
Pečovatelská služba je urče-
na pro osoby se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, 
chronického nebo zdravot-
ního onemocnění a rodinám 
s dětmi.
„V  současné  době  už  plně 
funguje  Středisko  osobní 
hygieny, postupně objednává-
me klienty na pedikúru, kterou 
poskytujeme  jako  fakultativ-
ní  doplňkovou  službu,“ říká 
vedoucí Pečovatelské služby 
Přeštice Martina Rulfová.

Některá opatření, jako je 
úprava podmínek pro distri-
buci obědů, zůstávají nadá-
le v platnosti. Společnost 

LUKRENA v Dolní Lukavici 
i nadále připravuje obědy do 
jednorázových jídelních oba-
lů, aby nedocházelo k riziko-
vé manipulaci s jídlonosiči 
klientů.

„Přesto, že dochází již k roz-
volňování  opatření,  musíme 
mít  stále na paměti,  že  riziko 
přenosu nákazy stále existuje. 
Naše pečovatelky budou stále 
používat  ochranné  pomůcky 
při  poskytování  pečovatelské 
služby a o totéž prosím i naše 
klienty“, říká Rulfová a nabá-

dá obyvatele, kteří přijdou 
s pečovatelkami do kontaktu, 
aby nosili roušky a řádně o ně 
pečovali. Vedoucí Pečovatel-
ské služby také žádá, aby je 
každý z příbuzných a přátel 
klientů uvědomil o každé sku-
tečnosti, která může být pro 
pečovatele důležitá.

Dům s pečovatelskou služ-
bou zřídilo město a také 
ho částečně financuje. „Na 
financování  této  služby  se  ze 
strany  města  nic  nemění,“ 
říká starosta Karel Naxera 
(TOP 09).

Dům s pečovatelskou služ-
bou nabízí rozsáhlou škálu 

Kolik dětí 
z prvního 
stupně zača-
lo chodit do 
školy?

K dobrovolné omezené výuce 
se přihlásilo 223 žáků, což je 
45 procent. Na odpolední blok 
do družiny, tedy na hlídání 31 

dětí. Vzhledem k podmínkám 
je hlídá pět pedagogických 
pracovníků.
Deváťáci mohou chodit 

do školy od půlky květ-
na, na co se výuka zamě-
řuje?

Především na přijímací zkouš-
ky, které jsou 8. a 9. června. 
Soustředíme se na bloky mate-
matiky a českého jazyka. Letos 
to mají hodně těžké. Místo 
původních dvou termínů při-

jímacích řízení zůstal jeden 
termín, tedy jen jeden pokus. 
Navíc si mohou podat přihlášku 
na jednu školu, kde nemají mož-
nost odvolání, když se nedosta-
nou, a následně čekají, zda na 
druhé bude dostatečná kapacita. 
Mají to horší než maturanti.
Jak je to u druhého 

stupně, kde vláda náhle 
umožnila otevřít školu 
pro všechny od 8. čer-
vna. Co uděláte?
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Ministerstvo do
systému vnáší zmatek
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Pečovatelský dům se vrací do starých pořádků

ROZHOVOR  MĚSÍCE  Č E R V N A

Petr Fornouz: Pětina žáků na vzdálenou 
výuku vůbec nereaguje 
S ředitelem základní školy o letošním vysvědčení, o tom, že není alternativní člověk a proč si nechal narůst vousy.   

Epidemie koronaviru je minulostí. Alespoň na první pohled. Důkazem jsou fanoušci, kteří přišli podpořit hostinského a také plzeň-
skou Viktorku v souboji se Spartou. Není ale vyhráno, což dokazují servírky, které stále obsluhují s rouškami. Na ulici už můžeme 
chodit bez ochranných pomůcek, dokonce i přeštická prasata u silnice hledí do ulice bez zakrytých rypáčků. Do obchodu a k lékaři 
ale s rouškou. Ve zdravotnických zařízeních bude zřejmě v budoucnosti nošení ochranných pomůcek povinné. Přeštice se otřepaly 
a věřme, že na podzim budeme na jaro jen vzpomínat.                                                                             Text (red), foto Milan Janoch

Některá omezení 
stále platí

Vážení čtenáři,
svůj předešlý sloupek jsem 

psal před dvěma měsíci v době, 
kdy jsme byli téměř všichni 
zaskočeni situací, kterou nikdo 
z nás dosud nezažil. Zčistajas-
na jsme museli začít dodržovat 
nezvyklá pravidla, která asi 
nikomu nedělala radost. Pře-
sto však jsme zvláště v začát-
ku tohoto podivného období 
tyto změny a omezení přijali 
a podřídili se. Měli jsme štěstí, 
zabralo to nejen v našem měs-
tě, ale i v celé republice nedo-
šlo k neštěstím popsaným na 
jihu Evropy či v Americe. Do 
současné doby mi není známo, 
že by se čínský virus nějak 
zvlášť projevil v Přešticích či 
jejich nejbližším okolím. Jsem 
za to moc rád. Jsem přesvěd-
čen, že to nebylo samo sebou. 
Zčásti je to výsledek práce 
a aktivity mnoha lidí, které 
bych rád zmínil a poděkoval 
jim. Začali jsme výrobou rou-
šek. Město požádalo o spo-
lupráci stacionář Kristián, 
který je bohužel doposud pro 
své klienty uzavřen, a vzniklo 
středisko, kterým díky obě-
tavým dámám prošlo několik 
tisíc doma vyrobených roušek. 
Šily je ženy a dívky nejprve 
z vlastních materiálů a poté 
i z látek zakoupených městem. 
Zajistili jsme je i pro ostatní 
obce v okolí. Kristián byl tedy 
místem výdeje materiálu, pří-
jmu hotových roušek a jejich 
následné distribuce. Celkem 
jich bylo zdarma rozdáno více 
než 6000 ks!!! Dvěstěpadesát 
roušek jsme v obálce dopra-
vili seniorům až do schránky. 
Z důvodů ochrany ohrožených 
skupin jsme zajistili donášku 
obědů, rozvoz nákupů a léků. 
Snažili jsme se občany infor-
movat všemi dostupnými způ-
soby o aktuální situaci, o ordi-
nační době místních lékařů. 
Časté pozitivní reakce nazna-
čovaly, že to občané ocenili. 
Dalším nedostatkovým zbožím 
byla též desinfekce. Podaři-
lo se nám ji zajistit poměrně 
brzo a mohli ji v dostateč-
ném množství poskytnout na 
všechna veřejná místa. Hasiči 
naší dobrovolné jednotky ji též 
před nedávnem aplikovali na 
očistu všech míst, kde se lidé 
ve větší míře pohybují nebo 
tráví delší čas. Na plochy před 
poštou, u všech zastávek, lavi-
ček, před úřady i jinde nanesli 
vrstvičku, která nějakou dobu 
vir zahubí. V případě potřeby 
budeme akci opakovat. Město 
také vyšlo vstříc nájemníkům 
nebytových prostor a posunulo 
platby nájemného s tím, že je 
připraveno jednat o částečném 
snížení této povinnosti.

Pokračování na str. 9 

pomoci, detaily najdete na 
jeho webových stránkách.

Služby Domu s pečovatelskou službou, které musely být vzhledem k riziku šíření koronaviru omezeny, poskytují sociální pracovníci 
a zdravotníci v plném rozsahu.

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost
na

Zastupitelstvo
města Přeštice

dne 

25. 6. 2019
od 17.00 hodin

velký sál
KKC Přeštice

OTEVŘENÍ 
COWORKINGOVÉHO

CENTRA
Masarykovo nám. 311

- vchod od pošty

Otevíráme 

1. 6. 2020
Provozní doba:

úterý 9.00-17.00 hod.
čtvrtek 9.00-17.00 hod.



Pokračování ze str. 1
Ministerstvo kouzel opět 

nezklamalo (myšleno Minis-
terstvo školství), neboť ani 
v pověstných Bradavicích by 
to snad nevykouzlili lépe. Po 
každotýdenních proklamacích, 
že 2. stupeň již nenastoupí, tak 
tři týdny před koncem školní-
ho roku se podařilo vyčaro-
vat ještě nesmyslnější pokyny 
a podmínky pro školy. Opravil 
bych, škola od 8. června není 
pro všechny, není každodenní, 
není to klasická škola. V rámci 
možností budeme připraveni. 
Je to dobře nebo špat-

ně?
Podle mého názoru je to 

špatně, už i systém rozdělení 
do skupin na prvním stupni je 
špatně.
Nebude to fungovat?
Fungovat bude, ale je to 

organizačně velmi náročné. 
Zajišťujeme pouze hlídací 
službu, to si můžeme říct na 
rovinu. Vzhledem k tomu, že 
od 25. května jsou uvolněné 
akce do 300 lidí, tak by děti do 
školy mohly jít bez omezení. 
Paradoxem je, že mohou cho-
dit na kroužky, ale do školy 
povinně nikoli.
Mohou rodiče ještě změ-

nit rozhodnutí a poslat 
děti na první stupeň?

Ne. Rozhodnout se museli 
do 18. května, abychom stihli 
vytvořit patnáctičlenné skupi-
ny a zajistit, že se žáci nebu-
dou stýkat. 
Jaké máte instrukce 

z ministerstva školství?
Všechno se dozvíme dří-

ve z médií, což je smutné. 
Z ministerstva se k nám infor-
mace dostávají s výrazným 
zpožděním. Mají v tom chaos.
Jakým způsobem jsou 

chráněni učitelé a děti 
na prvních stupních? 

Učitelky jsme vybavili 
ochrannými štíty a doporuči-
li roušky. Děti mají roušky, 
když opouští třídu, třeba jen na 
toaletu. Ve třídách máme de-
sinfekce, desinfekční mýdla, 
hygienické pomůcky a připra-
vili jsme taková opatření, aby 
se děti nepotkaly ani na toa-
letě. Zaměstnanci mají jasné 
pokyny, jak a co desinfikovat.

Většinu rodičů zají-
má, jaké budou mít děti 
známky.

Ministerstvo k tomu vydalo 
manuál, ovšem jako obvykle 
stylem „vlk se nažral a koza 
zůstala celá”.  Pokyn má širo-
ký rozptyl, takže záleží hlav-
ně na ředitelích. Vycházíme 
ze tři oblastí – z hodnocení 
z výuky do 11. března, další 
je odevzdávání úkolů, které 
děti vypracovávají z domo-
va a u žáků prvního stupně, 
kteří chodí do školy, bereme 
v potaz současné hodnocení. 
V žádném případě nechceme 
přistoupit k tomu, aby ti, kte-
ré chodí do školy, na tom byli 
hůř, než ti, co jsou doma. To 
ovšem neznamená, že ten, kdo 
měl v pololetí například dvoj-
ku a nezúčastňoval se distanč-
ní výuky, bude mít teď také 
dvojku. 
Nebylo by vhodné hod-

notit jiným způsobem?
Přemýšleli jsme nad slov-

ním hodnocením, ale upustili 
jsme od toho. Je bezpředmět-
né hodnotit slovně něco, co 

se dá kvantifikačně ohodno-
tit známkou. Nehledě na to, 
že při počtu téměř tisíc žáků 
a množství předmětů, by 
vysvědčení obsahovalo třeba 
čtyři až pět listů.
Neplánujete známková-

ní změnit ani v budouc-
nu?

Ne. Když prvňák dostane 
jedničku, tak ví, že dostal 
jedničku. Když mu slovním 
hodnocením popíšeme, že umí 
dobře číst a on si to ani neu-
mí pořádně přečíst, tak mu to 
nic neřekne. To by pak bylo 

vysvědčení pro rodiče, nikoli 
pro děti. Forma známkování 
působí na žáky motivačně, pro-
tože když dostanou jedničku, 
tak snadno vyvodí, že se jim to 
povedlo. Slovní hodnocení by 
bylo zavádějící. Když dostane 
dítě dvojku – je mu jasné, že 
by se měl zlepšit. Taktéž u pět-
ky, která se však dětem v první 
třídě nedává a v žádném pří-
padě ne na vysvědčení. Žáci 
prvních tříd, kteří mají špatný 
přístup k vyučování, dostáva-
jí nanejvýš trojky, aby je to 
nedemotivovalo.
Může se stát, že letos 

někdo propadne?
Může se to stát na druhém 

stupni. Na prvním to nehro-
zí. Propadnout lze v případě, 
když zohledníme špatnou prá-
ci z minulého pololetí a hod-
nocení z doby před 11. břez-
nem. Když žák odevzdá jeden 
domácí úkol za měsíc, to mu ke 
zlepšení předešlých výsledků 
nepomůže. V případě propad-
nutí dojde ke komisionálnímu 
přezkoušení. K dnešnímu dni 
evidujeme zhruba 20 procent 
žáků, kteří se k distanční for-
mě výuky nepřihlásili. 
Pětina žáků během epi-

demie vůbec nereago-
vala na žádné úkoly?

Přesně tak. Dvacet procent 
žáků nesplnilo při vzdálené 
výuce jediný úkol.
Tušíte proč?
To procento se snížilo v prů-

běhu května, kdy ministerstvo 
zveřejnilo, že se domácí práce 
budou hodnotit. Ve většině 
případu se nezapojují žáci, 
kteří mají negativní přístup ke 
vzdělávání i za normální situ-
ace. 

Jakým způsobem pro-
bíhá distanční výuka 
u žáků druhého stupně?

Nestanovili jsme striktně, že 
musí probíhat přímá on-line 
výuka. Hlavně kvůli tomu, že 
všichni nemají vhodné kon-
cové zařízení. Komunikace se 
žáky probíhá především skrze 
aplikaci Bakalář, kam učitelé 
zadávají úkoly a děti tam mají 
prostor k odpovědím a otáz-
kám. Také se vyučuje on-line 
přes sociální sítě.

Stanovili jste množství 
úkolů, abyste žáky neza-
hltili? 

Prvních čtrnáct dnů dostáva-
ly děti úkol z každého před-
mětu. Když jsme ale zjistili, 
že škola bude uzavřená mno-
hem déle, přeorientovali jsme 
se na to, aby děti dostávaly 
úkoly především z hlavních 
předmětů jako je matemati-
ka, český jazyka a angličtina. 
U hudební, výtvarné, pracovní 
a tělesné výchovy budeme brát 
zřetel na předchozí hodnocení, 
protože tyto předměty nejsou 
v systému zmiňovány. Z cho-
vání budou mít letos všichni za 
výbornou (smích).
Naučili jste se něco pro 

případ, kdyby se tato 
situace opakovala na 
podzim?

Určitě. Připravujeme efektiv-
nější systém, především roz-
šíření a zpřístupnění on-line 
výuky. Musíme si uvědomit, 
že jsme základní škola a musí-
me brát ohled i na ty, kteří na 
tom nejsou finančně dobře, 
ne každý má počítač a tablet. 
Mezi žáky je určité procento 
těch, kteří se této formy výu-
ky nebudou schopni zúčastnit 
nikdy. 
Probíhají nějaké školní 

kroužky?
Ne. Škola bude uzavřena 

i přes prázdniny, včetně hřiš-
tě.
Plánujete vařit v jídel-

ně? V některých školách 
se vařilo celou dobu.

Nevařili jsme, nebyl důvod.  
Teď jsme dotazníkem zjistili, 
že zájemců je dost, takže od  
25. května vaříme. Žáci se 
stravují po skupinách a ve 

stanoveném čase. Pro nikoho 
mimo školu nevaříme. 
Přeštická škola je jed-

nou z největších v Plzeň-
ském kraji. Je to tak?

Ano. To je tím, že je tady 
jenom jedna škola. Dříve tu byly 
dvě a jsme spádová oblast. 
Je to dobře?
Pro nás určitě, protože máme 

víc peněz, moderní vybavení 
a vysokou úspěšnost při přijí-
macích řízeních na střední ško-
ly. Mimo jiné se také pyšníme 
skvělými krajskými i v porov-
nání s celorepublikovými 

výsledky žáků na olympiádách. 
Výrazný zájem o naši školu 
zvyšuje množství nabízených 
mimoškolních aktivit a dosta-
tečná dopravní obslužnost. Jedi-
nou nevýhodou je vzhledem 
k počtu žáků jistá anonymita. 

Když máte největší ško-
lu v kraji, přemýšleli jste 
nad zavedením nějaké-
ho způsobu alternativní 
výuky alespoň v jedné 
třídě v ročníku?

Nepřemýšleli, protože školy, 
které nabízejí alternativní pří-
stup, tu jsou v okolí do pár kilo-
metrů. Kdybychom to zavedli na 
prvním stupni, museli bychom 
potom takovou výuku postavit 
dále i na druhém stupni. V pří-
padě vysokého zájmu bychom 
museli provádět výběrová řízení. 
My tu nabízíme možnost anglic-
kého jazyka už do první třídy 
s tím, že děti získají hodnocení, 
které se počítá i na středních 
školách. O dalších alternativách 
nepřemýšlíme, nejsem přítel 
alternativního vzdělávání. 
Dřív tu bylo gymná-

zium, proč to krachlo?
Šestileté gymnázium jsem 

prosadil, když jsem byl na rad-
nici a nebylo to snadné. Čtyři 
roky chodili žáci na gymnázi-
um v Přešticích a poslední dva 
roky v Plzni. Po volbách (po 
roce 2010) to ale nové vedení 
nechtělo platit. Když v ročníku 
chybělo několik žáků do nor-
mativu, rozdíl muselo doplá-
cet město a stálo to zhruba půl 
milionu korun ročně. Radnice 
to každoročně prezentovala 
jako problém.

Dokončení na str. 6
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Jaké bude vysvědčení?

Vaříme jen pro žáky

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
DUBEN 2020 

Tel. 725 726 549

Pětina žáků na vzdálenou...

Alternativa raději ne

Porušení Mimořádné- 
ho opatření MZ ČR pro-
vozovateli prodejen 
a restaurací v Přešticích

V měsících březnu a dubnu 
2020 z důvodu nerespektová-
ní Mimořádného opatření MZ 
ČR (k ochraně obyvatelstva 
a prevenci nebezpečí vzni-
ku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2) 
týkajícího se zákazu maloob-
chodního prodeje a zákazu pří-
tomnosti veřejnosti v provo-
zovnách stravovacích služeb 
došlo ze strany MP a pracov-
níků živnostenského odboru 
MěÚ k opakovaným kontro-
lám restaurací a provozoven 
v Přešticích. Porušení opatření 
byla oznámena k projednání 
na Krajskou hygienickou sta-
nici Plzeň, jednalo se o pro-
dejnu železářství v ul. Rybova 
a restauraci v ul. Průmyslová.
Jízda neosvětleného 

cyklisty po pozemní ko-
munikaci v ul. Slunečná 
pod vlivem alkoholu

Dne 9. 4. 2020 po 20. hod. 
při hlídkové činnosti spatřili 
strážníci za snížené viditelnos-
ti v ul. Slunečná v Přešticích 
neosvětleného cyklistu, kte-
rý přijížděl od ul. Palackého. 
Po jeho zastavení byl z dechu 
cyklisty cítit alkohol. Provede-
nou dechovou zkouškou byly 
naměřeny hodnoty přes 1 pro-
mile alkoholu v dechu. Jedna-
padesátiletému muži z Přeštic 
byla policisty zakázána další 
jízda, a přestupky v dopravě, 
za které mu hrozí pokuta až 
20 000 Kč, oznámeny k vyře-
šení na správní orgán.
Jízda řidiče motorové-

ho vozidla v ulici Nepo-
mucká pod vlivem alko-
holu

Dne 18. 4. 2020 po 01.00 hod. 
při hlídkové činnosti v Přešti-
cích v ul. Nepomucká spatřili 
strážníci přijíždět vozidlo zn. 
toyota od Nepomuka, jehož 
řidič s ním bezdůvodně vjížděl 
do protisměru. Po zastavení 
vozidla byl šestačtyřicetiletý 
řidič z Chlumčan dotazován, 
zda před nebo během jízdy 
požil alkoholické nápoje, ten-
to se k požití alkoholu doznal. 
Na místo byla přivolána hlíd-
ka Policie ČR, které byla jíz-
da řidiče po požití alkoholu 
předána k dalšímu opatření. 
Provedenou dechovou zkouš-
kou byly naměřeny hodnoty 
kolem jedné promile alkoholu 
v dechu.
Pes pokousal strážní-

ka při výkonu služby ve 
Skočicích

Dne 29. 4. 2020 před 16.00 
hod. přijala hlídka oznámení, 
že ve Skočicích na dětském 
hřišti se pohybuje podnapilý 
polonahý muž. Po příjezdu na 
místo se zde muž již nenachá-
zel. Hlídka provedla kontrolu 
v blízkém okolí. U rybníka 
zjistila muže a ženu se psem. 
Hlídka se rozhodla přiblížit 
k oběma a zeptat se jich, zda 
neviděli podnapilého muže, 
odpovídajícího popisu. Když 
se strážníci nacházeli přibližně 
20 metrů od muže a ženy, pes 
začal štěkat, rozeběhl se k hlíd-
ce, a jednoho ze strážníků kousl 
do nohy. Poté pes odběhl zpět 

k ženě a ta si jej připnula na 
vodítko. Pes byl naštěstí řádně 
očkován na vzteklinu. Žena, 
která v danou chvíli neměla 
psa pod dohledem, byla ozná-
mena pro spáchání přestupku 
proti občanskému soužití na 
správní orgán k projednání.

UPOZORNĚNÍ
PRO MAJITELE PSŮ!!!
Naprosto náhodný je přestu-

pek ublížení na zdraví z nedba-
losti, tedy nikoliv schválně, 
ovšem s určitou mírou zavi-
nění. Typické je pokousání 
psem, kterého majitel nemá 
na vodítku nebo ho neopatří 
košíkem apod. Tyto skutky se 
bohužel množí. Psů chováme 
čím dál více a v oblibě jsou 
velká či bojová plemena. Ne 
všichni však své miláčky zvlá-
dají. Podezřelou se stává oso-
ba, která v dané chvíli měla 
mít psa pod dohledem. Pejs-
kaři, pozor, jste pachatelem, 
přestože kousne pes a ne Vy. 
Za čin svého psa totiž zodpo-
vídáte a také platíte...

Střípky měsíce 
dubna 2020

 4. 4. po 18. hod. oznámen 
ležící muž na polní cestě za 
fotbalovým hřištěm v Přešti-
cích. Jednalo se o pětačtyři-
cetiletého muže bydlícího na 
ubytovně v Horní Lukavici. 
Jelikož byl podnapilý muž 
schopen samostatné chůze, 
nebyl zraněn, neprocházel pát-
ráním, odešel po vyřešení pře-
stupku proti veřejnému pořád-
ku na ubytovnu.
 14. 4. v odpoledních hodinách 
byla požádána hlídka o pomoc 
mužem z Chlumu u Třebo-
ně, který se nemohl celý den 
dovolat své matce, která bydlí 
v ul. Rybova v Přešticích. Na 
uvedené adrese žena nalezena 
v pořádku, měla vybitý tele-
fon. Syn zpětně vyrozuměn.
 17. 4. po 11.00 hod. oznáme-
na seniorem krádež jízdního 
kola, které si opřel o budovu 
v ulici Mlýnská. Pomocí kame-
rového systému zjištěno, že 
kolo odcizeno nebylo, ale ten-
to si jej odtlačil do ul. Rybova, 
zde jej nechal ve stojanu, ale již 
na to zapomněl a hledal jej zpět 
v ul. Mlýnská. Důležité je, že 
se nestalo nic horšího, mýliti 
se je lidské. Téhož dne po 14. 
hod. oznámena ztráta peněžen-
ky s doklady a fin. hotovostí, 
kterou si muž odložil na stře-
chu vozidla a odjel z parkoviště 
Masarykova nám. Vytěžením 
kamerového systému zjištěno, 
že peněženka z vozidla spadla 
v ul. Nepomucká, kde ji sebral 
projíždějící řidič a následně ji 
odevzdal na služebnu Policie 
ČR. Děkujeme tímto za ozna-
movatele nálezci.
 19. 4. po 14.00 hod. telefo-
nicky sdělila oznamovatelka 
strážníkům, že se jí vylila na 
přechodu pro chodce na Masa-
rykově nám. asfaltová barva, 
kterou se jí nepodařilo všechnu 
odstranit, ptala se, jak má dále 
postupovat. Skvrna byla stráž-
níky zasypána sorbentem.
 27. 4. před 16.00 hod. výjezd 
na oznámení, že v prostoru 
dětského hřiště ve Skočicích 
vysedávají opakovaně muži 
a močí na hřiště i jeho okolí. 

Pokračování na str. 3



VZPOMÍNKA NA SLÁVU SÜSSE STARŠÍHO

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

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní 
Václavka PĚCHOUČKOVÁ

(Skočice)
paní 

Květuše HŘEBCOVÁ
pan 

Stanislav MUKNŠNÁBL
paní 

Anna BERNKLAUOVÁ

2. polovina dubna a 1. polovina května

ÚMRTÍ (duben)

Zdeněk ČESÁK
Josef DVOŘÁK
František JANSKÝ
Josef STARÝ
Václav GABRIEL
Anna BEŠTOVÁ

(1948) 
(1938) 
(1936) – Skočice
(1942)
(1941) 
(1928) – Skočice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavily

paní

Julie OLŠBAUROVÁ
paní

Jaroslava ŠMUCLEROVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila
paní

Marie SKÁLOVÁ 
(Žerovice)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

pan Jan MRÁZ
paní Marie KŘENOVÁ

paní

 Jana STREJCOVÁ
paní 

Marie FROUZOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavil
pan

František JANOUŠEK

Čas běží, ale vzpomínky na blízké, kteří již nejsou mezi námi, 
zůstávají. 

Dne 18. března tomu bylo 9 let, co nás opustila moje maminka, 
paní Anna Andrlíková.

Dne 27. května uplynulo již 18 let od úmrtí mého tatínka, pana 

Ludvíka Andrlíka 
a 8. července to budou dva roky, co není mezi námi moje sestra, 

paní
Anna Urbánková. 

Prosím ty, kteří je znali, o tichou vzpomínku.
     Pavla Nohavcová

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

Měl jsem doma dlouhou řád-
ku let zápisky a poznámky ze 
všech svých letních dětských 
táborů... Manětín, Nečtiny, 
Jeseníky, Mlázovy a mnohé 
další. Zápisky už nemám. Ško-
da. Měl jsem jednoho velkého 
staršího kamaráda a už ho také 
nemám. Obrovská škoda. Je 
spojen s mými nejkrásnějšími 
klukovskými lety, kdy touha 
po dobrodružství mne plně 
ovládala a četba „foglarovek“ 
vše ještě umocňovala. A tako-
ví jsme v oddíle Vlků byli vši-
chni. Celé jaro jsme se poctivě 
připravovali na letní výjezdní 
tábor a těšili se, co zase náš 
vedoucí a kamarád vymyslí. 
Všemožné soutěže, velké noč-
ní hry. Jedna akce byla veli-
ká. Zachraňovali jsme údajně 
zraněného parašutistu, který 
v noci ležel v nedalekém lese 
a blikal na nás z dálky červe-
nou baterkou. Z klacků a svet-
rů jsme museli za svitu baterky 
udělat přenosné lůžko a poti-
chu noční krajinou putovat za 
červenou tečkou. To pro nás 

kluky ve školním věku mělo 
nádech krajní odvahy spojené 
s odpovídající dávkou nebez-
pečí. Náš vedoucí nám takový 
svět vytvářel a dobu pionýra 
zabalil do přívětivého hávu.

Dětská léta mi skončila a já 
odešel za studiemi. Do Přeštic 
jsem se vrátil jako táta od dvou 
dětí a začal svého velkého 
kamaráda Slávu Süsse staršího 
zase potkávat. Tak tomu bylo 
po dlouhých 28 let. Vždy jsme 
spolu probrali vše „nutné“ a po- 
každé se smíchem se rozcháze-
li. Teď už to tak nebude. Sláva, 
jak jsem ho 50 let oslovoval, 
byl výborný kamarád a člo-
věk, který měl celý život dět-
skou duši plnou zodpovědnosti 
a lásky pro ostatní. Neměl rád 
smutek, miloval smích. Tak 
si ho pamatuji a pamatovat 
budu. Měl jsem Slávu Süsse 
staršího rád. Vzdávám tímto 
čest jeho památce a jistě kolem 
mne všichni, kteří si ho podob-
ně pamatují. Za to každému 
z celého srdce děkuji.

Ing. Milan Havlíček

Dokončení ze str. 2
Na místě zjištěna čtveřice 
mužů, kteří zde popíjeli alko-
holické nápoje, tito z místa 
vykázáni a řešeni v příkazním 
řízení. Následně byl u hlav-
ní silnice zjištěn muž, který 
porušil Mimořádné opatření 
MZ ČR, které zakazuje pohyb 
a pobyt na všech místech 
mimo bydliště bez ochranných 
prostředků dýchacích cest 
(nos, ústa). Tento na výzvy 
strážníků, aby si zakryl dýcha-
cí cesty, nereagoval, odmítl 
prokázat svoji totožnost, proto 
byl předveden na Policii ČR. 
Po zjištění totožnosti byl ten-
to propuštěn a přestupky proti 
veřejnému pořádku a zákonu 
o ochraně veřejného zdraví 
oznámeny k projednání na 
správní orgán.
 29. 4. před 22.00 hod. společ-
ný výjezd s hlídkou Policie ČR 
do ul. Hlávkova, kde dochá-
zelo k protiprávnímu jednání 
– narušení veřejného pořádku 
třech podnapilých osob, věc si 
na místě převzala hlídka poli-
cie.
 30. 4. po 17.00 hod. oznáme-
no, že v ul. V Háječku je na 
střeše bývalé vodárny mládež, 
a hodila na ni plastovou láhev. 
Na místě zjištěno pět mladist-
vých, kteří po sobě odklidili 
odpadky, z místa vykázáni 
a věc řešena pro přestupek 
proti veřejnému pořádku.

V dubnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) asistence hlídce PČR při 
dopravní nehodě v křižovatce 
ul. Palackého a Tř. 1. máje
2) v blízkosti světelné kři-
žovatky v ul. Rybova zjištěn 
nepojízdný kamion blokující 
silniční provoz – usměrňování 
dopravy do jeho odtahu

3) porucha dodávkového auto-
mobilu na Tř. 1. máje – usměr-
ňování dopravy
4) nález dřevěného hranolu 
na silnici I/27 za obcí Přeštice 
ohrožující bezpečnost provozu 
– hranol odstraněn
5) v rámci vyhlášení mimořád-
ného stavu z důvodu rozšíření 
onemocnění COVID-19: pro-
vedeno kontrol provozoven: 
28, dohled nad dodržováním 
nařízení města na MěÚ: 21, 
provedeno výjezdů na ozná-
mení občanů: 6, provedeno 
kontrol dodržování omeze-
ní vyplývajících z krizových 
opatření fyzickými osobami 
(nošení roušek atd.): 64, bylo 
zjištěno přestupců: 69, prove-
deno doručení roušek z MěÚ 
seniorům – 52
 pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR/ 
/správní orgán důkazní pro-
středky následujících činů:
1) ztráta mobilního telefonu 
v Městském parku
2) ul. Hlávkova – vloupání do 
bývalého areálu ZD
3) Masarykovo nám. – krádež 
zboží v drogerii
4) ul. V Háječku – ztráta pe-
něženky s finanční hotovostí
 provedeny výjezdy na 4 vol-
ně pobíhající psy: 2x Městský 
park, 2x Masarykovo nám. 
– majitelé řešeni pro poruše-
ní obecně závazné vyhlášky 
města a dle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání
 na území města nalezeno:
ul. Polní: koloběžka a ul.  
5. května: jízdní kolo – pře-
dáno na MěÚ – ztráty a nále-
zy, ul. Mlýnská: klíč v zám-
ku vozidla peugeot a mobilní 
telefon na Masarykově nám. 
– předány majitelům

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Seznámení občanů...

Přijímací talentové 
zkoušky do ZUŠ Přeštice

Vážení rodiče,
přijímací talentové zkouš-

ky do ZUŠ Přeštice budou 
v letošním roce probíhat 
takto:
OBOR HUDEBNÍ: 
8.-12. června 2020
(dopoledne i odpoledne)

OBOR VÝTVARNÝ:
8.-11. června 2020
od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Pokud někomu tento ter-
mín nevyhovuje, je možné 
přinést vyučující výtvarné-
ho oboru práci, kterou děla-
lo Vaše dítě doma (malba, 
kresba, keramika apod.).

OBOR TANEČNÍ:
8.-11. června 2020
(dopoledne i odpoledne)

VZHLEDEM K SOU-
ČASNÉ SITUACI JE 
DŮLEŽITÉ, abyste si den 

a čas Vaší návštěvy telefo-
nicky domluvili na tel. č. 
603 185 957. Dále je nut-
né s sebou přinést vyplně-
né a podepsané ČESTNÉ 
PROHLÁŠENÍ, které je 
ke stažení na webu školy: 
www.zusprestice.cz nebo 
je k vyzvednutí v kanceláři 
školy – Poděbradova 1027, 
Přeštice. Bez řádně vypl-
něného prohlášení nebu-
de Vašim dětem umožněn 
vstup do budovy. S čestným 
prohlášením, prosím, dones-
te i vyplněnou a podepsanou 
přihlášku do ZUŠ, kterou též 
najdete na webových strán-
kách školy (online systém 
iZUŠ).

Veškeré další dotazy Vám 
zodpoví ředitel školy Bc. Mi- 
roslav Vacek na tel. čísle 
603 185 957.

Pokračování ze str. 1

Martina Rulfová by chtě-
la poděkovat všem, kteří se  
svými dary podíleli na zajiš-
tění ochranných pomůcek pro 
zaměstnance, a také velice 

děkuje všem svým kolegyním 
pečovatelkám za jejich prá-
ci. „Uvědomuji  si,  že  právě 
v  těchto chvílích  je  ještě více 
důležitá  než  kdy  dříve.  Jste 
skvělé  a  vážím  si  toho,  co 
děláte!“

Martina Rulfová, DiS.
Ľubomír Smatana

Pečovatelský dům se vrací...

Velké díky
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Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin

 nelze otisknout!

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
informuje

6. 6. SO: MARTINSKÁ 
STĚNA DOBŘANY
TRASA: Tyršův most – pře-
hrada – Valcha – Lhota – Mar-
tinská stěna – Dobřany
(16 km)
13. 6. SO: NEPOMUK 
– LIŠKOV
TRASA: Nepomuk – Dvo-
rec – Vrčeň – u sv. Vojtěcha 
– Štědrý – Liškov – Kladrubce 
– Životice
(16 km)

20. 6. SO: MOKROSUKY 
– HORY MATKY BOŽÍ
TRASA: Mokrosuky – Hory 
Matky Boží – Pozorka – Břetěti-
ce – Hory Matky Boží – Kolinec
(15 km)
27. 6. SO: PŇOVANY 
– STŘÍBRO
TRASA: Pňovany žel. st. 
– železniční most – Butov-
ský vodopád – Butov tábor 
– kolem štoly Marie – Stříbro 
nám. – Stříbro ČD
(13 km)

KINO – ČERVEN

Slunečnice po dvouměsíční 
odmlce opět ožila☺. V pon-
dělí 11. května 2020 jsme, 
v omezeném režimu, řádně 
prodezinfikováni, s rouškami 
pěkně za oušky a s hygienic-
kými předpisy na paměti, opět 
otevřeli kroužky. Podařilo se 
nám rozjet 50 % kroužků z naší 
nabídky s 51% účastí. Všem 
dětem a lektorům, kteří se zno-
vu vrátili do Slunečnice, děku-
jeme. Dětem a lektorům, kteří 
museli zůstat doma, ať z důvo-
du, že sami patří do skupiny 
osob s vyšším rizikem, anebo 
s „rizikovou“ osobou žijí, by-
chom chtěli vzkázat, že nás 
mrzí, že se nemohou účastnit 
kroužků spolu s námi, ale věří-
me, že se zase uvidíme. Buď 
v létě na některém z příměst-
ských táborů, které chystáme, 
anebo v příštím školním roce 
na kroužcích nebo akcích. 

V pátek 12. června 2020 
bude ukončena činnost všech 
našich zájmových kroužků. 
Ale my s Hankou budeme pra-
covat dál. Doladíme tábory, 
naplánujeme rozvrh kroužků 
na nový školní rok, také o zví-
řátka se postaráme☺. 

Nově nás, kromě již tradičních 
zdrojů informací (https://slu-
necniceprestice.cz/, FCB strán- 
ka Středisko volného času 
Slunečnice Přeštice, p. o., vý-
věska před Slunečnicí v Reb-
cově ul.), můžete sledovat také 
na Instagramu SVC_Slunecni-
ce_Prestice.

Pro informace o letních pří-
městských táborech (červe-
nec a srpen 2020) a kroužcích 
nabízených ve školním roce 
2020/2021 sledujte, prosím, 
naše webové stránky, vývěsku, 
FCB stránku. 

Rádi vám také, v pracovních 
dnech, zodpovíme dotazy týka-
jící se letních příměstských 
táborů, kroužků na školní rok 
2020/2021, případně pláno-
vaných akcí, a to na e-mailu: 
info@slunecniceprestice.cz 
či na pevné telefonní lince:  
379 304 910, anebo můžete 
psát či volat (opět prosím 
v pracovní době☺ na e-mail: 
reditelka@slunecnicepres-
tice.cz či mobilní telefon:  
773 624 214.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Chovatelé.

Kuchaři.

Letečtí modeláři.

Seminář Rady pro OSVČ
Covid-19, aktuální rady pro 

OSVČ. Nevíte, jaké máte 
nároky a jak získáte kompen-
zační bonus? Kdo má jaký 
nárok, co je předmětem kom-
penzačního bonusu, odpuš-
tění minimální zálohy na 
zdravotní a sociální pojištění 
na šest měsíců, státní záru-
ka na úvěr, mimořádná oka-
mžitá pomoc, vykázání ztrát 
za rok 2020 a další aktuální 
informace a konkrétní rady 
se dozvíte na semináři Rady 
pro OSVČ, který se koná 
10. června od 9.00 hod. v kon-

ferenčním sále KKC Přeštice. 
Tématem provede Ing. Štěpán-
ka Fenclová, vedoucí oddě-
lení daní z příjmu fyzických 
osob pro Plzeňský kraj. Vstup 
ZDARMA, kapacita omezena, 
registrace NUTNÁ předem: 
informacnicentrum@pres-
tice-mesto.cz, telefonní číslo 
379 304 901 nebo přímo v IC 
Přeštice. Projekt je finančně 
podporován z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost v rámci 
Evropského sociálního fondu.

Eliška Komorousová
koordinátorka projektu

  5. 6., 14. 6. a 19. 6. 2020 od 17.00 hodin
LEDOVÁ SEZONA: ZTRACENÝ POKLAD
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA / Indie / Jižní Korea / Čína, 2019, 90 min.

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

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

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

ale sami přitom obrátí džungli vzhůru nohama.

  5. 6. 2020 od 19.00 hodin
PROBLÉMISSKY

Komedie / Drama / Historický
Velká Británie / Francie, 2020, 106 min.

V roce 1970 se v Londýně konala soutěž Miss World. 
Ta byla ve své době nejsledovanější televizní show světa s více než 

100 miliony diváků. Moderoval ji legendární britský komik Bob Hope 
(Greg Kinnear). Miss World 1970 ale rozhodně neprobíhala hladce 
a ze soutěže se stala doslova divoká jízda. Rozhodnutí organizátorů 

povolit účast dvěma ženám z Jihoafrické republiky vzbudilo 
kontroverzi a napětí již před začátkem. 

  7. 6. 2020 od 17.00 hodin
DOLITTLE

Komedie / Rodinný / Dobrodružný / Fantasy
USA, 2020, 102 min.

Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem 
anglické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl 

a od té doby samotaří v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého 
sídla, obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než 
s lidmi. Jenže pak mu vpadne do života jeden drzý kluk, jenž si vzal 

do hlavy, že bude jeho učedníkem, a zároveň ho povolají ke královně, 
kterou sklátila smrtelně nebezpečná choroba.

  7. 6. 2020 od 19.00 hodin
MALÁ LEŽ

Komedie / Drama
USA / Čína, 2019, 100 min.

Něžná komedie podle skutečné lži vypráví příběh Newyorčanky Billi 
a její svérázné čínské babičky Nai Nai. Rodina se rozhodne zatajit 

babičce pravdu o jejím zdravotním stavu. Jak to ale udělat, 
aby Nai Nai nebylo podezřelé, že jí z ničeho nic chtějí v Číně 

navštívit příbuzní z celého světa? Vystrojí se svatba! 
Co na tom, že mladý synovec svoji „snoubenku“ sotva zná.

  12. 6. 2020 od 17.00 hodin
FRČÍME

Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2020, 103 min.

Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí 
dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu,

 aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.

  12. 6. 2020 od 19.00 hodin
LOV

Akční / Thriller / Horor / Komedie
USA, 2020, 90 min.

Dvanáct lidí se probouzí na mýtině uprostřed lesa. Navzájem se 
neznají, neví, kde jsou, ani jak se tam dostali. Netuší, že byli vybráni 
pro velmi specifický účel… stali se lovnou zvěří. Kdo a proč je loví? 
Než si stačí odpovědět, padnou někteří z nich mrtví k zemi. Ti, kteří 

první salvu ustáli, už tuší, že jim opravdu jde o život, a že ti, co po nich 
střílejí, nepřestanou, dokud je všechny nezabijí. 

  14. 6. a 19. 6. 2020 od 19.00 hodin
BOURÁK
Komedie

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

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

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

  21. 6. a 26. 6. 2020 od 17.00 hodin
LASSIE SE VRACÍ

Dobrodružný / Rodinný
Německo, 2020, 100 min.

Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie jsou známá 
dvojka po celém okolí. Nerozluční a neoddělitelní kamarádi 

se nebojí žádné společné lumpárny a užívají si idylického života 
na venkově. Pak ale Floriánův táta přijde o práci a rodina se musí 

přestěhovat do malého bytu, kam mají psi přísný zákaz. 
Všichni jsou zdrcení, ale život umí být i takový.
Verdikt je neúprosný, Lassie musí z domu pryč. 

  21. 6. 2020 od 19.00 hodin
KALIFORNSKÝ SEN

Drama / Hudební / Romantický
USA, 2020

Maggie (Dakota Johnson) se touží stát úspěšnou hudební 
producentkou. Jako osobní asistentka popové ikony Grace Davisové 

(Tracee Ellis Ross) by teoreticky měla mít tu nejlepší průpravu, 
jenže prakticky to takhle jednoduše nefunguje. Maggie je 

v Traciině životě ten nejposlednější poskok, který donáší kafe 
a oblečení z čistírny a čtyřiadvacet hodin denně je připravený 

plnit i ty nejbláznivější nápady své šéfové.

  26. 6. a 28. 6. 2020 od 19.00 hodin
3BOBULE

Komedie
Česko, 2020, 101 min.

Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) 
se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však 

odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich 
lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává 

rozhodující čas vinařského roku – vinobraní.
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Pozvánka do přírodních 
zahrad
Víte, co je to přírodní 

zahrada?
Mohlo by se zdát, že se jed-

ná o nějakou neudržovanou 
ošklivou džungli, ale opak je 
pravdou. Přírodní zahrada je 
rájem pro člověka, zvěř i rost-
liny a udržuje svět kolem nás 
v rovnováze.

Aby zahrada mohla být 
považována za přírodní, musí 
člověk dodržovat několik 
zásad, a z toho tři jsou nezbyt-
né. Je zakázáno používání pes-
ticidů, umělých hnojiv a rašeli-
ny. Pesticidy škodí užitečným 
organismům, umělá hnojiva 
znečišťují zdroje pitné vody 
a rašelina je neobnovitelným 
zdrojem a její těžba narušuje 
přírodu.

Přírodní zahrada by měla být 
zkombinována ze všech mož-
ných částí – okrasné a užitko-
vé, planých keřů, divokých 
porostů, mokřadů, skalek... 
Symbióza všech těchto čás-
tí, i když by se mohla zdát 
nemožná, dodává celku na 
výjimečnosti.

Zahrada, která tyto body splňu-
je, si může zažádat o certifikaci. 
Jak na první pohled poznat certi-
fikovanou přírodní zahradu?

Třeba o tom ani nevíte, ale 
nějakou už jste možná viděli. 
Rozpoznat se dá velice snad-
no. Certifikovaná zahrada má 
někde, většinou na plotě, pla-
ketu s ježkem a nápisem Pří-
rodní zahrada.

Pokud se chcete dozvědět 
další podrobnosti, přijďte se 
podívat v neděli 7. června do 
přírodních zahrad Zelený dům 
v Příchovicích (komentované 
prohlídky budou v 10.00, 12.00, 
14.00 a 16.00 hodin) a U Kai-
serů v Týništi (která bude 
otevřena od 12.00 do 18.00 
hodin). Tento program bude 
probíhat v rámci akce Víkend 
otevřených zahrad, která se 
bude konat 6. a 7. června, kdy 
můžete navštívit řadu zahrad, 
přírodních i tradičních. Podrob-
nější informace můžete najít 
na stránkách https://www.vi- 
kendotevrenychzahrad.cz

Liběna Doležalová

Roušky
Moje rouška chrání tebe,
tvoje rouška chrání mě,
dnes roušky už uvidíme
na soše i na stromě.
V Přešticích se jimi chrání
na vršku i prasátka,
koronavir přeci není
pro nikoho pohádka!
Na Hradčanech u cedule
zajíci na pozoru se mají,
u vstupu jdou příkladem,
všem, kdo sem zavítají.
Sv. Pavel z návrší 
na Lukavici shlíží,
v roušce všechno sleduje,
každého, kdo se blíží.
S rouškami to 
všechno zvládnem,
bude přec nám zase hej,
proto nos je přepečlivě 
a na nic si nezoufej!

Mgr. Eva Horová

Chovatelé poštovních 
holubů

Doplňuji velice zdařilý text 
Ladislava Potůčka (otištěný 
v květnových PN).  Je třeba 
připomenout si úspěšného 
holubáře a chovatele Václava 
Kvíderu (1901-1984) z Kra-
savec, který se pravidelně 
zúčastňoval soutěží s poštov-
ními holuby. Poštovní holuby 
odvezli v koších do různých 
destinací, okroužkovali je 
a vypustili. Čekali, který holub 
se jako první vrátí na místo, ze 
kterého byl odvezen. Ve 20. 
a 30. letech 20. století se pořá-
dalo mnoho soutěží, kterých se 
otec Václava Kvídery (*1935) 
pravidelně zúčastňoval. Dne 

27. července 1935 jeho holub 
vyhrál. Uletěl 700 km ze slo-
venského Berehova do Přeštic. 
Pan Kvídera byl za to odmě-
něn stříbrnou medailí, kterou 
má jeho syn dodnes schova-
nou (viz foto).

 Mgr. Eva Horová

Na fotkách je Václav Kvídera st., holubář.
 (Archiv Václava Kvídery ml.)

Dalším výborným holubářem 
a chovatelem z  Přešticka  byl 
Jaroslav Michal. Narodil se 
12. dubna 1947 v Lišicích č. p. 
49 a žil zde celý život.  Byl 
velmi manuálně zručný. Doká-
zal vše spravit, každému snad-
no pomoci. Na popud svého 
strýce Václava Michala (1921-
1993), rodáka z Lišic č. p. 49, 
začal v 80. letech 20. století 
chovat poštovní holuby. Dáv-
no předtím byl však dobrým 
chovatelem drůbeže a králíků, 
členem základní organizace 
chovatelů v Dolní Lukavici. 
Jeho strýc byl od roku 1938 
organizovaným členem spol-
ku. Když se přiženil do Přeš-
tic, v chovu poštovních holubů 
pokračoval v místě nového 
bydliště. Jaroslav Michal 
choval různá plemena. Napří-
klad Janssen, Dellbar, Van 
Riel, Desmet Mathys a mno-
há další. Chovatelství pro něj  
bylo obrovským koníčkem 
a životním naplněním. Závo-

dil takzvaným totálním vdov-
stvím (s holubem i holubicí). 
Když odešel do důchodu, měl 
více času se této zálibě věno-
vat. Dosahoval vynikajících 
výsledků, umisťoval se na před-
ních místech pošumavského 
závodního sdružení s prvními 
cenami v jednotlivých závo-
dech. Zasloužil se o vybudo-
vání nástavby kamionu a vleku 
na závody poštovních holubů 
v pošumavském sdružení. Dne 
31. srpna 2016 z Lišic navždy 
odešel jeden z nejlepších cho-
vatelů na Přešticku. Po jeho 
smrti zbylo asi 400 holubů.

Mgr. Eva Horová

Ladislav Potůček předává cenu Jaroslavu Michalovi.

Zbyly pouze výstavy
Pandemie a s tím spojená 

nařízení a zákazy zcela změ-
nily životní běh. „Smolně  se 
do toho zamotaly třeba i osla-
vy 75. výročí konce II. světové 
války,“ ohlíží se zpět Draho-
míra Valentová. „Dům histo-
rie  společně  s  KKC měl  při-
pravenu  řadu  akcí,  výstavy, 
přednášky,  velkou  celoměst-
skou hru pro děti  s poznává-
ním  místní  historie  připra-
vilo  Středisko  volného  času 
Slunečnice. A nebylo nic, ani 
konvoj nemohl přijet.“ 

Zůstaly jen věci, které bylo 
možno organizovat bez hro-
madného shromáždění lidí. 
Ve výlohách Informačního 
centra  byla improvizovaná 
výstavka fotografií ze dnů 
konce války s podrobnými 
popiskami. Také v Přeštic-
kých novinách byla dvoustra-
na  s fotografickou historií 
osvobození města. „A  díky 
situaci  nám  vlastně  zbyl  čas, 
tak jsme znovu prošli archivy 
a  všechny  fotografie podrob-
ně  katalogizovali,“ doplňuje 
Michal Tejček. „A  objevi-
li  jsme  další,  některé  možná 
otiskneme  a  budeme  hledat 
pamětníky.“ 

V prostorách starého hřbi-
tova, podél hlavní cesty, sou-
časně připravil Dům historie 
již čtvrtou venkovní výstavu. 
„Když  jsme  připravovali  kni-
hu  o  Panně  Marii  Přeštické, 
tak  jsme  vycházeli  z  původní 
latinské  kroniky,“ přibližuje 
další výstavu opět Drahomíra 
Valentová. Autorem kroniky 
„Puteus aquarum viventium“ 
(Studnice živé vody) je bene-
diktinský mnich a přeštický 
kronikář Mikuláš Sexstetter  
(v Přešticích působil  v letech 
1717-1772), je psána v latině  
a zaměřena na historii zázrač-
ného obrazu a poutního místa. 
Jako doprovod je na pět desítek 
drobných básní. Překlad udělal 
Michal Tejček. „Jsou  psány 
starou  latinskou  formou,  tzv. 
´časomírou´,  kdy  délka  slabik 
vytváří rytmické schéma,“ shr-
nuje verše překladatel. „Ale 
prosadila se úplně jiná výrazo-
vě rýmovaná poezie, tato rych-
le zanikla.“     

Tyto verše je možno dojít si 
přečíst ještě po zbytek roku, 
doplněny jsou různými vyob-
razeními Panny Marie Přeštic-
ké z archivu Domu historie.

 (šat)

Fotky ve výkladních skříních Infocentra dokumentují prvé dny 
svobodných Přeštic v roce čtyřicet pět.

Jednotlivé  panely  při  hlavní  cestě  starého  hřbitova  vybízejí 
k zastavení a zamyšlení o jednom z těch, kteří svou prací neod-
myslitelně k Přešticím patří.  

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

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

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

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



ANKETA 10P – 10 problémů 
našeho města

Označte prosím křížkem (     ) 2 problémy, které považujete za nejdůležitější 
a které by dle Vašeho názoru měly být přednostně řešeny:

Anketa 10P vychází z aktualizovaných problémů vybraných účastníky Veřejného fóra 
Zdravého města Přeštice a MA 21 dne 10. března 2020. 

Cílem Veřejného fóra ZMP a MA 21, stejně jako této navazující ankety, 
je dát občanům města Přeštice prostor k tomu, aby vyjádřili svůj názor na problémy, 

které vnímají jako nejpalčivější, a které je třeba přednostně řešit:

Vyplněné dotazníky bude možno odevzdat od 1. května do 30. června 2020. 
Váš hlas bude hrát roli v rámci aktualizace Komunitního plánu zdraví, 

strategického a projektového plánování a rozpočtového výhledu 
města Přeštice.
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Dokončení ze str. 2
Rodiče ztráceli trpělivost, 

začali dávat děti rovnou do 
Plzně a gymnázium pomalu 
zanikalo. 
Šlo by gymnázium zno-

vu otevřít?
To je nerealizovatelné hlavně 

kvůli nárůstu konkurence dal-
ších středních škol. Plzeňský 
kraj by to nechtěl platit. 
Kolik dětí z Přeštic se do- 

stane na střední školu?
Vloni se ze 113 deváťáků 

dostalo 87 žáků na maturitní 
obory, což je zhruba 80 pro-
cent. 
Mají deváté třídy smysl? 

Dřív také nebyly a nic se 
nestalo.

Podle mě ano. Za prvé 
množství učiva je velmi obsáh-
lé a za druhé jsou děti čím dál 
méně samostatné a rok navíc 
jim prospěje k sociálnímu 
a mentálnímu vyzrání. 
Máme se obávat 

důsledků dopadu epide-
mie na vzdělávání?

Myslím, že obavy nejsou 
odůvodněné a že ztrátu, kdy 
nebyly děti ve škole, dožene-
me. Část učiva se přesune do 
dalšího ročníku, dojde i k urči-
té redukci učiva. Pro všechny 
rodiče může být přínosné, že 

poznali své děti i z jiné strán-
ky, protože s nimi trávili dlou-
hodobě více času.
Jaké máte plány na 

prázdniny? 
Prozatím to vypadá, že zůsta-

nu v Česku. Uvidíme, jak se 
situace vyvine.
Všiml jsem si, že jste si 

nechal narůst vousy. Co 
se stalo?

Nebylo potřeba zakázat vše-
chno a nesouhlasím ani s postu-
pem při uvolňování. Je to tako-
vá moje malá forma protestu.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

Pětina žáků na vzdálenou výuku...
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Dvacet let Domu historie Přešticka
Nikdy bych si nepomyslela, za jak nepříznivých okolností budu psát tyto řádky. Ale vzpomínka na událost, která, jak doufám, 

již patří k „rodinnému stříbru“ Přeštic, bude veskrze optimistická.

Dům historie Přešticka 
(dále jen DHP) byl vybudo-
ván v nejstarší části města 
zhruba po patnácti měsících 
stavebních a instalačních pra- 
cí nákladem přes 10 mil. Kč. 
K slavnostnímu otevření a vy- 
svěcení došlo 8. června 2000 
v 9.48 hodin (což byl nej-
příznivější čas, určený ast-
rologem). Sbírka je charak-
terizována jako regionální, 
historická. Až na výjimky 
časově zachycuje období od 
konce 18. století do 1. polovi-
ny 20. století. Její jádro tvoří 
dva velké soubory předmětů 
– řemeslné a obchodní památ-
ky. Protože většina exponátů 
pochází z doby první republi-
ky, je tato častým a vděčným 
tématem výstav. Majitelem 
sbírky je město Přeštice. 
Sběrnou oblast tvoří přibližně 
hranice Mikroregionu Přeštic-
ka, tj. okruh do 15 km. Muze-
um disponuje dvěma stálými 
expozicemi a dvěma výstav-
ními sály, z nichž jeden slouží 
jako příležitostná galerie.

V únoru 2001 byl DHP 
oficiálně přijat do Asociace 
muzeí a galerií ČR, téhož 
roku byla jeho sbírka zapsána 
do Centrální evidence sbírek 
MK ČR. DHP vznikl a osm 
let pracoval v rámci příspěv-
kové organizace Kulturního 
zařízení Přeštice, poté se od 
roku 2009 stal organizační 
složkou města. V roce 2018 
se stal členem Sítě zeměděl-
ských muzeí.

K 1. lednu 2020 eviduje 
Dům historie Přešticka přes 
7500 sbírkových předmětů, 
má na svém kontě 166 tema-
tických výstav a navštívilo ho 
celkem 126 700 návštěvníků.

 Za prosazení a realizaci 
myšlenky vzkříšení místní 
muzejní tradice především 

prvnímu polistopadovému 
vedení Přeštic v čele se sta-
rostou Vladimírem Bendou, 
které se snažilo obnovit 
všechny atributy, odpovídají-
cí významu bývalého okres-
ního města. Přispěl i úspěch 
komorní výstavy „Stará 
řemesla a živnosti na Přeštic-
ku“, uspořádané Kulturním 
zařízením v rámci oslav 770 
let Přeštic v roce 1996.
 Každému z našich dárců, 
bez jejichž rodinných pamá-
tek by DHP nikdy nevytvořil 
tak kvalitní sbírku. Její uspo-
řádání nebylo jednoduché. 
Kromě odborného výběru 
věcí do výchozích expo-
zic, který provedl Mgr. Jiří 
Koranda, se na jejich základ-
ním ošetření a zprovoznění 
podíleli majitelé zlatých čes-
kých rukou – pánové Vladi-
mír Vítek, Ondřej Květoň 
a Zdeněk Peprný.
 Za znalosti místních reálií, 
s nimiž nezištně přispěchali 
pánové Ing. Jiří Běl, Jan Mrk-
vička a Jaroslav Brunát. Jako 
první stáli u zrodu početného 
štábu našich dobrovolných 
a spolehlivých spolupracov-
níků.
 Za vzácné pochopení 
a pomoc Římskokatolické 
farnosti Přeštice, zastoupené 
vikářem P. ThLic. Karlem 
Plavcem.

 Za cenné zkušenosti předa-
né našimi milými muzejními 
kolegy, paní Eigler a panem 
Weilederem, ze spřátelené-
ho Nittenau. Díky nim jsme 
zhlédli i cca 30 německých 
muzeí.
 Za dovybavování interiérů 
(klimatizace, digitální techni-
ka), odstraňování technických 
závad (dodatečná izolace 
základů), zajišťování tech-
nického zázemí (depozitářů) 
atd., které umožňují DHP 
stále držet krok s dobou, pat-
ří uznání jak všem minulým, 
tak i současnému zastupitel-
stvu města Přeštic.

Zásadní osvětovou roli 
v procesu znovuzřízení muzea 
v Přešticích sehrály ve vztahu 
k veřejnosti právě Přeštické 
noviny. V lednu 1998 v nich 
odstartoval seriál „Přeštická 
muzea“, který mapoval tři 
předešlé nezdařené pokusy 
o zřízení muzea (1895, 1932, 
1967). (Podle  nedávného 
zjištění  byly  dokonce  čtyři, 
vezmeme-li  v  potaz  Školní 
muzeum  Josefa  Bohusla-
va  Rebce  z  let  1869–1884). 
V lednu 1999 již PN oslovily 
občany s tím, že „muzeum 
čeká na dary“, a předestřely 
první koncepci toho, nač se 
ve sběru hmotných i nehmot-
ných památek soustředit. 
Doba ještě přála zveřejňová-
ní jmenovitých poděkování, 
a jak známo, dobré příklady 
táhnou. Do konce roku bylo 
zaevidováno prvních 250 
dárců. Úvodník červnového 
vydání PN roku 2000 začínal 
citátem: „Může  přijít  den, 
kdy všechno naše zlato nepo-
stačí k tomu, abychom vytvo-
řili  obraz  zmizelých  časů,“ 
a končil konstatováním, že se 
při otevření DHP „stáváme 
svědky události, která se jed-
nou  provždy  zapíše  do  svět-
lých  stránek  historie  města, 
jako tomu bývá vždy, když se 
podaří vytvořit něco, co pře-
sahuje  horizont  současnos-
ti.“ Kromě Přeštických novin 
a výročních zpráv (původně 
ročenek) se nová kulturní 
instituce začala pravidelně 
představovat v regionálním 
i celostátním tisku, rozhla-
se, televizi (především ZAK 
a Toulavá kamera, ale i Hle-
dání ztraceného času), a přes 
samostatný web se časem 
dostala i na Facebook. Díky 
zpětné vazbě tímto způsobem 
stále navazuje nové, velmi 
zajímavé a užitečné kontak-

ty a získává nové příznivce. 
Není zanedbávána ani drob-
ná ediční činnost (vydávání 
katalogů z výstav, pohled-
nic, vystřihovánek, komiksů 
apod.).

Hned v roce 2003 byl DHP 
oceněn diplomem v I. roč-
níku celostátní akce „Pojďte 
s námi do muzea“ (předchá-
zela vzniku soutěže Gloria 
musealis) vyhlášené Českou 
centrálou cestovního ruchu/ 
/agentury Czech Tourism, 
za přínos pro rozvoj cestov-
ního ruchu. Od roku 2016 je 
DHP vlastníkem certifikátu, 
který dokládá plnění standar-
du Českého systému kvality 
služeb. Oceněními, kterých 
si pracovníci DHP ale váží 
nejvíce, jsou spokojenost ná-
vštěvníků, vyjadřovaná zápi-
sy v návštěvní knize, a dobrá 
pověst, která jej provází.

Muzeum bylo vybudováno 
doslova z ničeho, díky zájmu 
občanů o svoji minulost, 
o zachování paměti města. 
Byli jsme jedni z prvních, 
kteří si dovolili většinu expo-
nátů umístit přímo volně do 
prostoru. Dnes běžná věc, ale 
před těmi dvaceti lety byla 
muzea převážně jen o vit-
rínách. Kromě originálního 
kupeckého krámu máme jed-
nu z největších sbírek starých 
vánočních ozdob. Naše sbír-
ka pohlednic Přeštic a nej-
bližšího okolí prozatím čítá 
1500 ks, vše postupně stále 
doplňujeme a kompletuje-
me. Každý sbírkový před-
mět je detailně zpracováván, 
tj. popsán, vyfotografován 
a provází ho i jeho příběh, 
spojený s dárcem nebo mís-
tem původu. Právě jména 
a osudy majitelů zbavují věci 
anonymity a zpestřují výklad 
průvodkyň. Záhy po zahájení 
činnosti se objevil společný 
jmenovatel většiny výstav 
– snaha po tom, vnést do nich 
vnitřní dramaturgii, vystavět 
každou, pokud to jde, jako 
příběh, který by působil na 
všechny smysly návštěvníků 
a vtáhl je do děje. Nejen pro-
to bylo nemálo námětů našich 
výstav převzato ostatními 
muzei. O zkušenosti s budo-
váním přeštického muzea pak 
projevila zájem další města, 
namátkou jmenujme Uhří-
něves, Holýšov, Nýrsko či 
Žlutice. A Tříkrálová setkání 
posledních let slouží k reka-
pitulaci a poděkování těm, 
kteří se podíleli na uplynu-
lém výstavním roce.

Během dvou desítek let 
musel DHP ve své činnos-
ti logicky reagovat na řadu 
změn v muzejní praxi i spole-
čenské poptávce. Zachovány 
zůstaly osvědčené velikonoč-
ní a adventní akce předvá-
dění lidových rukodělných 
technik, nově se účastníkům 
nabízí možnost na místě si je 
vyzkoušet. Tematický plán 
výstav přihlíží k sezónním 
výkyvům v návštěvnosti. 
Např. na období prázdnin 
jsou připravovány hlav-
ně rodinné výstavy, pokud 
možno s malou hernou pro 
děti. Doprovázejí je pra-
covní listy ve formě kvízů, 
které nutí k podrobnějšímu 
vnímání expozice. Zvýšila 
se četnost odborných před-
nášek, vztahujících se buď 
k probíhajícím výstavám, 
nebo k významnému výro-
čí. Své ovoce nese i spolu-
práce se zájmovými spolky 
a koordinace akcí s ostat-
ními organizacemi města 
(např. Den pro rodinu). Od 
roku 2009 patří do pracovní 
náplně zaměstnanců DHP 
provázení výprav v přeš-
tickém chrámu. Před třemi 
roky byla založena tradice 
výstav pod širým nebem na 
hřbitově. A konečně obsaze-
ním volné pozice erudova-
ným historikem začal DHP 
ve smyslu muzejního zákona 
plnit badatelské a publikační 
poslání instituce.

Při přípravách oslav našich 
dvaceti let, které měly být 
velkým poděkováním všem 
dárcům a spolupracovníkům, 
nemohl nikdo tušit, že vše 
bude úplně jinak. Že muze-
um bude z důvodu vyšší 
moci poprvé uzavřeno a že 
plánovaná Muzejní noc bude 
zrušena. Přesto věříme, že 
po zbytek roku dokážeme 
naplňovat motto Dvacet let 
setkávání generací, vztahující 
se k tomuto výročí. Setkává-
ní v místech, kde se prolíná 
přítomnost s minulostí. Mám 
přitom na mysli nejen ná- 
vštěvníky všech věkových 
skupin, ale i ty, po nichž ucho-
váváme materiální či duchovní 
památky. Dokud známe jejich 
jména a osudy, stále žijí. Sna-
hou je letos představit v expo-
zicích to nejlepší, co jsme za 
svoji existenci shromáždili, 
popřípadě co návštěvníci ještě 
neviděli.

Přála bych si, aby součas-
nému kolektivu DHP lás-
ka k jejich práci a nasazení, 
mnohdy nad rámec běžných 
pracovních povinností, ještě 
dlouho vydržely. Ale ani to by 
samo o sobě nestačilo, pokud 
by přestal cítit odezvu ze 
strany veřejnosti. Jedině díky 
tomu může Dům historie Přeš-
ticka vybočit z řady, a možná 
zabránit stejnému osudu, jaký 
postihl jeho předchůdce.

Trocha čísel a faktů 
na začátek

Prezentace, propagace,  
ocenění

Čím jsme jedineční

Muzeum nesmí ustrnout Mimořádnosti 
jubilejního roku

Komu a za co vděčíme:
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SLEDUJTE

Třídění odpadů
Tříděním odpadu se rozu-

mí sběr jednotlivých druhů 
odpadu odděleně od ostatních, 
aby mohly být recyklovány 
a následně znovu využity. Tří-
dění odpadu je považováno 
za společenskou odpovědnost 
a je projevem šetrného chová-
ní k životnímu prostředí.

Nejsnadnější způsob, jak za- 
čít třídit odpad, začíná už 
v našich domácnostech, kdy 
průměrná česká domácnost 
produkuje nejčastěji papír, 
plasty, sklo, plech a bio domá-
cí odpad.

V Přešticích se setkáváme 
nejčastěji s kontejnery na 
papír, plasty a sklo, jedná se 
konkrétně o 38 sběrných hnízd. 
Na třech místech jsou i sběr-
né kontejnery na elektroniku 
a kontejnery na textil. Jelikož 
se několikrát do roka setká-
váme s poškozením nádob na 
elektroniku, ráda bych apelo-
vala na občany, kteří budou 
svědky poškozování těchto 

kontejnerů, aby ihned tento 
prohřešek hlásili příslušnému 
orgánu. Oprava těchto nádob 
je skutečně nákladná.

Mezi další odpad, který mají 
občané možnost třídit, patří 
plechovky a kovové nádo-
by. Ty patří společně s plasty 
a tetrapackovými obaly do 
žlutých kontejnerů na plasty. 
Na pěti místech v Přešticích 
byly rozmístěny také nádoby 
na potravinové oleje. Do této 
popelnice o velikosti 240 litrů 
s otvorem na víku patří zbytky 
rostlinného oleje, použitý olej 
na smažení či ztužené jedlé 
tuky, a to v uzavřených PET 
láhvích. Do těchto nádob nepa-
tří prázdné plastové láhve, ple-
chovky od barev, laků a obaly 
obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné - například 
motorový olej. 

Svozy separovaného odpa-
du jsou uskutečňovány každé 
úterý a pátek, takže pokud se 

Váš odpad rozměrově nevejde 
do nádob k tomu určených, 
využijte sběrného dvora, kte-
rý je pro takové odpady před-
určen. Toto se týká zejména 
papírového a plastového odpa-
du. Kolem sběrných hnízd 
narůstá nepořádek, nejvíce je 
pozorovatelný na místech, kte-
rá jsou dostupná autem, napří-
klad sběrné hnízdo u Čermá-
ků, V Háječku u vodárny či 
na Rajčůru. Žádáme občany 
o udržování pořádku kolem 
sběrných hnízd, a to i z důvo-
du možného přemnožení hlo-
davců. 

Systém sběru a třídění odpadu 
může být v každé obci odlišný. 
Proto je důležité pozorně sle-
dovat symboly na jednotlivých 
kontejnerech nebo se informo-
vat na městském úřadu. Pro 
upřesnění, kam jaký odpad 
patří, je přiložen obrázkový 
manuál.

BcA. Jana Karásková 
finanční odbor, místní poplatky

BRKO –  nádoby na bioodpad 
aneb Není popelnice jako 
popelnice

Mnoho obcí a měst má zave-
dený odvozový systém sběru 
bioodpadů (jinak známý také 
jako door to door systém) 
nebo o něm přemýšlí. Přestože 
pod označením „hnědá popel-
nice” lze pořídit hned několik 
výrobků vypadajících na první 
pohled podobně, technologic-
ky se zásadně liší. Při špatném 
výběru nádoby dochází k čas-
tým stížnostem. Například 
že odpad v letních měsících 
páchne a je natolik lepkavý, 
že ho nelze z nádoby vysypat 
a podobně. 

Na sběr bioodpadu je totiž 
určený tzv. kompostejner. Jed-
ná se typově o klasickou odpa-
dovou nádobu s horním výsy-
pem a navíc jsou boční stěny 
perforovány, čímž dochází 
k neustálému provzdušňování 
bioodpadu. Výhodou je také 
spodní rošt na kondenzát, kte-

rý přirozeně vzniká při roz-
kladu organické hmoty. Díky 
provzdušnění dochází k roz-
kladným procesům biomasy, 
která nezapáchá. Rošt na kon-
denzát pak zlepšuje strukturu 
odpadu a rovněž napomáhá 
provzdušnění. Při použití kla-
sické nádoby na směsný komu-
nální odpad, která není nijak 
upravována a liší se pouze 
barvou, naopak dojde k rych-
lé spotřebě kyslíku a násled-
ným anaerobním degradačním 
procesům, které se vyznačují 
mimo jiné vznikem páchnou-
cích látek. Díky chybějícímu 
roštu se navíc spodní vrstvy 
odpadu budou nořit do kon-
denzátu, což ještě více podpoří 
anaerobní rozklad a negativně 
ovlivní strukturu odpadu.

Pořizovací náklady na tyto 
nádoby nejsou zanedbatelné. 
Standardní nádoba o obje-

mu 240 litrů stojí cca 850 
Kč bez DPH, zatímco kom-
postejner o stejné kubatuře 
stojí v průměru 1200 Kč bez 
DPH. Rozdíl v pořízení tedy 
činí více než 40 %. Město 
Přeštice však uspělo se žádos-
tí o dotaci na nákup více než 
tisíce kusů těchto nádob. Pro-
to bude občanům poskytovat 
tyto nádoby zdarma.

Proč město potřebuje vážit odpad
Nedávno jsme již psali o tom, 

proč obce a města potřebují 
zvýšit současnou míru sepa-
race odpadů. Odpady, které 
můžeme vytřídit do barevných 
kontejnerů, se tím nestanou 
součástí směsného komu-
nálního odpadu. Pokud obce 
a města nedosáhnou příslušné 
míry separace, dojde ke zvý-
šení poplatku za skládkování 
ze současných 500 Kč až na 
1850 Kč za 1 tunu. Za nesplně-
ní míry separace mohou obce 
a města navíc dostat pokutu ve 
výši až 500 tis. Kč. Tomu chce 
město Přeštice zabránit a ušet-
řené prostředky investovat do 
jiných projektů. 

Vedení města chce vytvořit 
podmínky pro splnění míry 
separace, ale udělat všechno 
i pro to, aby občané platili za 
svoz a likvidaci odpadů co 
nejméně. Jak na to? Město 
potřebuje mít své odpady pod 
kontrolou, a to i biologicky 
rozložitelný odpad. Ten je 
nejtěžší složkou komunálního 
odpadu. Čím větší míry separa-
ce (třídění) se nám podaří docí-
lit, tím příznivější to bude pro 

městský rozpočet i peněženky 
občanů a firem. Cena likvi-
dace směsného (netříděného) 
odpadu je téměř dvojnásobná 
oproti likvidaci odpadu bio-
logicky rozložitelného. Ten 
je dále zpracováván a v rámci 
zachování přírodních zdrojů 
a životního prostředí navracen 
ve formě kompostu zpět do 
přírody. Město Přeštice tento 
postup s velkým biologickým 
přínosem jednoznačně podpo-
ruje.

Jak se bude zjišťovat, kolik 
biologického odpadu se ve 
městě vyprodukuje? Zajistí to 
vážní systém na svozových 
automobilech, který bude 
zaveden dle nové smlouvy 
s odpadovou společností, která 
byla uzavřena již na tento rok.  
Obsahem této smlouvy jsou 
tyto parametry: 
 svozová firma (SF) zakou-
pí licenci na vážní systém 
a nainstaluje na svozové auto 
speciální váhy, které umožní 
odpad zvážit v každé jednotli-
vé nádobě.
 SF očipuje každou nádobu na 
komunální, separovaný a bio-

logický odpad nejen z důvo-
du přesné evidence množství 
odpadu, ale i pro přehled počtu 
jednotlivých výsypů.
 SF bude při každém svozu 
automaticky načítat čipy iden-
tifikující konkrétní svozové 
místo a získaná data budou 
importována do nezávislého 
externího systému. Celá služ-
ba odstranění odpadů je tak 
naprosto průhledná.
 SF bude pravidelně předá-
vat městu přehled výstupních 
dat, aby je mohlo statisticky 
vyhodnocovat, navrhovat další 
zlepšení efektivity i ekonomi-
ky a mít tak svoje odpady pod 
kontrolou.

Pro získání nádoby na bio-
logicky rozložitelný komu-
nální odpad kontaktujte 
městský úřad. Možné je to 
osobně na adrese Husova 465, 
Přeštice v kanceláři č. 111, 
telefonicky na č. 379 304 504, 
379 304 508 nebo e-mailem: 
karaskova@prestice-mesto.cz, 
novakova@prestice-mesto.cz 

BcA. Jana Karásková 
finanční odbor, místní poplatky
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Oznámení 
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v záchytné stanici v Přešticích,
ulice V Háječku.

Fena, kříženec, krémové bar-
vy, stáří 6 let.

Fena, jagteriér, černo-hnědé 
barvy, stáří 5 let.

Pes, ohař, hnědo-bílé barvy, 
stáří 10 let.

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

Pes, hrubosrstý jezevčík, 
hnědo-černé barvy, stáří 7 let.

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

Co najdeme v Zelené Hoře 
2/2020

Úvodní článek je věnován 
novému objevu Mgr. Micha-
la Tejčka, který identifikoval 
kamenické značky v interi-
éru přeštického barokního 
chrámu. Cesta k tomu vedla 
přes jednu z nejstarších vedut 
– tzv. Arnoldovu rytinu – která 
vznikla podle nepříliš kvalitní 
předlohy, signované autorem, 
Adamem Fridrichem Aigne-
rem (1746-1783). Však to 
také nebyl malíř, nýbrž sochař 
a kameník, jenž už za sebou 
měl řadu význačných zaká-
zek v Praze (např. pro chrám 
sv. Víta), než začal pracovat 
pro kladrubské benediktiny. 
A díky tomu se ocitl v r. 1775 
v Přešticích, kde v dokončo-
vané novostavbě poutního 
chrámu provedl ve vysoké 
umělecké kvalitě prakticky 
všechna díla z různobarevné-
ho mramoru.

Sedmdesátého pátého výro-
čí osvobození se týkají hned 
dva příspěvky. V prvním je 
podle výpovědí členů rodi-
ny připomenut osud jednoho 
z mnoha příslušníků protina-
cistického odboje na Plzeňsku, 
který zaplatil cenu nejvyšší. 
Jde o škodováka Karla Vlka, 
rodáka z Nebílovského Bor-
ku. Zatčen byl krátce po náletu 
na Dobřany v r. 1943 a poté 
odsouzen k smrti. Druhá vzpo-
mínka je o hodně optimistič-
tější. V ní se pamětník z Dolní 
Lukavice vrací na konec druhé 
světové války a popisuje pobyt 
americké armády ve vsi.

Žebravý řád trinitářů vznikl 
ve 12. století ve Francii. Jeho 
původním cílem bylo vyku-
pování zajatců od Maurů. 
V Čechách působily až v 18. 
stol. jen dva trinitářské kláš-
tery – mimo Prahu také ve 
Štěnovicích. S jeho pouze tři-
cetiletou existencí seznamuje 
čtenáře regionální badatelka 
PhDr. Alena Vlčková.

Před 150 lety se v Přešticích 
narodil jeden z nejpilnějších 
kronikářů, které kdy město 
mělo. Nahlédli jsme do jedné 
z jeho soukromých kronik, 
v níž ředitel měšťanské školy 
chlapecké Václav Sedláček 
popsal svoji vlastní svatbu, 
včetně zvyklostí a zpěvů, kte-
ré ji v Žerovicích v roce 1893 
provázely.

Staré matriky jsou pro toho, 
kdo v nich umí číst, nevysy-
chajícím pramenem pozná-
ní, někdy možná i pobavení. 
Tak zápis narození jedno-
ho nemanželského dítěte 
ze Žitína, křtěného v Žin-
kovech, odhalil původ jed-
noho z kmotrů, Zachariáše 
Kundráta, zednického mistra 
z Přeštic, Vlacha. Doklad, že 
italští zedníci působili v 17. 
století nejenom v Praze, ale 
i na venkově.

A aktuální dění přibližuje 
vlastivědný sborník pozván-
kou na čtvrtou venkovní 
výstavu na přeštickém hřbi-
tově „Studnice vody živé“.

Věra Kokošková

Máme nový Ekokoutek
Právě v době koronaviro-

vé pandemie se u nás v MŠ 
Gagarinova mohly realizovat 
naše dávné plány na vytvoře-
ní environmentálního koutku 
na školní zahradě s názvem 
KUTIŠTĚ. Cílem je vést děti 
k poznávání přírodních mate-
riálů, k objevování, experi-
mentování. Učí se pozorovat, 
porovnávat a péči o životní 
prostředí.

Ke stávajícímu hmyzímu 
hotelu přibylo další přírod-
ní herní prostředí pro děti. 
Smyslový relaxační chodník 
a hliniště – kutiště, dále pak 
rozšířená bylinková zahrádka 
o další druhy bylinek. Vše je 
vytvořeno z přírodních mate-
riálů, které nasbíraly či zajisti-
ly paní učitelky, technické věci 
obstarali pan Konopík a pan 
Tichota.

Smyslový chodník je prvek, 
na kterém si děti i dospělí 
mohou vyzkoušet a procvičit 
hmat chodidlem či rukou. Ve 
výplních se střídají různé pří-
rodní povrchy – šišky, mech, 
kaštany, dřevěné kulatiny, 
oblázky... Aby smyslový vjem 
byl co nejsilnější, mohou děti 
chodit i se zavázanýma očima 
za doprovodu učitelky. Ved-

le smyslového chodníčku je 
vybudováno hliniště – kutiš-
tě. Zatímco pískoviště je dnes 
téměř standardním vybavením 
každé školní zahrady, bláto 
z dětských her téměř vymize-
lo. Nejvíc zábavy si děti užijí 
s blátivou kuchyní, potřebují 
jen formičky, klacíky nebo 
nasbírané květy či lístky. Z blá-
ta upečou dorty či jiné dobroty, 
které ozdobí ulitami, šiškami, 
kamínky. Bláto nepředstavu-
je žádné nebezpečí a je téměř 
umělecký materiál.

Hliniště – kutiště je herním 
prvkem, kdy dětem poskytne-
me možnost pracovat s fanta-
zií a tzv. kutit si z hlíny. Dále 
pak bude plnit funkci vzdělá-
vací, výchovnou a nenásilnou 
a zábavnou formou povede 
děti k vytvoření vztahu k pří-
rodě. Vzhledem k současné 
situaci budou naše děti trávit 
více času na školní zahradě 
a tak mohou využít i nový 
Ekokoutek k vlastním hrám. 
Vše vzniklo společnými silami 
učitelek, asistentek a školníka.

Dílo se podařilo a věříme, že 
si děti nové „kutiště“ náležitě 
užijí.

Kolektiv učitelek 
MŠ Gagarinova Přeštice

Územní studie sídelní 
zeleně Přeštice
Veřejné projednání 
– 4. června 2020 od 17.00 hodin

Město Přeštice necha-
lo zpracovat Územní studii 
sídelní zeleně. Cílem poří-
zení a zpracování studie je 
vytvoření odborného kon-
cepčního dokumentu, který 
se zabývá sídelní zelení jako 
uceleným systémem včetně 
jeho vztahů v rámci struktury 
území města a využití daných 
ploch. Bude sloužit jako pod-
klad pro plánování a renovaci 
veřejných prostranství tak, 
aby tato co nejlépe vyhovo-
vala svému účelu a přispívala 
k atmosféře města jako celku. 
Studie obsahuje vizualizace 
možných budoucích úprav 
jednotlivých ploch, tyto mají 
pak sloužit spíše jako námě-
ty k inspiraci. Cílem totiž 
není navrhnout podobu kon-
krétních míst, ale navrhnout 
a v budoucnu vytvořit ve 
městě funkční síť kvalitních 
prostranství, která propojují 
mezi sebou nejen jednotlivé 
části města, ale také jejich 
obyvatele.

Aby nám neunikl žádný 
relevantní kus zeleně a moh-
li jsme se nechat inspirovat 
také podněty uživatelů měs-

ta, oslovujeme občany, kteří 
se chtějí do procesu tvorby 
zapojit. Návrh studie najdete 
na https://www.prestice-mes-
to.cz/mestsky-urad/struktu-
ra-uradu/odbory-a-oddeleni/ 
/odbor-vystavby-a-up/uzem-
ne-planovaci-podklady/#zelen

Zajímají nás Vaše podněty 
a připomínky. V rámci Mobil-
ního rozhlasu běží anketa, kde 
můžete jednoduchou formou 
vyjádřit svůj názor. Pozornost 
respondentů by se měla upí-
rat spíše k celkové koncepci 
nežli k jednotlivým obrázkům 
s návrhy řešení, jak je nazna-
čeno v úvodu.

Město Přeštice se rozhodlo 
svolat veřejné projednání k té-
to problematice, které se usku-
teční ve čtvrtek 4. června 2020 
od 17.00 hodin ve velkém sále 
KKC v Přešticích. Studii před-
staví její autor, RNDr. Milan 
Svoboda a jeho tým. Budou 
zde odborně zodpovězeny vaše 
dotazy a budeme samozřejmě 
také rádi i za vaše podněty 
a připomínky.

Za váš zájem předem děku-
jeme!

město Přeštice

 Pokračování ze str. 1
Vím, jak moc se probíhající 

koronavirová krize promítá do 
podnikání v mnoha oborech. 
Přesto však nám mnoho firem 
nabídlo svoji pomoc. Dodaly 
městu často i zdarma chybějí-
cí respirátory, ochranné štíty 
a rukavice. Děkuji společnos-
tem Milkservis, Silmet, Good-
PRO, ČisTech, LTZ Libštát, 
ale též vietnamské komunitě, 
která poskytla zdarma roušky 
a opravila několik šicích strojů 
ze ZŠ Josefa Hlávky, které to 
potřebovaly. Moc si pomoci 
vážíme.

Úplně vyhráno však není. 
I nadále je třeba být v pohoto-
vosti a rizika nebrat na lehkou 
váhu. Všichni jistě víte, jak 
se v některých situacích máte 
chovat. V místech s větším 
množstvím lidí či v budovách 
buďte stále ohleduplní. Jste-li 
však venku sami nebo se svo-
ji rodinou, roušky sejměte do 
polohy připraveno a užívejte si 
jarního povětří a přírody. Naše 
plíce to zcela jistě ocení. Přes-
tože nás občas straší s podzim-
ní vlnou viru, jsem optimistou 
a věřím, že bude-li nějaká, zase 
ji zvládneme ve zdraví. A mož-
ná již i za pomoci státu, který 
snad vše potřebné v dostateč-
né míře zajistí. Můžeme se 
na to však spolehnout? Pře-
ce jen bude lepší, když tuto 
pomoc nebudeme potřebovat. 
Stát samotný prý nyní od nás 

potřebuje pomoci. Díky své-
mu hospodaření si nevytvořil 
žádnou rezervu, ze které by 
mohl sanovat současné potíže. 
A tak se rozhodl o část chy-
bějících prostředků připravit 
obce, města a kraje. Přestože 
předpokládaný vývoj ekono-
miky přinese drastické snížení 
příjmů veřejných rozpočtů 
uvedených samospráv, stát je 
ještě zatíží srážkou na úhradu 
tzv. kompenzačního bonu-
su pro OSVČ. OSVČ pomoc 
samozřejmě potřebují. Má ji 
však poskytnout stát. V přípa-
dě Přeštic odhadujeme, že se 
tak epidemie projeví snížením 
příjmů o více než 25 mil. Kč. 
Taková částka se v hospo-
daření města citelně projeví. 
Zřejmě nadlouho nebudeme 
moci pokračovat v přípra-
vách výstavby krytého bazénu 
nebo domu pro seniory. Stěží 
budeme opravovat v takovém 
rozsahu místní komunikace, 
zlepšovat veřejné osvětlení, 
zvelebovat zeleň a podobně.

Doposud jsem se s vámi 
v příspěvcích vždy loučil pozi-
tivním pozdravem. Přestože 
jsme nějak přestáli rizika zdra-
votní, ta ekonomická na nás 
dopadnou i vinou státu zásad-
ním způsobem. Město bohužel 
nečekají dobré časy, vážení 
přátelé.

Mgr. Karel Naxera
starosta

(neprošlo korekturou)

SLOUPEK STAROSTY
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I v národní házené 
rozhodnuto

Konečný verdikt zná už 
také národní házená. Vyřčeno 
počátkem května bylo očeká-
vané, ale pro sport ne to nej-
lepší přání. 
„Dopadli jsme podobně jako 
fotbalisté,“ srovnává předse-
da oddílu Ruda Lang. „Oni 
byli  aspiranty  na  postup  do 
ČFL, my měli oba ligové celky 
v  popředí  tabulky.  Muži  měli 
výborné  výchozí  postavení 
k  další  obhajobě  titulu,  ženy 
bojovaly o některou prvoligo-
vou  medaili.  Ale  samozřejmě 
zdraví  je  přednější,  rozhodo-
valy  jiné  než  sportovní  fak-
tory,  snažíme  se  vše  chápat,“ 
dokončuje s potutelným úsmě-
vem a se „skřípěním zubů“. 

Zatím neuzavřené soutěže 
má mládež. V těchto katego-
riích se předpokládá posun 
Mistrovství a Pohárů na pře-
lom srpna a září. Nejprve však 
jednotlivé oblasti musí zajistit 
dokončení svých soutěží a prá-
vo nominovat celky. 
„I  tady  máme  svá  želízka 
v ohni. Po podzimu svoje sou-
těže  bez  ztráty  bodu  vedou 
starší žačky a dorostenky, dru-

hé místo  opravňující  k  účasti 
na  Poháru  zatím  drží  mladší 
žačky,  starší  žáci  a  ´béčko´ 
dorostenek,“ vypočítává před-
seda. K tomu ještě neodehra-
ná, a zatím není rozhodnuto 
co s nimi, jsou finále zimních 
Českých pohárů. Do finále 
se probojovaly oba dospělé 
celky, dále pak starší žačky 
a starší žáci. 
 „Další věcí, která nás tíží, je 
náš  pravidelný  letní  výcviko-
vý  tábor,“ vyjmenovává další 
problém.  „Hledali  jsme  řeše-
ní,  čekali  na  každou  novou 
zprávu,  sebemenší  upřesnění. 
Nejsme schopni tábor pro mož-
ná sedmdesát dětí připravit ze 
dne na den, ani za čtrnáct dnů. 
Proto jsme byli nuceni, po více 
než  třiceti  letech  nepřetržitě 
organizovaných  táborů,  udě-
lat  smutné  rozhodnutí.  Letos 
se  letní  házenkářský  výcviko-
vý  tábor  nekoná.  S  potížemi 
bychom  byli  schopni  dodržet 
všechna  potřebná  naříze-
ní  a  riskovat  zdraví  nikoho 
nechceme.  Proto  bylo  řečeno 
smutné, ale nutné ´NE´“.     

                 (šat)

O pokračování mládežnických soutěží národní házené se roz-
hodovalo koncem května. Snad své soutěže dohrají, některé naše 
celky mají možnost bojovat o příčky nejvyšší  (archivní  snímek 
z utkání starších žaček Přeštice – Kyšice).          Foto Petr Šatra

Soutěže dospělých národní házené byly pro tuto sezonu ukonče-
ny ́ bez náhrady´, takže naše úspěšné prvoligové celky uvidíme až 
na podzim (snímek z prvoligového podzimního derby Přeštice – 
– Příchovice).                                                      Foto Petr Šatra

v Přešticích 26. 6. a 28. 6. 2020 od 19.00 hodin


