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Obce v kraji bojují s poštou

Tipy
deníku

Obce v Plzeňském kraji se
bouří proti zavírání pošt a
zavádění projektu Pošta
Partner.

Přeštice oslaví vznik republiky
28. října od 13:00 hodin

JIŘÍ ŠOLC

hodin vysazením Stromu
svobody na Havlíčkově
náměstí. Oslavy od 14
hodin pokračují na Masarykově náměstí zábavným programem, uzavře
ho večer ohňostroj.

Sté výročí
vzniku republiky si zítra připomenou také
v Přešticích. Půldenní
programem začne ve 13

S

družení Prácheňsko a Sdružení
místních samospráv (SMS) se měly v pondělí sejít s
ředitelkou České pošty v západních Čechách Lenkou
Puschnerovou a vyřešit situaci, kdy jsou pošty v menších
obcích zavírány. Místo nich
Česká pošta nabízí projekt
Pošta Partner, ten ale obcím
nevyhovuje Nikdo z České
pošty však na schůzku ne-

Pokřtí knihu rodinných příběhů
27. října od 14:00 hodin

Mariánská Týnice
Památky na Plzeňsku

Bývalé proboštsví plaského kláštera
v Mariánské
Týnici, v němž
sídlí Muzeum a galerie
severního Plzeňska, je
otevřeno celoročně. Od

listopadu do března ve
všední dny od 9 do 15 hodin. Tento víkend je však
ještě přístupné. Dnes se
tam konají oživlé prohlídky, v neděli Den krajů, kdy bude vstup za
symbolických 28 Kč.

Vyjde měsíčník Kultura
29. října

V pondělí bude součástí
Plzeňského a Rokycanského deníku listopadové
vydání měsíčníku Kultura. Čtenáři v něm najdou
kompletní přehled kulturních a společenských
akcí a také třeba rozhovor
s herečkou Monikou Švábovou.

www.plzensky.denik.cz

váží k první světové válce,
vzniku republiky a jejím
prvním letům. Vznikla
tak kniha Moje republika
1918 – 2018, která má
dnes ve 14 hodin křest
v DEPO2015. Kmotrem
bude herec Pavel Batěk.

Členové Střediska západočeských spisovatelů zapátrali v rodinné historii a beletristicky zpracovali příběhy
svých předků, které se

TARTUFFE

ZE ZKOUŠEK. Dnes večer má na Nové scéně premiéru
Tartuffe – mistrovská Molièrova komedie kritizující pokrytectví, zneužití moci i zaslepenou společnost. Hlavní roli
svěřil režisér Martin Čičvák Janu Maléřovi (na snímku se
Zuzanou Ščerbovou, která hraje Elmíru). „Od dob Molièra
se bohužel společnost příliš nezměnila. Tartuffa jsme do
repertoáru Divadla J. K. Tyla v Plzni zařadili právě pro jeho
nadčasovost,“ uvádí dramaturg Vladimír Čepek.

Dne 30. 10. 2018 uplyne 26 let od úmrtí
pana

Jana MRÁZE

cab_R0288659-001

Všem, kteří ho znali, děkujeme
za tichou vzpomínku.
Manželka s dětmi.

přišel. Prácheňsko a SMS
proto budou interpelovat
ministra vnitra a předsedu
vlády.
V projektu Pošta Partner
společnost nabízí provozování menších poštovních
poboček obcím a soukromým provozovatelům. Některé obce nabídku nepřijaly
a o poštu přišly. To je příklad
Malého Boru nebo Nezamyslic na Klatovsku, kde zůstala pouze výdejní místa.
Velhartice projekt odmítly
a vloni byla pobočka zavřena.
„S uzavřením jsme písemně
nesouhlasili, takže ji nezrušili. Jen pro ni nemají pracovní sílu,“ uvedl starosta
Velhartic Pavel Prosr. Podle

Foto: Irena Ščerbová

starosty Chanovic jde ze
strany státu o krok směrem
k úsporám, ovšem na úkor
obyvatel venkova. „Partner
pro ně znamená, že když to
nikdo nevezme, tak pobočku
zruší. Navíc tlačí na obce, ať
platí více než polovinu nákladů a náklady na školení,“
řekl starosta.
Sdružení Prácheňsko spojuje pětatřicet obcí v okolí
Horažďovic s přesahem na
Sušicko a Nepomucko. Jeho
předseda, starosta Pačejova
Jan Vavřička označil chování
České pošty za nehoráznost.
Na začátku října proto rozeslal za Sdružení protestní
dopis ministrovi vnitra a ředitelství České pošty. V dopi-

se požadoval zachování poštovních služeb v celém rozsahu a žádal schůzku s vedením společnosti. „Zástupci
České pošty na domluvenou
schůzku nepřišli. Když se
s námi nechtějí bavit, nezbývá nám nic jiného než
interpelovat ministra vnitra
a nejspíš i předsedu vlády,“
řekl Vavřička.
„Česká pošta v současné
době v rámci připravované
strategie podniku reviduje
stávající podmínky projektu
Pošta Partner. Budeme je
upravovat tak, aby byly výhodné jak pro obce, tak pro
občany i pro Českou poštu,“
řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Autor naší vlajky je z Blovic
HANA JOSEFOVÁ

Blovice – Autorem československé vlajky je blovický rodák Jaroslav Kursa (1875 –
1950). „Kursou navržená
státní vlajka beze změn přetrvala dodnes. Jeho autorství
bylo zapomenuto a celá problematika byla zmiňována
v odborné literatuře jen
okrajově,“ připomíná Michal
Červenka z Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, jenž
podrobně zpracoval význam
Jaroslava Kursy při tvorbě
nových symbolů státní moci,
které samostatná Československá republika potřebovala. Jaroslav Kursa po vystudování filologie a historie
působil nejprve jako pedagog. Později byl úředníkem
v Archivu ministerstva vnitra, kde načerpal mnoho odborných znalostí v heraldice.
V letech 1919 – 1920 byl členem znakové komise. „Zde
Kursa v součinnosti s ostatními odborníky vypracoval
návrhy státní a prezidentské
vlajky, heraldické návrhy
státních znaků a státní pečeti. O Jaroslovi Kursovi bude
v blovickém muzeu v neděli
28. října od 13 hodin přednášet odborník na historii vlajek Aleš Brožek.

JAROSLAV KURSA (na horním
snímku) má umístěnou pamětní
desku (dolní snímek) na budově
bývalé blovické školy, kde se
narodil. Foto: archiv Muzea jižního Plzeňska v Blovicích a www.blovice-mesto.cz

Dne 31. 10. 2018 uplyne 3. smutný rok,
co nás po dlouhé a těžké nemoci opustila
paní

oznamuje, že

z důvodu napojení nového
vodovodního řadu
bude ve středu 21. 11. 2018
v době od 8:00 do 14:00 hod.
přerušena dodávka vody v Plzni,
Komenského 73-79 (lichá čísla).
bude ve čtvrtek 22. 11. 2018
v době od 8:00 do 14:00 hod.
přerušena dodávka vody v Plzni,
Komenského 61-67 (lichá čísla).

Miluše CZINNEROVÁ

cab_R0247780-001

Za tichou vzpomínku děkují manžel
a synové s rodinami.

Dne 27. října je tomu 25 let,
co nás opustil náš milý manžel,
tatínek a dědeček,
pan

Cisterny s pitnou vodou budou přistaveny.
Po opětovném obnovení dodávky vody
může dojít k jejímu
přechodnému zakalení.

Karel VANĚK

Za způsobené potíže se VODÁRNA
PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.

Kdo jste ho znali , vzpomeňte s námi.
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Manželka, syn a dcera s rodinami.

Bližší informace mohou
zákazníci získat na telefonní lince
377 413 444 - centrální dispečink.

www.vodarna.cz
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