šat) 

Do vzduchu svůj stroj právě vypouští Jirka Kabát: „Je to tak 
trochu  rychlý  ´dravec´,  dokáže  letět  dost  přes  dvě  stě  kilomet-
rů.”

Tak vyměnit baterii a stroj opět může do vzduchu, může si poti-
chu říkat Ondra Jiránek. 

Dokončení ze str. 8
Hlavním motivem lícové 

strany bankovky je právě 
onen Švabinského portrét, 
který byl pro účely bankovky 
rytecky převeden do tiskové 
podoby rytcem Bohumilem 
Šneiderem, autorem mnoha 
poštovních známek a česko-
slovenských bankovek. Hlav-
ní motiv Jaroslava Preisse je 
doplněn atributy bankovnictví 
stylizované do včelího úlu, 
jako symbolu pilnosti a spo-
řivosti a viditelným i skrytým 
logem Živnostenské banky 
s jeho podpisem.

Na rubové straně je použita 
dobová kresba budovy centrá-
ly Živnostenské banky, která 
vznikla v letech 1935-1941 
podle projektu arch. Františka 
Roitha a která byla dokonče-
na za přímého vlivu Jaroslava 
Preisse, doplněná opět symbo-
ly Živnostenské banky. Auto-
rem celého návrhu je cenino-
vý grafik René Staněk.

Bankovky o rozměru 158x75 
mm byly vytištěny techno-
logií ofsetu v tiskárně cenin 
a obsahují celkem 20 ochran-
ných prvků. Datum vydání 
bankovky připadá na 8 prosin-
ce 2020. Celkem je vyrobeno 
1100 kusů, rozdělených do tří 
sérií. Série A (300 kusů) a B 
(600 kusů). Poslední série C 
je vydána pro potřeby měs-
ta Přeštice a jeho Kulturního 
a komunitního centra.

Prodejní cena série A činí 200 
Kč, u série B je to 150 Kč. Pro-
dejní cena série C je 200 Kč.

Prodej obou sérií bude pro-
bíhat výhradně přes Klan 
sběratelů, kde se můžete 
zdarma registrovat na www.
sberatel.info/registrace-do-
klanu-sberatelu/

Sérii C lze koupit pouze osob-
ně v Kulturním a komunitním 
centrum města Přeštice.

Muzeum cenných papírů
nadační fond

150. výročí narození...

Dokončení ze str. 6
O 17. konferenci spolku 

Genius loci českého jihozápa-
du na téma poddanských měst 
v českých zemích, která se 
konala 21. září 2020 v Přešti-
cích, referuje podrobně Marta 
Ulrychová.

V oblíbených vzpomínkách 
pamětníků zavítáme do učiliš-
tě v Oselcích na počátku 60. let 
minulého století, na zabijačku 
ve Snopoušovech a naučíme 

se věštit ženichy podle „svato-
ondřejského čarování“. Nekro-
logem k odchodu významného 
regionálního pracovníka a mj. 
i našeho spolupracovníka, 
Bohuslava Šotoly z Nepomu-
ku, naše listování sborníkem 
pro letošek končí.

Věřme, že příští upoutávky 
na vlastivědné čtení budou 
vycházet již v radostnějších 
časech!

Věra Kokošková

Nad vánočním vydáním...
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PŘEHLED DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ PRO PŘEŠTICE

Máte-li podezření 
na nákazu koronavirem:
 Nechoďte do nemocnice ani k lékaři!
 Zůstaňte doma a udělejte maximum,
   abyste nenakazili další lidi
 Telefonujte na krajskou hygienickou stanici

   – 377 155 205 nebo na Infekční kliniku 
                                             FN Plzeň 

   – 377 402 264 (nonstop linka)

vyzývá občany, aby omezi-
li osobní návštěvy na našem 
úřadě.

Pokud je návštěva úřadu pro 
občana nezbytná, doporučuje-
me:
– nahrazení osobního kon-
taktu písemným, elektronic-
kým či telefonickým kontak-
tem ve všech případech, kdy 
je to možné, a to včetně kon-
taktu s ostatními zaměstnanci 
Městského úřadu Přeštice na 

 379 304 555 nebo 
379 304 444 (kontakty na 
zaměstnance naleznete na 
www.prestice-mesto.cz). 
V naléhavých případech lze 
použít pro vstup na radnici 
zvonku.

– příjem veškerých dokumen-
tů od klientů/veřejnosti pouze 
prostřednictvím pracoviště:
– podatelny – v úředních hodi-
nách elektronicky – podatel-
na@prestice-mesto.cz
– poštovní schránky – budo-
va radnice, Masarykovo nám. 
107 v Přešticích
– recepce městského úřadu 
v Husově ulici 465 v Přešti-
cích

Úřední hodiny
jsou stanoveny takto:

pondělí od 12.30 do 17.30 hod.
středa od 8.00 do 13.00 hod.

V ostatní době jsou 
budovy Městského úřa-
du Přeštice pro veřej-
nost zavřené.

Městský úřad Přeštice

Úřad práce Přeštice

ÚP ČR umožňuje veřejnosti, 
aby si vyřídila většinu svých 
záležitostí on-line a zavádí 
organizační opatření s cílem 
snížit riziko šíření nákazy koro-
navirem.

Na Úřadu práce ČR je mož-
né vyřídit většinu záležitostí 

elektronicky. Zaměstnanci jsou 
připraveni konzultovat s lidmi 
jednotlivé případy „na dálku“ 
a najít vhodná řešení, bez nega-
tivních dopadů na veřejnost. 
Ústní jednání či jiný individuál-
ní styk s klienty probíhá po před-
chozí domluvě či objednání.

Městská policie
Kontakt: 725 726 549

Apelujeme na občany, aby služebnu MP Přeštice na-
vštěvovali pouze v situacích, které představují ohrožení 
života, zdraví nebo majetku. V ostatních neodkladných 
případech pouze po telefonické domluvě. Ke komuni-
kaci se strážníky využívejte výše uvedený telefonický 
kontakt na hlídku.

V případě zjištění porušení vládních nařízení bude postu-
pováno podle zákona. Neuposlechnutí výzvy strážníka 
nebo policisty může být klasifikováno jako přestupek. 
Závažné porušení vydaných nařízení může být klasifiko-
váno jako trestný čin.

Finanční úřad Přeštice
Úřední hodiny jsou stanoveny takto:

pondělí od 8.00 do 13.00 hodin
středa   od 8.00 do 13.00 hodin

Česká pošta
Provozní doba:

pondělí 10.00-12.00 hod., 13.00-18.00 hod.
úterý       8.00-12.00 hod., 13.00-16.00 hod.
středa   10.00-12.00 hod., 13.00-18.00 hod.
čtvrtek   8.00-12.00 hod., 13.00-16.00 hod.
pátek      8.00-12.00 hod., 13.00-16.00 hod.
sobota    8.00-12.00 hod.

Mobilní rozhlas
Přeštice

Město Přeštice v současné době apelu-
je na všechny občany, aby využili mož-
nost zaregistrovat se v mobilní aplikaci 
na www.Mobilnirozhlas.cz/aplikace pro 
zasílání veškerých aktuálních informací.

Dům historie Přešticka, KKC Přeštice 
a Městská knihovna Přeštice jsou pro 
veřejnost uzavřeny.

Město Přeštice oznamuje svým občanům Přeštic, Skočic, Žerovic a Zastávky, 
kteří jsou starší 70 let, žijí osaměle a nemají jinou možnost zajištění nákupů 
svými příbuznými nebo známými, že zajistí ve všední dny nákup nezbytných 

základních potravin, hygienických potřeb, léků a rozvoz obědů.

Objednávka nákupu potravin 
od 8.00 do 10.00 hodin 
každý pracovní den:

778 474 876 - Zdeňka Bártová
nebo 
pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz
– Martina Rulfová
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
jméno, adresu, telefonický kontakt a nákupní 
seznam.
Nákupy budou realizovány a rozváženy tentýž 

pracovní den odpoledne po vzájemném telefonic-
kém kontaktu.

Objednávka léků
od 8.00 do 14.00 hodin 
každý pracovní den:

777 357 244 – Martina Rulfová
773 770 678 – Andrea Wohlmutová 
nebo 
pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz
– Martina Rulfová
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
jméno, adresu, telefonický kontakt, rodné číslo, 
jméno praktického lékaře, přesný název léku.

Objednávka obědů 
od 8.00 do 14.00 hod.
každý pracovní den:

777 357 244 – Martina Rulfová

773 770 676 – Renáta Kratochvílová 
nebo

pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz
– Martina Rulfová
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
jméno, adresu, telefonický kontakt. Dále se 
domluvíme na výběru ze tří jídel a distribuci 
jídelníčku.
Obědy budou dodávány od následujícího pra-

covního dne po vytvoření objednávky ve formě 
hlavního jídla bez polévky v jednorázových pře-
pravních boxech za cenu 80 Kč.

PŘI PŘEDÁNÍ NÁKUPU A LÉKŮ MĚJTE 
PŘIPRAVENOU HOTOVOST. PROSÍME, 
SVŮJ NÁKUP PEČLIVĚ ZVAŽTE A PLÁ-
NUJTE.
KLIENTI, KTEŘÍ MAJÍ NAŘÍZENOU 

KARANTÉNU, MUSÍ TUTO SKUTEČNOST 
PŘI OBJEDNÁNÍ SLUŽEB OZNÁMIT. 
SLUŽBA BUDE ZAJIŠŤOVÁNA ZA PŘÍS-
NĚJŠÍCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ.

Přijatá opatření v souvislosti se šířením koronaviru jsou aktualizována na webových stránkách města www.prestice-mesto.cz 

Sběrný dvůr  
Provozní doba:

PO a ST 9.00-12.00 hod., 13.00-17.00 hod.
SO          8.00-12.00 hod.

Kontakt: 950 147 701
               950 147 702

Školství od 14. 10. 2020 
V období od 14. 10. 2020 

ve všech základních školách 
obvodu obce s rozšířenou 
působností Přeštice fungu-
je distanční výuka žáků. Je 
zakázána osobní přítomnost 
žáků ve školách. 

ZUŠ Přeštice je pro žáky 
také uzavřena, výuka ve 
všech oborech probíhá rov-
něž distanční formou. 

Zákaz osobní přítomnosti 
žáků a dětí se také týká Stře-
diska volného času Sluneč-
nice (již od 12. 10. 2020). 
Vedoucí kroužků připravují 
pro děti balíčky s návo-
dy a materiály pro činnost 
v domácím prostředí. 

Mateřské školy zůstávají 
v provozu. 

Rozhodnutím hejtmana 
Plzeňského kraje byla urče-
na ZŠ Josefa Hlávky Přešti-

ce, Rebcova 386 (konkrétně 
1. stupeň) k vykonávání 
péče o děti, o něž nemohou 
za krizové situace vykoná-
vat péči rodiče nebo jiný 
zákonný zástupce. V době 
psaní této zprávy se tzv. 
určená škola stará o 7 dětí, 
jejichž rodiče jsou převážně 
ze zdravotnictví. 

Všem rodičům, kteří přistu-
pují zodpovědně k distanční 
výuce svých dětí, bych ráda 
touto cestou poděkovala. 
Velmi přeji dětem i rodi-
čům, aby jejich školy mohly 
začít opět normálně fungo-
vat, a to co nejdříve. Snad 
už v době vydání tohoto čís-
la Přeštických novin... 

Mgr. Dana Hanušová 
vedoucí  odboru  školství, 

vnitřních věcí 
a památkové péče

„MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, 
TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MNE“

Žádáme všechny občany, 
aby dodržovali toto nařízení.

V případě nouze lze chybějí-
cí prostředky nahradit. Použij-
te šály, kapesníky, šátky či jiné 
tkaniny, které dostatečně pře-
krývají ústa i nos. Je to v tuto 
chvíli důležité, odpovědnost je 
na nás všech. Strážníci budou 
provádět dohled nad dodržo-
váním tohoto nařízení.

Domácnosti v karanténě 
(nebo domácnosti s potvrze-

ným onemocněním COVID- 
-19) by měly dle stanoviska 
SZÚ a MZP svůj veškerý 
odpad (včetně použitých rou-
šek a kapesníků) ukládat do 
samostatných pytlů, a ty pak 
zavázané odkládat výhradně 
do směsného komunálního 
odpadu. Pro domácnosti, 
které nejsou v karanténě 
nebo nejsou přímo infekční, 
se nic, ani v třídění odpadů, 
nemění.

Hřbitov Přeštice
Kontakt: 379 304 506
Provozní doba:
říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen

od 8.00 do 19.00 hodin



Přecházení pozemní 
komunikace 
Tel. 725 726 549
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Oznámení 
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v záchytné stanici v Přešticích,
ulice V Háječku.

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

Pes, kříženec labradora, čer-
né barvy s bílou náprsenkou, 
stáří 7 let.

Seznámení občanů...
Dokončení ze str. 2

Muž po hodině nalezen u pro-
dejny v ul. Dukelská. Tento 
byl následně převezen na psy-
chiatrické oddělení do Plzně.
 18. 10. po 19.00 hod. výjezd 
společně s PČR do Skočic, 
kde mělo docházet na zahradě 
u domu k hádce. Na místě zjiš-
těno, že v domě bydlící mladík 
si pozval na zahradu kamará-
da, kde popíjeli alkohol. Mla-
dík však následně odešel spát 
do domu a kamarád zůstal na 
zahradě. Toto se však nelíbilo 
další nájemnici domu a kama-
rád nechtěl zahradu opustit. 
Situace na místě uklidněna, 
věc si na místě převzala k vyří-
zení PČR.
 22. 10. po 11.00 hod. výjezd 
k prodejně Billa, před kterou má 
prodávat nějaké klíčenky oso-
ba, která má roušku pod nosem. 
Na místě zjištěn muž z Choc-
ně, který měl v době kontroly 
roušku na obličeji. Tento prodá-
val hračky pro psí útulek. Vše 
doloženo smlouvami.
 24. 10. před 23.00 hod. 
výjezd na rušení nočního klidu 
hlasitým smíchem do bytové-
ho domu v ul. Rybova. V bytě 
se nacházely čtyři příbuzné 
osoby, které se hlasitě bavily. 
Osoby hlídkou umírněny, věc 
řešena v příkazním řízení.
 27. 10. po 11.00 hod. zjištěno 
na parkovišti ul. Husova vozi-
dlo, které mělo otevřené okno. 
Vylustrován provozovatel, kte-
rý si vozidlo zajistil. Následně 
výjezd do parku ul. Kollárova, 
kde měli být na dětském hřišti, 
dle oznamovatele, nějací feťá-
ci. Na místě byly 3 osoby, které 
nedodržely nařízení vlády o shro-
mažďování. Osoby řešeny v pří-
kazním řízení, poté se rozešly.
 31. 10. před 17.00 hod. výjezd 
na čerpací stanici Benzina, kde 
se pohybovali lidé bez roušek. 
Na místě 4 osoby, které nedo-
držely nařízení vlády o shro-
mažďování. Osoby řešeny v pří-
kazním řízení, poté se rozešly.

Provedeno: 2 kontroly jíz-
dy cyklistů po chodníku v ul. 
Hlávkova, kontrolováno 13 
cyklistů, z toho 1 řešen v pří-
kazním řízení, 1 výjezd na na-
rušení objektu budov města  
a 3 kontroly týkající se čipová-
ní psů pohybujících se na úze-
mí města – 12 psů bez závad.

V říjnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu: 

1) zajištění veřejného pořádku 
při volbách do krajského zastu-
pitelstva ve dnech 2.-3. 10.
2) v ul. Veleslavínova zjištěna 
olejová skvrna – zasypána sor-
bentem
3) v rámci vyhlášení mimo-
řádného stavu z důvodu rozší-
ření onemocnění COVID-19: 
provedeno kontrol provozo-
ven: 23, z toho 1x nedodrže-
na zavírací doba, dohled nad 
dodržováním nařízení města 
na MěÚ: 3, provedeno výjezdů 
na oznámení občanů: 6, prove-
deno kontrol dodržování ome-
zení vyplývajících z krizových 
opatření fyzickými osobami 
(nošení roušek atd.): 24, bylo 
zjištěno přestupců: 35.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) zjištění vozidla, jehož řidič 
vjel do jednosměrné ul. Reb-
cova v protisměru a je pode-
zřelý z tr. činu stalkingu
2-3) dopravní nehoda v ul. 
Husova a ul. Veleslavínova
4) osoba, která vyvezla odpad 
mimo vyhrazená místa v ul. 
Veleslavínova
5) průjezd vozidla městem, 
jehož osádka byla podezřelá 
z trestné činnosti.

Provedeno 7 výjezdů na volně 
pobíhající psy: 3x Nepomuc-
ká, Mlýnská, 2x Tř. 1. máje, 
Masarykovo nám. – majitelé 
řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání. Nalezena 3x kočka na 
Masarykově nám., v ul. Palac-
kého a Červenkova – dvě vrá-
ceny majitelům, jedna umístě-
na do kočičího útulku. Nalezen 
kadáver kočky v ul. Vele-
slavínova – ekologicky zlik- 
vidován.

Na území města nalezeno: 
hokejka na florbal na Masary-
kově nám. – předána na ztráty 
a nálezy MěÚ, v ul. Rebcova 
injekční stříkačka – ekologic-
ky zlikvidována.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice – ul. 
Nepomucká a v obci Skočice 
– 69 km/h, Přeštice–Zastávka 
– 76 km/h a v ul. Na Borech, 
kde je dovolená rychlost 30 
km/h – 53 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice

Pravidlo „chodec má na přechodu 
přednost“ = NESMYSL

Strážníci městské policie 
jsou často dotazováni obča-
ny, jak je možné, že když 
jako chodci přecházejí po 
přechodu pro chodce, zasta-
ví vozidlo jedoucí zleva, oni 
vstoupí na přechod, ale pro-
jede vozidlo, které přijíždí 
zprava. Proč nezastaví? Proč 
dochází ke kontaktu chod-
ce a tohoto vozidla přímo na 
přechodu? 

Přechod pro 
chodce je mís-
to na pozemní 
k o m u n i k a c i 
určené pro pře-
cházení chodců 
označené vždy 
v o d o r o v n o u 
dopravní znač-
kou „Přechod 
pro chodce – 

tzv. zebrou“, svislou (modrou) 
dopravní značkou „Přechod 
pro chodce“ pak zejména tam, 
kde by jej řidič jinak neočeká-
val, například mimo křižovat-
ku.

Přecházení je celkem 
obtížný manévr. Kříží se tu 
dráha chodce s dráhou jedou-
cího automobilu. Vzhledem 
k hmotnosti a rychlosti auta 
je na straně chodce v případě 
střetu jednoznačná nevýho-
da. Proto bychom měli silnici 
vždy přecházet kolmo, co nej-
rychleji, a pokud je to možné, 
tak po vyznačeném přechodu.

Spousta chodců žije 
v domnění, že mají na pře-
chodu přednost před vozidly, 
ale toto tvrzení je naprostý 
nesmysl, na který již mno-
ho lidí doplatilo, v tom lep-
ším případě, nepříjemným 
zraněním. Pravda je taková, 
že řidič musí umožnit chod-
ci bezpečně přejít vozovku, 
ale chodec nesmí vstoupit do 
vozovky těsně před jedoucí 
vozidlo. Proto je vždy nejlepší 
před vstupem do vozovky se 
zastavit a rozhlédnout se. To 
zůstává stále platným dopo-
ručením, stejně jako to, že po 
přechodu pro chodce se cho-
dí vpravo. Chodec též nesmí 
překonávat zábradlí nebo jiné 
zábrany na vozovce.

Trocha počtů:
Automobil jedoucí rychlostí 

50 km/h za sekundu ujede 14 
metrů, s reakční dobou řidiče 
je potřeba počítat s tím, že na 
zastavení potřebuje zhruba 30 
metrů! Pokud jede 90 km/h, je 
brzdná dráha na suché vozov-
ce už 70 metrů. Na mokru je 
brzdná dráha zhruba dvojná-
sobná, na sněhu pětinásob-
ná a na ledu desetinásobná! 
Vstoupit „bezprostředně“ 
před vozidlo tedy znamená, 
že chodec nesmí vstoupit do 
cesty autu, pokud je od něj 
vzdáleno méně než 50 met-
rů v obci a 100 metrů mimo 
obec.

Správné přecházení 
přechodu pro chodce

1) zastavte se na okraji chodní-
ku, kde začíná značení přecho-
du pro chodce
2) rozhlédněte se na obě stra-
ny
3) naznačte řidiči mávnutím 
rukou, že chcete přejít vozov-
ku

4) s řidičem vozidla navažte 
kontakt. Ujistíte se, že o vás ví 
a na přechodu vám dá přednost. 
Stává se, že vám dá pokyn hla-
vou nebo ukáže rukou, že vás 
pouští.

Jaké chyby chodci 
dělají při přecházení

přechodu pro chodce

1) na přechodech řízených 
semafory se vrací v půli pře-
chodu v okamžiku, kdy bliklo 
červené světlo značící zákaz 
přecházení
2) chodci často vedou dialog 
před přechodem pro chodce. 
Řidiči pak neví, zda chce cho-
dec přejít vozovku nebo ne. 
Díky tomu dochází ke zpo-
malování dopravy a tvoření 
kolon.

V jakých případech 
chodec nesmí vstoupit
na přechod pro chodce

1) v okamžiku, kdy se blíží 
vozidlo s právem přednosti 
v jízdě vybavené modrými 
majáky (hasiči, záchranná 
služba, složky policie)
2) v okamžiku, kdy se blíží 
tramvaj. Ta má vždy před-
nost
3) nesmí vstoupit do vozovky 
na semafory řízeném přecho-
du pro chodce, když svítí čer-
vené světlo.

Chodec i řidič musí brát 
ohled na okolnosti a podmín-
ky. Ohleduplný řidič před pře-
chodem zpomalí a předpoklá-
dá, že mu těsně před auto může 
chodec vkročit. Obezřetný 
chodec zase předpokládá, že 
auto nemusí zastavit. Zákon 
o silničním provozu nám říká: 
„Pokud  souběžně  jedoucí 
vozidlo  zastaví  nebo  zpomalí 
před  přechodem  pro  chodce, 
jsou  tak povinni učinit  i  řidi-
či  jedoucí  v  souběžných  pru-
zích.“ Ovšem řidič, který jede 
proti těmto řidičům, již tako-
vou povinnost nemá. Ale... 
„Řidič  nesmí  ohrozit  ani 
omezit  chodce,  který  přechá-
zí  nebo  se  zjevně  chystá pře-
cházet  pozemní  komunikaci 
po přechodu pro chodce.“ Ve 
společnosti však stále přetrvá-
vá mylná domněnka, že řidič 
je povinen zpomalit, příp. 
zastavit a umožnit bezpečné 
přejití vozovky. Řidič ale není 
povinen na chodce „čekat“ 
a zastavit vozidlo, v případě 
že chodce nijak neomezuje 
a neohrožuje.

Závěrem. Při přecházení, 
ať na přechodu pro chod-
ce či mimo něj, by měli být 
jak chodci, tak řidiči velmi 
obezřetní a ohleduplní, aby 
k žádnému neštěstí nedochá-
zelo. Bohužel to tak vždy 
není. Srážka s autem je totiž 
pro chodce většinou tragická! 
Nezapomínejte také na to, že 
je potřeba mít na sobě pest-
ré oblečení, aby vás všichni 
dobře viděli a v noci pak vše 
doplňte reflexními prvky.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Ukázky prací našich žáků v době uzavření školy:

Naši učitelé si jsou vědo-
mi, že distanční vzdělávání 
nemůže zcela nahradit klasic-
kou prezenční výuku, mohou 
jej však provádět v maximální 
možné kvalitě. V tomto nás 
podporují úžasní rodiče našich 
žáků, kteří s námi spolupracu-
jí a zasílají nám pravidelně ke 
kontrole vyfocené úkoly jejich 
dětí. Věříme, že si lze i v této 
nelehké době zachovat dobrou 
náladu. My ji získáváme prá-
vě od našich žáků, kteří se na 
nás při telekonferencích usmí-
vají a my jim za jejich úsměv 
i vzornou práci děkujeme.

Mgr. Silvie Kosnarová

Doplňující informace:
Základní škola Řenče je 

málotřídní škola, vzdálená cca 
10 km od Přeštic, s 1. stupněm 
základního vzdělávání. Ředitel-
kou ZŠ je Bc. Pavla Hřebcová. 
Žáci z pěti ročníků jsou rozdě-
leni do třech tříd: 1. ročník učí 
Mgr. Zuzana Frýbortová, 2. a 3. 
ročník Mgr. Kristýna Regnero-
vá, 4. + 5. ročník  Mgr. Silvie 
Kosnarová. Výuka probíhá po-
dle školního vzdělávacího pro-
gramu „Škola, která mě baví“. 

Více informací na webu: 
http://www.zsrence.cz/

I distanční výuka může...

Dokončení ze str. 1
Děkuji všem zaměstnancům 

městského úřadu, že situa-
ci zvládli a zabezpečili jeho 
plynulý chod. Děkuji všem 
organizačním složkám města 
a příspěvkovým organizacím, 
které město zřizuje. Zde bych 
rád zdůraznil, že si nesmírně 
vážím všech pedagogických 
i nepedagogických pracovní-
ků našich základních i mateř-
ských škol. Komplikace výuky 
způsobené epidemií zvládají 
řešit a i nadále všemi dostup-
nými prostředky zajišťují vzdě-
lávání našich dětí. Děkuji pra-
covnicím pečovatelské služby, 
dennímu stacionáři Kristián 
za jejich péči o naše senio-
ry, pro které byl letošní rok 
zvláště náročný. Děkuji také 
všem zájmovým skupinám či 
sdružením, spolkům a organi-
zacím, které jsou nositeli dob-
rého jména Přeštic nejen zde, 
ale i v širokém okolí, za jejich 
aktivitu i úspěchy.

Přeji všem občanům z Přeš-
tic, Žerovic i Zastávky mnoho 
štěstí, úspěchů a pevné zdra-
ví v novém roce, který snad 

bude veselejší než ten letošní. 
Věřím, že v roce 2021 nás už 
nebudou omezovat hygienická 
opatření, která nám nyní tak 
znepříjemňují práci i život.
Milí přátelé, přeji vám 

požehnané Vánoce 
a šťastný nový rok.

 Mgr. Karel Naxera
starosta města

(neprošlo korekturou)

SLOVO STAROSTY
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Házenkářské klany
Pokračujeme v našem miniseriálu národněházen-

kářských rodin v Přešticích.

Třicet pět let fungování 
lyžařského oddílu

Není to tak dávno, kdy Lyžař-
ský oddíl TJ Přeštice z. s. slavil 
své 30. výročí novodobého fun-
gování. K oslavám byl pořádán 
dětský maškarní bál a násled-
ně taneční zábava pro dospělé 
a stávající i bývalé činovníky 
oddílu. Ale čas běží, zimy se 
střídají, a je plno věcí jinak.

Nejvýznamnější změnou byl 
přesun z lyžařského areálu 
Belveder v Železné Rudě na 
Zadov. V novém středisku se 
nám otevřely nové možnos-
ti výcviku a zdokonalování 
lyžařských dovedností. Další 
výraznou změnou je změna 
věkového složení účastní-
ků kurzů, kdy děti mladšího 
školního a předškolního věku 
tvoří většinu našeho osazen-
stva. Velice nás těší i to, že se 
nám do kurzů stále hlásí vel-
ký počet dětí, a to i těch, které 
nejsou z Přeštic a okolí. Jezdí 
s námi účastníci z Nýřan, Plz-
ně a dokonce i z Písku a Stra-
konic. V loňském roce jsme 
obsadili tři autobusy a plno 
rodičů ještě své děti přiváželo 
přímo na svah.

Počet našich instruktorů se 
rozšířil a věkově také omladil. 
Téměř všichni noví instruktoři 
prošli v předchozím čase naším 
oddílem, a proto potěší, že se 
vrací zpět jako instruktoři.

Letos nás nečekají žádné 
oslavy vzhledem ke „covido-
vé“ situaci, která nás provází 
celý rok. I přesto máme jedno 
překvapení. Po dlouhé době 
budou všichni naši instruktoři 
v novém. Co je tím myšleno? 
K našim oddílovým narozeni-
nám jsme pro všechny instruk-
tory zakoupili nové lyžařské 
bundy v červenomodrých 
barvách s naším logem. Na 
tuto nemalou investici přispěl 
lyžařský oddíl, část si uhradili 
instruktoři a velké poděkování 
patří i Tělovýchovné jednotě 
Přeštice z. s., která přispěla 
částkou 30 tisíc korun. Vši-
chni, kteří pro vás organizují 
a zajišťují zimní lyžařské kur-
zy, se nemohou dočkat, až se 
vám představí v novém. A co si 
přát na závěr? Nadále vaši pří-
zeň, dobré lyžařské podmínky 
a hlavně to, aby se situace zlep-
šila natolik, abychom v letošní 
sezóně opětovně VYJELI ZA 
KRÁSAMI ZASNĚŽENÝCH 
SJEZDOVEK.

Hodně zdraví, pohody 
a optimismu v novém 
roce vám všem přeje za 
celý lyžařský oddíl

Mgr. Petr Fornouz
předseda Lyžařského oddílu

TJ Přeštice z. s.

Podzimní minibasketbal
Po letním soustředění, které 

opět proběhlo v Dobřichovi-
cích, jsme nadšeně vstoupili 
do dalších příprav na novou 
sezónu. Hned začátkem září 
jsme pořádali turnaj, kde si 
měli zahrát jak začínající, tak 
i zkušenější hráči. Našimi sou-
peři byly týmy BBA Plzeň pří-
pravka, BBA Plzeň minižac-
tvo a původně i družstvo BK 
Klatovy, které bohužel pár 
hodin před turnajem svoji 
účast odřeklo. Nakonec jsme 
turnaj odehráli ve velmi přátel-
ské atmosféře, kdy vítězi byli 
všichni zúčastnění. Za dal-
ších 14 dní obě naše družstva 
nastoupila do rozjetého vlaku, 
který určoval každých 14 dní 
mistrovské zápasy. Jak rychle 
jsme do sezóny skočili s bilan-
cí 4 zápasy – 4 výhry (mladší 
minižáci) a 4 zápasy – 2 výhry 
(starší minižáci), tak rychle 
jsme, bohužel, museli skončit. 
Díky covidu se zavřela hala 
a tak jsme se přesunuli na ven-
kovní hřiště, ale po 14 dnech 
jsme museli pozastavit činnost 

úplně. Ale neleníme, snažíme 
se online plnit různé pohybové 
výzvy našich trenérů a těšíme 
se, až se tréninky opět rozje-
dou naplno. Tento rok byl pro 
všechny náročný jak psychic-
ky, tak fyzicky, ale i finančně. 
Chtěli bychom tímto poděko-
vat našim sponzorům Internati-
onal Automotive Components 
Group s.r.o., Bořík B+B elek-
tro s.r.o., HARVILLA-REA-
LITY s.r.o., SAZOM s.r.o., 
Panasonic AVC Networks 
Czech, s.r.o., a zejména městu 
Přeštice a Plzeňskému kraji, 
kteří nám finančně pomáha-
jí celou sezónu a letos mj. 
pomohli k vybudování nových 
sprch a šatny pro rozhodčí.

Do roku 2021 Vám ze 
srdce přejeme hodně 
zdraví, štěstí a mnoho 
osobních i sportovních 
úspěchů.

Tréneři:
Lucie Svěrková
Ludmila Burlová
a Martin Svěrek

Dalším zakladatelem rodu, 
kde se házenkářské geny dědí, 
je Vašek Stach. Začal v žáč-
cích („prvním trenérem byl 
Burian“), celkově hrál více než 
dvacet let. Byl rychlým obrán-
cem, stabilně hrál v družstvu 
krajského přeboru, byl uni-
verzálním náhradníkem, který 
dokázal „zaskočit“ v II. lize 
i nejvyšší soutěži. Je držitelem 
několika medailí z oblastního 
přeboru. 

Národní házené se věnova-
la i dcera Renata. Hrála řadu 
let v blízkých Příchovicích. 
A jak se velice často u sportov-
ců stává, vznikají i sportovní 
manželství. Libor Vizingr hrál 
národní házenou necelých pat-
náct let v Oplotě. 

Nejvýrazněji se zatím do 
přeštické házenkářské histo-
rie zapsaly nejmladší Kristý-
na a Eliška Vizingrovy. První 
házenkářské krůčky začaly 
dělat již v žačkách. A již teh-
dy začaly vozit medaile. 

Kristýna má dvě a Eliška tři 
medaile z republikových sou-
těží, v dorostenkách pomohly 
vybojovat po třech medailích. 
Společně se podílely na zla-
tu z Poháru ČR ve starších 
žačkách v roce 2006, o rok 
později jako dorostenky zví-
tězily na MČR. Nyní již jak 
se rodově patří hájí v obraně 
dres ligového celku. Mají svůj 
podíl na úspěších přeštických 
žen. A tady je naopak úspěš-
nější Kristýna. Postupně si na 
krk pověsila tři stříbrné a dvě 
bronzové medaile, v roce 
2015 byla členkou vítězného 
družstva v Českém poháru. 
Šestkrát reprezentovala Čechy 
při mezizemském utkání. Eliš-
ka získala tři stříbrné a jednu 
bronzovou medaili, jednou si 
zahrála v dresu Čech. Kristýna 
je zároveň i velice úspěšná tre-
nérka, čtyřikrát v trenérském 
tandemu vedla mladší nebo 
starší žačky ke zlatým republi-
kovým medailím.             (šat)

V  popředí  zleva Kristýna, Eliška  a Renata Vizingrovy,  vzadu 
zakladatel rodu Vašek Stach a Libor Vizingr.      Foto Petr Šatra
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