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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych na začátku nového roku Vám popřála hlavně pevné zdraví, které je, nejen v dnešní době,
to nejcennější, také hodně štěstí a pohodu v osobním i pracovním životě. Ráda bych však popřála nám všem,
aby rok s letopočtem 2022 byl již jiný než uplynulé dva roky. Přeji nám, abychom se vrátili k „normálnímu“
životu bez Koronaviru a jakýchkoliv vládních opatření. Zastupitelstvo obce Lestkov schválilo v listopadu
2021 rozpočet na rok 2022. V rozpočtu jsou připravené především tři velké investiční akce – úprava návsi
v přilehlé části Hanov, rekonstrukce budovy bývalé mateřské školy v Lestkově na byty a rozvody
vodovodního řadu v Domaslavi. Pevně věřím, že rok 2022 bude k naší obci vstřícný a my budeme svědky
jejího dalšího rozvoje.
Renata Šilingová
starostka obce

Pouť sv. Prokopa 3. 7. 2021
První víkend v červenci se konala v Lestkově tradičně pouť. V roce 2020 Sbor dobrovolných hasičů
v Lestkově měl oslavit sedmisté čtyřicáté páté výročí trvání. Vzhledem ke covidové situaci se oslava
nekonala a členové SDH se rozhodli zorganizovat oslavu u příležitosti konání poutě sv. Prokopa v letošním
roce. Do Lestkova byli pozváni dobrovolní hasiči z okolních vesnic, ale také profi hasiči z Tachova
s plošinou, policie ČR a záchranáři fi. Royal Rangers. Občané Lestkova a hosté mohli vidět velkolepou
spanilou jízdu hasičské techniky, některé děti i dospělí se na Lestkov podívali z výšky z výsuvného žebříku.
Prožili jsme havárii automobilu, ze kterého byl technikou vyproštěn člověk a děti se vykoupali v pěnové
lázni. Ve vesnici hrála dlouho do noci hudba a nechybělo ani dobré jídlo a pohoštění. Pro Sbor dobrovolných
hasičů zůstane tento den jako pamětní také proto, že převzali do užívání hasičské auto Tatra 815 CAS 32,
aby mohl SDH mohl na různých akcích v okolí reprezentovat naší obec, obdržel hasičskou vlajku.
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Pohled z výšky hasičské plošiny

Spanilá jízda Lestkovem
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Zásahy hasičů a záchranářů
při vyprošťování osob.
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Park v Lestkově
U příležitosti poutě sv. Prokopa nebyla jediná slavnost SDH. Starostka obce Renata Šilingová a místostarosta
obce Jiří Tuček za přítomnosti zhotovitele stavby Václava Sykala přestřižením pásky předali občanům do
užívání park. Farářka Českobratrské církve evangelické Mgr. Juliana Hamariová přispěla slovy duchovna
a ocenila práci všech, kteří se snaží jakkoliv podílet na rozkvětu obce. Popřála všem občanům, aby v parku
děti i dospělí našli klidné a příjemné posezení.
Práce v parku ještě budou pokračovat. Cílem je, aby k příjemnému posezení přispěla i kvetoucí zeleň.
Paní Pavlína Szabová se svojí rodinou část parku zelení osázela. Děkujeme.
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CÍRKEV
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Prokopa
Pouťové oslavy dne 3. 7. 2021 byly zahájeny ekumenickou bohoslužbou v kostele sv. Prokopa. Slovem
posloužili farářka CČE Juliana Hamariová a farář Římskokatolické církve farnosti Planá Jaroslav Šašek.
Závěrem byla vysluhována svatá Večeře Páně. Farář Jaroslav Šašek se touto bohoslužbou s Lestkovem
rozloučil. V současné době spravuje farnost Římskokatolické církve v Chebu.

Pan Ladislav Lokajíček uspořádal v kostele sv. Prokopa
výstavu svých uměleckých děl. Bylo zajímavé vidět co
všechno se může a nechá z drátů vykouzlit. Velice
pěkné, zajímavé a vystavovateli patří dík. Budeme věřit,
že i v budoucnu se dočkáme další výstavy.
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Sborový dům Českobratrské církve evangelické v Lestkově
Staršovstvo Českobratrská církev evangelická v Černošíně pod vedením Mgr. Juliany Hamariové se
rozhodlo dům č. 79 opravit. Opravy byly zahájeny na základě dotace, příspěvku obce, příspěvků některých
sborů a příspěvků dobrovolných dárců. V dané budově je nutné zcela vyměnit elektrické vedení, podlahy a je
nutná rekonstrukce fasády a střechy. Některé nejdůležitější opravy byly částečně provedeny, část budovy
oblékla nový kabát. Jsme rádi, že budova CČE, která stojí v Lestkově více jak 100 let, je stále využívána a že
dojde k její rekonstrukci.
Dobrovolní dárci mohou i nadále na opravy přispět na č. ú. 2800714780/2010 , VS 10079.

Dětská bohoslužba dne 24. 12. 2021 ve sborovém domě Českobratrské církve
evangelické
Jsou tu Vánoce. Každoročně míváme problémy s "přeladěním se" do sváteční nálady, ve které bychom si
opravdu užívali a vychutnávali kouzlo Vánoc. Aby se naše rozladěná duše správně naladila, k tomu by nám
měli pomáhat tři věci: koledy, chvíle tichých zastavení a čtení různých textů. Každoročně děti pod vedením
p. Olgy Šulanové připraví pro děti i dospělé odpolední program „Vánoce“. Všichni ti, kteří se zúčastní, se při
pohledu na rozzářené oči dětí, na jejich radost u rozsvíceného vánočního stromku, musí do vánoční
atmosféry ponořit. Organizátorům i dětem děkujeme a těšíme se na další vystoupení.
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Workshop Horní Víska 20. 7. 2021 – 24. 7. 2021
Nastaly prázdniny, a to je signál pro pár nadšenců, aby začaly přípravy na workshop. Zaniklá vesnice se
musí dát do pořádku, aby se stala na pár dní domovem pro několik desítek dětí. Smutné ale bylo zjištění na
místě samém, že v průběhu zimy zmizela ,,kadibudka“. Nadšení dětí ale tento fakt neodradil od toho, že se
s příjezdem do jejich oblíbené lokality pustily do práce. Je na organizátorech workshopu, jak se jim podaří
zajistit jídelníček, aby dětem jídlo chutnalo a jaké volnočasové aktivity pro děti připravili. Odměnou
organizátorům byl závěr - povyk dětí „kdy pojedeme příště". Za práci pro zkrášlení zaniklé obce Horní
Vísky děkujeme, jak dobrovolným organizátorům, tak hlavně dětem. Díky také patří Mikroregionu
Konstantinoláízeňsko, který na daný workshop poskytl dotaci. Bez této dotace by se workshop neuskutečnil.
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Nová ,,kadibudka“
Vzhledem k tomu, že neznámý pachatel v místech, které slouží jako
workshop pro děti, odcizil „kadibudku“, organizátoři hledali řešení
jak získat novou. Z řad občanů se přihlásil dobrovolník, že
kadibudku postaví. Tak se také stalo a za pomoci syna kadibudka
vznikla. Panu Radku Petrákovi a Vojtovi Petrákovi děkujeme. Děti ji
jen zkrášlily, dle své vlastní fantazie.

Posezení u ohniště v Horní Vísce
Účastníkům Workshopu se podařilo ve spolupráci s místním občanem p. M. Luzarem ml. vyrobit si posezení
kolem ohniště. Jak se dílo dětem povedlo je zřejmé z připojené dokumentace.
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Stavba „II/201 Lestkov - průtah
Po několikaletém úsilí se podařilo v naší obci dne 22. 7. 2021 zahájit stavbu – „II/201 Lestkov – průtah“.
Provádí se celková rekonstrukce komunikace II/201 v Lestkově včetně výstavby chodníku. Práce byly
zahájeny dne 22. 7. 2021. Z technických důvodů se nepodařilo celkové dílo dokončit. K ukončení stavebních
prací a předání díla by mělo dojít v jarních měsících r. 2022. V obci docházelo k nepříjemným dopravním
komplikacím. Touto cestou děkujeme všem občanům a hlavně řidičům za trpělivost a vstřícnost řešit
problémy se stavbou. Po dokončení díla se vzhled Lestkova změní. Bude krásnější a pro chodce bezpečnější.
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29. 8. 2021
Havárie vodovodního řadu
V dnešní době si nedovedeme život bez vody vůbec představit. Ale taky bychom se měli zamyslet nad tím
jak s vodou hospodaříme. Zvláště když se stane havárie vodovodního řadu a přívod vody musí být zastaven.
Najednou pochopíme jaký máme dar, že otočíme kohoutkem a voda teče. V loňském roce došlo 2x k havárii
vodovodního řadu v obci Lestkov.

Rybářské závody
4. 9. 2021 se konal v Lestkově již sedmnáctý ročník rybářských závodů. Zorganizovali
je členové SDH Lestkov na rybníce v Lestkově „U Špačka“. Závodů se účastnilo
31 rybářů a 11 dětí. Závody vyhrál Stanislav Smihrodský z Tachova. Ŕovněž se mu
podařilo chytit největšího - kapra 53 cm. Ryby moc nebraly, ale počasí závodům přálo.
Organizátoři vyslovili jen lítost nad tím, že místní rybáři ani občané obce se této soutěže
nezúčastňují a ani nepřijdou účastníky svojí účastí podpořit. Vždyť je to příležitost
setkat se s přáteli a známými nejen u vody, ale také u skleničky.
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Očkování psů
Obec má zákonnou povinnost vyhlásit každoročně očkování psů. Stalo se tak i v letošním roce a dne
4. 9. 2021 očkování proběhlo v prostorách před hospodou v Lestkově. Velký zájem o očkování psů nebyl
a tak předpokládáme, že všichni majitelé psů si očkování jejich mazlíčků zajistili jiným způsobem.

Lampionový průvod
se konají na celém světě k různým příležitostem převážně náboženského, vzpomínkového či manifestačního
charakteru. Účastníci průvodu nosí lampiony, svíčky a jiná světelná zařízení. Průvody se konají k různým
příležitostem. V období socialismu se v Československu lampionové průvody konaly s povinnou účastí žáků
základních škol. Většinou se konaly v předvečer 9. května a 7. listopadu (výročí VŘSR). V současnosti se
přeneslo konání i den Halloweenský 31. 10. 2021 a na Den boje za svobodu a demokracii (17. 11.). V naší
obci členové sboru pro občanské záležitosti ve spolupráci s obecním úřadem a SDH zorganizovali
lampionový průvod. Průvod absolvoval cestu od obecního úřadu směrem po hlavní silnici k bytovkám
a „Husí ulicí“ k hospůdce v parku.

Rozsvícení vánoční stromku
Rozsvícení vánočního stromu v Lestkově pravidelně probíhá vždy první adventní neděli. V r.2021 vyšla na
28. 11. 2021. Strom letos má tu čest být od soukromých majitelů manž. Tučkových a slavnostně se rozsvítil
v 18:00 hod. Organizátoři měli
připravený hudební program
z okna „Hospůdky v parku“, děti
zorganizovaly živý betlém a celý
program byl situován do parku
před hospodou. Díky situaci
ohledně covidu v našem státě se
stalo,
že
veškerá
snaha
organizátorů se nezdařila. V parku
došlo k rozsvícení stromu a
koncert
se
konal
z okna
nemovitosti
manželů.
Macourkových. Organizátorům,
manž. Macourkovým a dětem
děkujeme. Zároveň se dětem
omlouváme.
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K vánoční náladě přispělo rozsvícení vánočního stromku a vystoupení dětí s živým betlémem.

Stříbrné vánoce 12. prosince 2021 - Koncert
Chalupu na návsi v Lestkově si koupili muzikanti tělem i duší manž. Macourkovi. A to nestačí, ještě mají
dvě děti, kterým hudba rovněž přirostla k srdci a je jejich koníčkem. Jaké štěstí pro naši obec. Nejen, že
hudba z jejich domu se často rozléhá do venkovních prostor obce, ale jsou ochotni kdykoliv a nezištně
uspořádat koncert. Tak se stalo už ve dvou případech obec mohla nejen slyšet krásné melodie vážné hudby,
ale také jsme mohli nahlédnout do soukromí muzikantů. A co se manž. Macourkovým povedlo. V době
adventu uspořádali koncert na sále kulturního domu v Lestkově. Jejich hostem byl muzikálový herec, zpěvák
a textař. Jakub Hübner. Pro všechny přítomné byl koncert pohlazením po duši v době vánočního shonu.
Rodině Macourkových děkujeme. Jsme rádi, že jsou zde s námi.
Hudební těleso - Collegium Modern Prague orchestra
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Dirigent Michal Macourek, zpěv Jakub Hübner

HASIČI
Pietní akt
Jistě jste se všichni slyšeli o nešťastné události, která se stala v Koryčanech na Kroměřížsku. Dva hasiči,
mladíci, při záchraně osob a majetku zahynuli. Dne 19. 9. 2021 členové SDH Lestkov uctili památku těchto
dvou hasičů. Děkujeme, že jste tímto skutkem projevili dobrovolnou společenskou soudržnost mezi rovnými
a ochotu ke vzájemné pomoci a podpoře. Člověk je solidární s jakoukoliv skupinou, pokud ji podporuje a
pokud její úspěchy i neúspěchy pociťuje jako vlastní. „Jen solidární svět může být spravedlivý a žít v míru“.
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Dobrovolní hasiči a cvičení
V zámku v Chodové Plané se uskutečnilo cvičení dobrovolných hasičů. Přizváni byli i členové SDH
Lestkov. Cvičně byl nahlášen požár, hořelo ve druhém a třetím poschodí, ve kterém byla zraněná osoba.
V budově se nacházeli i další osoby, které bylo nutné vyprostit. Pro dobrovolné hasiče z Lestkova byl zámek
neznámým prostorem. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že pohyb s nosítky a se zraněnou osobou po
točitém schodišti není tak jednoduchý. A v dýchacích přístrojích vyběhnout dvě příp. tři patra nahoru je
náročné a je to velký záběr na kondici. Návrh pro členy SDH Lestkov – bylo by dobré, zorganizovat
podobné cvičení v Lestkově.

Páni ze Švamberka
Tragický osud Jana Bavůrka z lestkovské větve švamberského rodu
Tak jako předchozí, i toto vyprávění vzniklo na základě poznatků vypátraných historikem Jiřím Jánským
v mnoha archívech. Ze sféry archivního zapomnění je vynesl na světlo světa a výsledky své celoživotní
badatelské práce působivě ztvárnil v knize „Páni ze Švamberka – Pětisetletá sága rodu s erbem Labutě“.
V roce 1507, kdy na českém trůně už 36 let seděl Vladislav Jagellonský (viz Obr. č.1) postihly královské
město Plzeň krátce po sobě tři zničující požáry. Při prvním, který vypukl 5. června, shořela velká část
škvrňanského předměstí a devět poplužních dvorů plzeňských měšťanů. O dva dny později hořelo znovu, na
několika místech uvnitř městských hradeb. Oheň pohltil asi polovinu domů, jednu z městských bran
a několik bašt a věží plzeňského opevnění. Shořel i zbytek škvrňanského předměstí. Zkázu města dokonal
třetí požár 10. června 1507. Podle slov kronikáře „množství lidu se zdusilo a někteří na prach uhořeli“
a „jednoho domu ve všem městě celého nebylo“. A Jiří Jánský shrnuje: prosperující západočeská metropole
byla zničena způsobem, který v dějinách českých královských měst nemá obdoby. 1)
Nebylo pochyb, že za sérií děsivých požárů jsou paličské útoky. Plzeňská městská rada zahájila vyšetřování,
ale ani výslechy několika mužů chycených u ohně při krádežích, nevnesly do pátrání po strůjcích žhavého
pekla jasno. Největší podezření zpočátku směřovalo na jistého Andrleho z Bachu, v podstatě silničního
lupiče, který na cestách přepadal kromě jiných i plzeňské měšťany. Pro zločin paličství na statcích
tepelského kláštera na něj a dva jeho bratry vydal už v lednu 1506 zatykač král Vladislav. V případě
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dopadení povolil tepelskému opatovi použít při výslechu žhářů „útrpné právo“ - mučení. Touto (nejen)
středověkou metodou pravděpodobně probíhal i výslech dopadených v Plzni. Vyslýchaní ale označení
Andrleho za žháře zpětně odvolali s tím, že sami jen „kradli při ohni“ a pak „mluvili z velké bolesti“.
Až když v r. 1510 plzeňští drábové dopadli v Teplé ženu, o které se vědělo, že byla milenkou Jana Bavůrka,
začaly se při jejím výslechu (zřejmě rovněž útrpném) vynořovat obrysy pozadí ohnivé zkázy Plzně.
Protokoly z výslechu se nedochovaly, ale vzhledem k rozsahu požárů je zřejmé, že nešlo o akci osamělé
mstitelky. Proč mstitelky? Protože život Jana Bavůrka vyhasl 4.2.1507 na plzeňském rynku pod katovým
mečem. A toto vyprávění je o tom, co všechno a za jakých okolností se seběhlo a kdo se přičinil,
že příslušník mocného západočeského rodu pánů ze Švamberka byl odsouzen plzeňským městským soudem
ke ztrátě hrdla, cti a majetku.
Ze skoupých zmínek o lestkovských Švambercích dochovaných v historických pramenech lze usuzovat,
že Jan Bavůrek se s největší pravděpodobností narodil mezi roky 1470-1480. Tedy do doby neklidu a napětí
mezi katolíky a kališníky, zápasu o kompaktáta 2) vnitřních i přeshraničních střetů, loupeží a válek. Zároveň
i vzrůstající síly měst, úpadku drobné a vůbec ekonomicky slabé šlechty a v neposlední řadě oslabených
pozic katolické církve. Což byly klíčové momenty, které nepříznivě ovlivnily jak situaci v Českém
království, tak Bavůrkův osud.
V roce 1471 zemřel Jiří z Poděbrad (viz Obr. č. 2) nejprve zemský správce a poté český král. Po dobu cca
20 let působení v čele země usiloval o konsolidaci poměrů v českém království a o pokojné soužití kališnické
většiny a katolické menšiny. Ovšem se střídavým úspěchem. Náprava všeobecného rozvratu, jenž nastal
běhen husitských válek, se příliš nedařila už jeho předchůdcům, císaři Zikmundovi, jeho zeti Albrechtu
Habsburskému, ani jeho synovi Ladislavu Pohrobkovi. Jiří Poděbradský před svojí smrtí prozíravě doporučil,
aby po něm na český trůn usedl král z rodu litevsko-polských Jagellonců. Což se s také stalo zvolením
Vladislava Jagellonského českým králem r. 1471.
Jiřího a Vladislavovo úsilí zklidnit situaci a povznést českou zemi mnoho let hatil uherský král Matyáš
Hunyadi (zvaný Korvín). Ze zištných důvodů se ujal role nástroje římských papežů (Pavla II. a Sixta IV.)
v jejich umanuté snaze „zničit české kacíře“. Ale válčil s cílem uchvátit pro sebe Moravu, Lužici a Slezsko.
Když obsadil Moravu, nechal se v Olomouci v r. 1469 českými a moravskými katolickými Stavy zvolit
a korunovat českým králem. Jako vzdorokrál pak v letech 1468-1479 válčil v Českém království proti
legitimním králům Jiřímu z Poděbrad a Vladislavu Jagellonskému, opíraje se o podporu většiny katolického
panstva. V Čechách k jeho stoupencům patřili mezi jinými také Švamberkové. Bohuslav VII. ze Švamberka,
pán na Boru a Krasíkově, přijal z Korvínových rukou úřady nejvyššího hofmistra a chebského hejtmana
a v Korvínově táboře zůstal i po korunovaci Vladislava Jagellonského českým králem. Za což se mu Korvín
odvděčil únosem a uvězněním. Ale to už patří do jiné historie...
Zde je na místě uvést, že Švamberkové sice představovali v 15. století významný a košatý západočeský
panský rod, ale jeho jednotlivé rodové větve netvořily vyvážený celek. Měly různou ekonomickou sílu
a jejich zájmy se často křížily a střetávaly. Ovšem Švamberkové si také vzájemně pomáhali. Např.
Jan Bavůrek z lestkovské větve, jehož otec Jindřich Bavor ze Švamberka zemřel v r. 1484, byl vychováván
u svého strýce Bohuslava VII. na Krasíkově-Švamberku (viz Obr. č. 3).
Zatímco některé švamberské rodové větve sílily, jiné stagnovaly nebo slábly a zanikaly. Lestkovská
švamberská větev (podobně jako hanovská nebo muckovská) patřily k ekonomicky slabším a v XV. - XVI.
století zanikly. Prodej posledního hradu ve vlastnictví lestkovské větve, Dolní Bělé Gutštejnům v r. 1426
(nacházel se severně od Plzně) dokazuje, že Jindřich Bavor ze Švamberka v této době výrazně zchudl. Což
mu ale nebránilo vést soukromé války, např. s Jindřichem z Plavna (1463) nebo s Janem z Rožmberka
(1468). Jeho mocní příbuzní z borsko-krasíkovské větve ve stejné době naopak zbohatli a rozšířili své
panství. Mimo jiné o Zvíkov a Milevsko (r.1473) Rataje, Pirkštejn a Kašperk (r.1487) včetně několika vsí
a dvorů.
Jindřich Bavor ze Švamberka držel podle dochovaných zápisů tvrz a městečko Lestkov v letech 1456-1466
a na Lestkově je zmiňován ještě v r. 1474. Manželkou Jindřicha Bavora a matkou Jana Bavůrka byla Eliška,
dcera Borše z Rýzmburka a Anny z Koldic. Jan Bavůrek měl ještě bratra Jindřicha a sestru Uršulu. Jindřich,
zřejmě nejstarší ze sourozenecké trojice, je uváděn jako držitel Lestkova začátkem r. 1506. Nicméně,
od konce téhož roku už Lestkov patří výhradně borsko-krasíkovským Švamberkům, což např. může
znamenat, že Jindřich předčasně zemřel. 3)
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Pokusme se na základě skromných archívních dokumentů, co možná věrohodně zrekonstruovat osudy Jana
Bavůrka. Jeho nelehká situace při vstupu do praktického života vyžadovala najít způsob, jak se „postavit na
vlastní nohy“. Z dochovaných pramenů nelze zjistit, zda Jan Bavůrek po svém otci Jindřichu Bavorovi
ze Švamberka zdědil nějakou část lestkovského zboží. Pravděpodobnější se jeví varianta, že nezdědil,
nicméně zcela bez prostředků nebyl. Na počátku devadesátých let žil v Plzni a podle všeho si našel uplatnění
v dvorských či válečných službách, jak tomu bývalo běžné u příslušníků zchudlé šlechty. Svědčí o tom
poněkud zvláštní žádost plzeňských krejčích z r. 1493 cechovním mistrům, aby Janu Bavůrkovi výjimečně
povolili mimoplzeňského mistra, který by mu ušil šaty na pět osob „po německu“. 4)
O deset roků později se Bavůrek rozhodl změnit způsob života a ekonomicky se pozvednout podnikáním
„ve velkém“. Na plzeňském předměstí poblíž Malické brány si pořizuje hospodářský dvůr, aby zde choval
stádo ovcí. Dlužní úpis na značnou částku 200 kop míšeňských grošů, vypůjčených od Petra Levharta
z Vydžína, pečetili Zdeněk z Ronšperka, Wolf z Gutštejna, Jan ze Štěnovic a další dva rukojmí, kteří zřejmě
tvořili okruh jeho nejbližších přátel. Z hospodářského dvora u Malické brány, který zřejmě byl jediným
feudálním majetkem Jana Bavůrka a nesměl ho prodat bez souhlasu uvedených rukojmích, zároveň pojišťuje
své sestře Uršule (19 let po smrti otce) skromné věno ve výši 55 kop míšeňských grošů. 5)
Bavůrkův odvážný podnikatelský záměr získat chovem ovcí rychle kapitál (řečeno dnešní terminologií)
narážel od samého začátku na řadu překážek. S těmi si ale sebevědomý příslušník mocného švamberského
rodu hlavu příliš nelámal. Ať šlo o ustanovení plzeňské městské rady omezující velikost chovného stáda,
nebo počet služebné čeledi. Není těžké domyslet si, že nový soused s povýšeným chováním a ostrými lokty
nebyl oblíben, a to nejen mezi měšťany. A tak městské radě začaly chodit na Bavůrka stížnosti, které
zaznamenal kronikář Plachý: „chudí i bohatí, často naň žalovali jsú, kterak jim stádem jmenovaným na
lukách, na osenie na hradbách i na všelikém obilé na poli škodu jest činil.“
Když ale Bavůrek odmítl poskytovat tažné povozy k obecně prospěšným pracím, zřejmě „přetáhl strunu“
a napětí mezi ním a lidmi „nižšího stavu“ začalo houstnout a přerůstat v konflikty. V situacích, kdy si
prchlivý Švamberk přihnul, nebo když šlo o jeho psy, bylo lepší jít mu s cesty. V žalobě, sepsané proti
Bavůrkovi mj. stojí: „zbil sedláka z Škvrňan v krčmě“, „na Beránka tesák vyhodil pro psa“, „hrozil bitiem
Božkovi rybáři pro psa“, „pacholka v domu jeho nahú šavlí okrvavivši sám potom proti právu bez vuole
a vědomie panského i rychtáře jeho do vazby panské jest vedl“.
Stížnosti a žaloby měšťanů i sedláků na Bavůrkovu zpupnost a výtržnosti přibývaly, až donutily váhající
plzeňskou městskou radu předvolat urozeného Švamberka na radnici. Možná trochu s obavami z případných
reakcí ze strany jeho mocných příbuzných. Při projednávání nahromaděných stížností ale Bavůrek konšely
zaskočil. Proti předneseným žalobám neprotestoval a prosil za odpuštění. Navíc se za něho přimlouvalo šest
rytířů z okolí Plzně. V zápise z jednání Městské rady stojí: „I předstúpiv pan Bavor s svrchudotčenými
přátely svými, prosil jest pánuov a Jan Merklínský na miestě jeho, aby jemu to páni prominúti a odpustiti
ráčili, že múdřejšie býti chce a že v potomnie časy toho viec nikoli dopustiti nechce, než snášeti se se všemi
a s každým jako s svými milými sousedy a všecky povinnosti pánóm a obci činiti“.
Díky svému překvapivému pokoření se před plzeňskou městskou radou vyvázl Jan Bavůrek z předvolání
lacino. Myslel však slova pokání, vyslovená před plzeňskými konšely upřímně? Události, které následovaly
a které osudově změnily směřování jeho života, svědčí spíš o opaku. Jako by v jeho srdci uvízl osten
pokořené pýchy. Moudřejším a snášenlivějším, jak sliboval, se totiž nestal.
Léta páně 1505, teprve rok po svém okázalém pokání, Bavůrek zabil jistého Ermolause, syna plzeňského
měšťana Václava Palečka. V dostupných pramenech není zaznamenáno za jakých okolností, ani na jakém
místě k tragické události došlo. O úkladnou vraždu se zřejmě nejednalo. Co mohlo prchlivého Bavůrka
vyprovokovat natolik, že se neovládl a zabil? Urazil snad nešťastný Ermolaus hrdého Švamberka,
frustrovaného svojí faktickou chudobou a neúspěšností? Vznikla mezi nimi hádka o peníze? Nebo šlo o soka
v lásce? Došlo k zabití v opilosti? Ať už se věci seběhly jakkoliv, Bavůrek sotva tušil, že do násilné smrti
jeho samého zbývají už jen dva roky...
Ačkoliv měl na rukou krev, před plzeňským městským soudem Jan Bavůrek nestanul. Případ se řešil
„smlouvou o hlavu“ - tehdejším právním řádem přípustnou smírčí dohodou s příbuznými zabitého.
S ručením pomohl Burian ze Švamberka a tři další šlechtici. Bavůrek se písemně zavázal, že za duši zabitého
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Ermolause dá odsloužit sto zádušních mší a že zaplatí 10 kop grošů na stavbu dominikánského kláštera
v Plzni, kde byl nešťastník zřejmě pochován. Dále, že na místě smrti své oběti vztyčí kamenný smírčí kříž
a na kajícnou pouť do Cách za sebe vyšle „kajícníka“, který se bude modlit za duši zemřelého.6)
Nakolik Bavůrek splnil podmínky „smlouvy o hlavu“ nevíme. Ale hmotný důkaz splnění jedné z nich, tzv.
Bavůrkův smírčí kříž, stojí už pět století v Kokašicích. Podle pověsti označuje místo, kde byl nešťastný
Ermolaus zabit (viz Obr. č. 4). Zároveň připomíná neméně tragický osud samotného pachatele zločinu.
Na Obr. č. 5 (převzatém z citované knihy J.Jánského) je vyobrazen ještě jeden domnělý Bavůrkův kříž. Ten
se ale nachází poblíž bývalé křínovské tvrze a váže se k jinému tragickému příběhu.7)
Kvůli zabití syna plzeňského měšťana už další Bavůrkovo působení v Plzni nepřipadalo v úvahu. A tak
v jeho životě dochází k obratu - spíš zvratu. V r. 1505 kupuje od plzeňského měšťana Matěje Raušara tvrz
a ves Křínov. Prameny mlčí za kolik a odkud na koupi vzal peníze. Jednou z možností mohla být účast ve
válce, kterou v té době mezi sebou vedli bohatí Wittelsbachové (bavorští proti rýnským) a dobře platili
najatým českým žoldnéřům. Ale v úvahu připadá i další možnost, např. finanční „výpomoc“ od lidí, kteří
hodlali Bavůrkovu těžkou životní situaci (do které se dostal vlastní vinou) a horkokrevnou povahu zneužít
pro své nečisté cíle.
Co se však ukazuje jako podstatné (neboť Jana Bavůrka přivedlo až pod katův meč) bylo jeho zavilé
nepřátelství vůči plzeňským měšťanům a touha pomstít se za skutečná i domnělá příkoří. Ješitnost,
prchlivost, pýcha a zaslepenost dovedly novopečeného majitele nepříliš pevné křínovské tvrze k osudovému
kroku - vyhlásit královskému městu Plzni soukromou válku. Uvědomil si urozený Švamberk, že tímto
furiantským činem riskuje osud tuctového silničního lupiče? 8)
K osvětlení širších souvislostí, za kterých došlo k rozpoutání Bavůrkovy soukromé války, letmo nahlédneme
do složitých poměrů v Českém království na přelomu XV. a XVI. století. Formálně mělo dva zvolené krále –
legitimního Vladislava Jagellonského a vzdorokrále Matyáše Hunyadiho – Korvína, kterého podporovala
katolická Morava, katolické Slezsko a některá katolická města v Čechách. Ale zdaleka ne všechna. Od
husitských válek rozděloval zemi svár dvou konfesí – menšinové katolického vyznání (opírající se o podporu
římského papeže) tvořené katolickým panstvem, rytířstvem a některými městy. A jako její protipól většinoví
kališníci s obdobnou sociální strukturou, kteří v Basileji prosadili uznání kompaktát. Jejich respektování
a dodržování svobody vyznání musel stvrdit každý uchazeč o český královský trůn, včetně císaře Zikmunda.
A od r. 1500 přibylo další jablko sváru – Vladislavské zřízení zemské a s ním související střet zájmů
s projevy skrytého a otevřeného nepřátelství mezi šlechtou a královskými městy. 9)
Neuspořádané poměry v zemi s oslabenou mocí panovníka byly živnou půdou pro rozmach svévole a násilí
na úkor práva a spravedlnosti. V Bavůrkově záští proti Plzni převládaly silniční loupeže. Jeho družina měla
velký akční radius a apetit. Přepadala vozy nejen plzeňských, ale i chebských, mosteckých, žateckých,
kadaňských aj. měšťanů a obchodníků, také honáky s dobytkem a pocestné, olupovala je, brala jako rukojmí
nebo mordovala.
Plzeňský kronikář Šimon Plachý v r. 1505 zaznamenal: „Jan Bavor, jinak Bavůrek z Švamberka a na
Chřínově, maje právo a řád před sebou a v tom krále českého jakožto pána svého opovrh, úmyslně
a svévolně se za nepřítele a odpovědníka měšťanův plzeňských vydal a to s některými pomocníky svými,
žádné k tomu hodné a slušné příčiny nemaje...“10)
„Bavůrkova válka proti Plzni dala zřejmou pečeť celému období bojů šlechtických opovědníků proti
královským městům. Neshledáme tu jedinou bitvu v otevřeném poli, té se Bavůrek a jeho epigoni vyhýbali.
Válčilo se diverzí – silničním loupežením, zajímáním na výkupné a paličstvím. Panstvo většinou tomuto
pouštění žilou královským městům buď blahovolně přihlíželo, v horším případě opovědníky tajně
podporovalo a na silničním loupežení participovalo.“ 11)
Pro královské město Plzeň se situace stávala neúnosnou a tak král Vladislav r. 1506 vyhlásil pro plzeňský
kraj zvláštní „landfrýd“, v němž mj. zakázal válečné opovědi. Bavůrek ovšem královské nařízení ignoroval
a dál pokračoval v silničním pirátství. Možná byl už natolik závislý na svých gutštejnovských „ochráncích“,
že ani neměl možnost jiné volby. Plzeňským tak umožnil zakročit se vší rozhodností. Nejprve na městských
trzích v Domažlicích, Klatovech, Sušici, Stříbře i jinde Bavůrka prohlásili za zjevného opovědníka
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(nepřítele) s varováním, aby ho nikdo nepodporoval. A když se urozený psanec koncem ledna 1507
i s několika nejbližšími kumpány neprozřetelně uchýlil na svoji křínovskou tvrz, plzenští ji oblehli, dobyli,
vypálili a Bavůrka s pěti společníky zajali a eskortovali do Plzně. Ostatní pochytanou loupežnou čeleď bez
soudu pověsili na okolních stromech.
Plzenští v rázném postupu proti Bavůrkovi pečlivě „ladili noty“ s dalšími královskými městy, mj. s Prahou,
Kadaní, Mostem, Žatcem a se spřáteleným Norimberkem. Norimberská městská rada jim pro chystaný útok
na tvrz Křínov dokonce zapůjčila svého puškaře (dělostřelce). Konšelům do Prahy o svém úspěchu
neprodleně poslali zprávu: „Tejno Vám nebuď, že jsme na nepřítele svého Bavůrka vojansky tento pondělí
minulý na noc vytáhli a tu jsme ho na Křínově na jeho tvrzi samého šestého šturmem dobyli a jali a tvrz
vypálili, a při tom jsme dobytek jeho, kterýž tu ve dvoře měl, zajali a tu než naši pěší přispěli, přijelo na
padesáte rejtharův, nevíme odkud, i ten dobytek honcům našim odňali. Než za to máme, že se toho doptáme,
odkud a kdo jsou byli. Vašich milostí žádostivě, jakožto pánův a přátel našich, zvláště milých, prosíme,
že k takové naší pilné potřebě z sebe ze všech tří měst bez meškání vyslati ráčíte, neb my bez Vašich Milostí
přítomnosti a jiných pánův a měst, přátel našich, nic počínati nemíníme.“ 12)
K útrpnému výslechu lapeného urozeného opovědníka byli jako přísedící přizváni zástupci z Prahy, Kadaně,
Mostu a Žatce. Bavůrek při výslechu přiznal, kdo mu poskytoval podporu, na čí hrady se uchyloval a jaké
zločiny byly páchány: „Pravil, že pan Volf a Jetřich z Guttenštejna navedli jeho, aby odpověděl (opověděl
záští) že jemu chtějí pomocni a radni býti, i koňmi i penězi že chtějí jemu pomáhati. Jakož pak pan Volf dal
jemu dva koně a časem některý zlatý, a aby ležel u Fohadrazu, jemu pan Jetřich rozkázal.“, „Maje u sebe
odpověď Plzeňským vyjel z Guttenštejna“, „Pobrali Plzeňským u Teplé a to rozbytovali na vrchu
za lesem“,“zabili voláka při třech volích a odtud jeli na Žandov“.13)
Takže to byli páni z Gutštejna, blízcí sousedé a odvěcí rivalové Švamberků, kteří se licoměrně vydávali
za přátele Jana Bavůrka, avšak dopomohli mu jen k bezvýchodné životní situaci. Ujišťovali ho o své
podpoře, ale po jeho dopadení pro něj nehnuli prstem. Síť hradů ve vlastnictví, či pod kontrolou Gutštejnů
v západních Čechách (Bělá, Gutštejn, Kynžvart, Tachov, Žandov) a v sousední Horní Falci (Rötz,
Schwarzenburg a Vohenstrauss /Fohadraz/) jim umožňovala přiživovat se na silničním lupičství, ukrývat
v nich své spojence-silniční lupiče, nebo držet zajatce na výkupné.
Osudové chyby se Jan Bavůrek dopustil tím, že se od Gutštejnů nedistancoval, když 30. května 1506
úskokem zajali dva jeho příbuzné z borsko-krasíkovské švamberské větve, bratry Bohuslava VIII. a Jana IV.
Oba byli odvezeni do Horní Falce a na hradě Schwarzenburgu drženi v tvrdých podmínkách vězení pro
zločince jen proto, aby za ně bylo vysoké výkupné. Ani se nesnažil přimluvit se u Gutštejnů, čímž se
znevěrohodnil v očích těch, kteří mu významně pomohli při dojednání „smlouvy o hlavu“, která ho
zachránila rok předtím. Senior rodu Kryštof tuto zradu Bavůrkovi neodpustil a u plzeňského soudu se už
nikdo ze Švamberků za něj nepřimluvil.
Jestli snad Bavůrek u soudu očekával přímluvu od některého ze svých gutštejnských „ochránců“, byly jeho
naděje naprosto liché. Dočkal se jen své poslední životní lekce z gutštejnské věrolomnosti. Jindřich
z Gutštejna mohl jednoho z mladých Švamberků, které držel v zajetí, za Bavůrka snadno vyměnit. Ale proč
by to dělal, když takhle za oba (asi měsíc po Bavůrkově popravě) vyinkasoval pěknou sumu 13.000 kop
míšeňských grošů?
S Bavůrkem byli v Plzni vyslýcháni: vyhlášený silniční lupič Michal Grof, další delikvent, jehož jméno se
nedochovalo a mladší z bratrů Andrleho z Bachu - opovědníka, silničního lupiče a žháře. Na základě zásahu
několika vlivných přímluvců byl však mladý adept lupičského řemesla omilostněn. Janu Bavůrkovi bylo
před popravou dovoleno jen to, aby se rozloučil se svojí milenkou. Údajně démonickou ženou, kterou
odsouzenec zapřísáhl ke strašlivé pomstě královskému městu Plzni za svoji hlavu. Odsouzeni k smrti
a 4. února 1507 na plzeňském rynku veřejně sťati byli - Jan Bavůrek ze Švamberka, Michal Grof a jejich
„bezejmenný“ komplic.
Exekuce odsouzených proběhla hladce, ale poprava příslušníka panského stavu z rozhodnutí městské justice
znamenala vážný precedens, který česká šlechta nemínila nechat bez povšimnutí. Zareagovala výhrůžným
prohlášením, v němž všechna královská města varovala před nevyhlášenou válkou v případě, že by se řídila
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příkladem Plzně. Ústřední pasáž tohoto dokumentu zněla: „Jestližeby Pražané aneb kterékoliv město
v koruně České na kteroukoli osobu panského neb rytířského stavu sáhli bez vyslyšení před soudem zemským,
že sebe v tom všickni vespolek ti dva stavové skutečně hned opustiti nemají, ale toho mstíti beze všeho
odpovídání.“ 14)
Vladislav II. se však za postup Plzně jednoznačně postavil svým majestátem, vydaným 25. května 1507
v Budíně. Potvrdil v něm oprávněnost postupu Plzeňských a městu přisoudil veškerý Bavůrkův statek (tvrz
a ves Křínov s poplužními dvory). Tím se stávající napětí vystupňovalo. O Bavůrkovu pozůstalost se
mezitím přihlásili jak blízcí příbuzní (Dobrohost z Ronšperka, manžel Bavůrkovy sestry Uršuly požadující
Bavůrkův statek) tak nehorázně drzý Andrle z Bachu požadující Bavůrkova koně a zbroj. Plzeňská městská
rada všechny požadavky zamítla a koně poslala jako vděk za půjčeného puškaře do Norimberka. Tímto svým
suverénním postojem ale zřejmě rozšířila okruh „mstitelů“ Bavůrkovy popravy. Je zřejmé, že následné
vypálení města nebylo spontánním činem osamělé mstitelky, ale výsledkem koordinované činnosti většího
počtu zkušených žhářů.
Popravou Jana Bavůrka vyhasla po meči lestkovská větev Švamberků. Po přeslici představovali nejbližší
příbuzné synové Dobrohosta z Ronšperka a jeho manželky Uršuly (Bavůrkovy sestry) Jiří, Zdeněk, Volf
a Václav. Jak uvádí Jiří Jánský - z nich „povahově připomínal svého divokého strýce nejvíce Zdeněk
Dobrohost, nejprve spolubojovník borských a přimdeckých Švamberků, pak spojenec jejich úhlavních
nepřátel – Gutštejnů“.15)
Josef Čermák
--------------------------------------------) Jiří Jánský, Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem Labutě. Nakladatelství Českého lesa Domažlice 2020,
s. 207

1

) Kompaktáta - písemně uzavřené dohody mezi husity a zástupci basilejského koncilu. Kompaktáta byla slavnostně
vyhlášena 5. 7. 1436 v Jihlavě. Proklamovala mír mezi husitskými Čechy, resp. Moravany, a ostatními křesťanskými
národy. Kališnickou církev pojímala jako autonomní součást církve římské, uznávala náboženský status quo v Čechách
i na Moravě a vedle laického kalicha souhlasila v oslabené formě i se zněním dalších pražských artikulů. Zakotvením
principů náboženské tolerance, kdy se dospělí obyvatelé Čech a Moravy mohli svobodně rozhodnout pro husitskou či
katolickou konfesi, předešla kompaktáta svou dobu. Souhlas s kompaktáty umožnil císaři Zikmundovi, aby byl
umírněnými kališníky přijat za českého krále. Po Zikmundovi souhlasili s kompaktáty Albrecht Habsburský, Ladislav
Pohrobek, Jiří Poděbradský, Vladislav Jagellonský i další legitimní králové na českém trůně.
2

) Jan Bavůrek byl nejen posledním z lestkovské rodové větve, kdo užíval přízvisko Bavůrek nebo Bavor, předtím
pravidelně zastoupené ve třech generacích jejích mužských členů, ale po r. 1506 zřejmě zůstal i jejím posledním
mužským členem.

3

) Žádost plzeňských krejčích je ukázkou jejich řemeslné poctivosti a současně přísných středověkých městských
cechovních regulí, ochraňujících práva a vymezujících povinnosti krejčích. Tedy nejen práva, ale také povinnosti, což je
pojetí na hony vzdálené „lidskoprávní“ problematice, jak ji známe v dnešní době.
4

) Rukojmími (v dnešním významu ručiteli) jsou míněni všichni, kdo uvedený zápis potvrdili svými pečetěmi. Hodnotu
už tak nízkého věna Uršuly (55 kop míšeňských grošů) které neodpovídalo její příslušnosti k panskému stavu, ještě
snižoval přepočet na české groše. Jeden český groš se v té době rovnal dvěma grošům míšeňským. Uvedený zápis
z r. 1503 dokumentuje nejen značné zchudnutí lestkovských Švamberků, nýbrž i pevné pouto mezi oběma sourozenci.
Uršula se provdala za Dobrohosta z Ronšperka na Horšovském Týně.
5

) Postih pachatele hrdelního zločinu ve středověku mohl v některých případech záviset na rozhodnutí soukromých
osob. Při zabití mohli pozůstalí buď žádat potrestání pachatele žalobou u soudu, nebo se s pachatelem dohodnout na
mimosoudním vyrovnání. Pro pachatele to znamenalo, že se vyhnul soudu a trestu. Musel však pozůstalé odškodnit
a vykonat skutky pokory a kajícnosti. Např. vytesat kamenný kříž a umístit ho na věčnou připomínku tam, kde
ke zločinu došlo. Smírčí kříže připomínají, že chápání práva v minulosti souviselo s morálkou. Právní vědomí
zahrnovalo jak postih pachatele v podobě přímé odplaty, tak jeho morální vyrovnání se s činem, který spáchal.
Kamenné kříže jsou tichými pomníky smíření pachatele s pozůstalými oběti a jeho snahy o (částečné) smytí své viny.
6
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) Bavůrkův smírčí kříž najdeme na okraji Kokašic, asi 75 metrů od vidlice dvou cest. Jde o první odbočku do Kokašic,
vlevo ze silnice 201 od Krasíkova do Konstantinových Lázní. Nízký, nahrubo přitesaný kamenný kříž se krčí při levé
straně cesty. Osada Křínov se nachází mezi Otínem a Kořenem a má jen několik popisných čísel. Zaniklá křínovská tvrz
pravděpodobně stála nad pravým břehem Kosového potoka.
7

) Podle středověkých zvyklostí zaslal Jan Bavůrek plzeňské městské radě svůj „opovědný list“, kterým Plzni formálně
vyhlásil válku. Fakticky to znamenalo, že bude přepadat a olupovat plzeňské měšťany a poddané a škodit městu
i dalšími způsoby.
8

) Vladislavovo zřízení zemské vzniklo v době oslabení panovnické moci za Vladislava II. Jagellonského. Bylo
vyhlášeno na sněmu v březnu 1500 a vytištěno bez souhlasu Vladislava II. V poslední redakci i bez zřetele k mínění
královských měst, jimž odepřelo třetí hlas na sněmovních jednáních. Pro šlechtu bylo výhodné upustit od dosavadního
lpění na zvykovém právu a jednostranně, na úkor panovníka a královských měst, uplatnit vlastní zákonodárnou
iniciativu. V.Z.Z. zakotvilo vedoucí postavení šlechty v české stavovské společnosti a města odsouvalo na vedlejší
kolej. Tím vyvolalo prudký odpor městského stavu, který si kompenzací za hospodářské ústupky feudálům vynutil
uznání svých politických výsad. Spory vyústily v kompromisní Svatováclavské smlouvě z 1517.
9

) Jiří Jánský, Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem Labutě. Nakladatelství Českého lesa Domažlice 2020,
s. 201.
10

) Tamtéž , s. 203.

11

) Tamtéž , s. 204.

12

) Tamtéž , s. 202. Fohadraz je hrad Vohenstrauss v Horní Falci, který v té době patřil Gutštejnům.

13

) Tamtéž s. 205-206.

14

) Tamtéž s. 207.
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Obr č. 2

Vladislav Jagellonský Jiří z Poděbrad

Obr. č. 1
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Krasíkov – Švamberk
Stylizovaná podoba hradu v XVI. stol.

Obr. č. 3

Bavůrkův kříž v Kokašicích

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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Duha v Lestkově
Tam kde končí duha
je připraven
poklad………

Kozlík Boban
16. 8. 2021 občan Domaslavi oznámil, že odchytl kůzle a umístil ho na svoji zahradu. Majitele kůzlete se
nepodařilo najít. Obrátili jsme se na p. Kořínka, který chová kůzlata. Nebyl jeho, ale sdělil, že jej odchytne
a převeze k sobě domů. Příběh měl šťastný konec. Díky policii ČR a panu Kořínkovi bylo zjištěno,
že se ztratil kozlík Boban. Kontaktoval se majitel a kozlík zase našel svůj domov.

24

Šotek řádil….
V měsíci září v prvním čísle Lestkovských listů 2021 řádil šotek. Přestože finální kontrolu provádíme
i několikrát, nepovedlo se nám vyhnout chybě. V rubrice jubilantů došlo k překlepu a přejmenovali jsme občanku
Lestkova Annu Tabakovou na Janu.
Paní Anně Tabakové se moc omlouváme.

Jubilea
Janotová Elfriede
Čevelová Marie
Genčúrová Jana
Majerová Marie
Habalová Jaroslava
Kubát Jan
Uhlíř Jan
Široký Ladislav
Tuček Jiří
Vrba Vladimír
Kebrlová Růžena
Vildová Hana
Kubrová Marie
Janot Krištof
Narodili se
Lentesová Emily
Machulková Josefína
Holota Tobiáš
Krzeminski Filip
Opustili nás
Sedláček Miroslav
Cocman Julius
Szabó Ludovít
Žíla Ladislav
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lestkov č.16
ze dne 15. 09. 2021
Zastupitelstvo obce Lestkov schválilo:
16/1
16/2
16/3
16/4
16/5
16/6
16/7
16/8

16/9

16/10

16/11

16/12
16/13
16/14
16/15
16/16

Program veřejného zasedání a ověřovatele zápisu Jiřího Tučka a Evu Petrákovou.
Přijetí dotace na opravu křížků z titulu „Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny“ od min. zemědělství ve výši 200 tis. Kč.
Přijetí dotace na nákup movitých věcí do hasičského auta z titulu ,,2021 Příspěvek
na vybavení a opravy neinvestiční povahy“od Plzeňského kraj ve výši 56 tisíc korun.
Zrušení plné moci ve věci dobývacího prostoru Hanov u Lestkova ze dne 15. 4. 2019.
Člena finančního výboru Jana Gábora.
Vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Prodej pozemku parc. č. 71/3 o výměře 96 m2 v kat. území Hanov u Lestkova a kupní
smlouvu na pozemek parc. č. 71/3 o výměře 96 m2 v kat. území Hanov u Lestkova.
Kupní cena pozemku je 9.600 Kč bez DPH.
Prodej pozemku parc. č. 2082 o výměře 449 m2 v kat. území Lestkov a kupní smlouvu
na pozemek parc. č. 2082 o výměře 449 m2 v kat. území Lestkov.
Kupní cena pozemku je 44.900 Kč bez DPH.
Prodej pozemku parc. č. 2079 o výměře 1052 m2 v kat. území Lestkov a kupní
smlouvu na pozemek parc. č. 2079 o výměře 1052 m2 v kat. území Lestkov.
Kupní cena pozemku je 105.200 Kč bez DPH.
Podání žádosti na MěÚ Tachov o vyhodnocení územního plánu po 4 letech s tím,
že žádáme zrušení funkční plochy L2 tak, aby mohla být obecní parcela č. 1799
v kat. území Lestkov zastavěná samostatně.
Smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru
,,Vysoké Jamné – LBK – 37 – 40“.
Smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru ,, Lestkov IP2, IP3“.
Zpracování projektu budovy č.p. 90 na 4 bezbariérové byty pro důchodce 65+
v přízemí, v prvním poschodí 2 byty 35 m2, 1 byt 70 m2.
Zvolilo občana obce Lestkov za přísedícího Okresního soudu v Tachově.
Čerpání za kamerový systém, opravu kanalizace, opravu křížků, osvětlení Dolní Víska,
těžba a práce v lese, platby za odpady v celkové výši 2.240.000 Kč.

Zastupitelstvo obce Lestkov vzalo na vědomí
- zprávu o kontrole usnesení
- zprávu týkající se dobývacího prostoru Hanov u Lestkova
- zprávu o kontrole finančního výboru
- zprávu o výstavbě chodníku a rekonstrukci komunikace – průjezd Lestkovem
- zprávu o parc. č. 624 v kat. území Stan u Lestkova s tím,
že je ve vlastnictví fyzické osoby
- rozpočtová opatření č. 2 a 3
- zprávu o příspěvku za vytříděný odpad
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lestkov č. 17
ze dne 29. 11. 2021
Zastupitelstvo obce Lestkov schválilo:
17/1
17/2
17/3
17/4
17/5

17/6
17/8
17/9

17/10

17/11
17/12
17/13
17/14
17/15
17/16

17/17
17/18
17/19

Program veřejného zasedání a ověřovatele zápisu Janu Jeřábkovou a Jitku Hynkovou.
Rozpočet obce Lestkov na rok 2022. Rozpočtová opatření jsou v kompetenci starosty
obce.
Rozpočtový výhled na rok 2022 – 2026
Právní zastoupení advokátní kanceláři ve věci fi. LB Minerals a návrh, aby ve věci bylo
nařízeno ústní jednání.
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, podání žádosti o dotaci na byty
pro seniory 65+ a pověřuje starostku, aby uzavřela smlouvu o přidělené dotaci, pověřuje
starostku obce, aby uzavřela smlouvu o zpracování žádosti o dotaci a smlouvu na provedení
výběrového řízení včetně vyhlášení vítěze na dílo.
Rekonstrukci umělé vodní nádrže ve Stanu u Lestkova a pověřuje starostku obce, aby uzavřela
smlouvu na zpracování projektu, smlouvu o dotaci a smlouvu o provedení výběrového řízení.
Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 4 o výměře 766 m2 v kat. území Dolní Víska.
Vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení,
podání žádosti o dotaci na úpravu návsi a pověřuje starostku, aby uzavřela smlouvu
o přidělené dotaci a pověřuje starostku obce, aby uzavřela smlouvu o zpracování žádosti
o dotaci a smlouvu na provedení výběrového řízení včetně vyhlášení vítěze na dílo.
Vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci
na úpravu návsi v Lestkově a pověřuje starostku, aby uzavřela smlouvu o přidělené dotaci
a pověřuje starostku obce, aby uzavřela smlouvu o zpracování žádosti o dotaci a smlouvu
na provedení výběrového řízení včetně vyhlášení vítěze na dílo.
Podání žádosti o dotaci ve věci lesů – kůrovce a pověřuje starostku obce, aby uzavřela
smlouvu o dotaci.
Dohodu o provedení práce s Petrem Janotou.
Příspěvek fi. Hospic Sv. Jiří, o.p.s. Tachov ve výši 5tis. Kč.
Ceník pro veřejná pohřebiště v Lestkově a v Domaslavi 10 Kč/1 m2 nájem za hrobové místo
+ 40 Kč/1 m2 za služby.
Opravy části komunikací parc. č. 1722/1 v kat. území Lestkov
Vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na
byt v nemovitosti č. 72, pověřuje starostku obce, aby uzavřela smlouvu na vyhotovení
projektovou dokumentace, pověřuje starostku obce, aby uzavřela smlouvu na provedení
výběrového řízení včetně vyhlášení vítěze na dílo.
Záměr zřídit věcné břemeno k poz. parc. č. 1178/10 pro stavbu na parc. č. 1197/3 v kat.
úz. Domaslav a schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce.
Záměr nakupovat elektřinu na burze.
Čerpání finančních prostředků 1.706.138 Kč.
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Zastupitelstvo obce Lestkov neschválilo:
17/7

Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. číslo 36 o výměře 3615 m2 v kat. území
Stan u Lestkova

Zastupitelstvo obce Lestkov vzalo na vědomí
- zprávu o kontrole usnesení
- zprávu o projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na rekonstrukci
bytového domu č. 90
- zprávu o příspěvku za vytříděný odpad
- zprávu o stavu rekonstrukce komunikace a výstavbě chodníku
- zprávu o přidělení uvolněného bytu
- zprávu o stavu finančních prostředků obce

Nový přístřešek a skladový kontejner ve Vítečku
Do letošního jara stála na nádvoří střediska nepříliš
vzhledná bouda – přístřešek na uskladnění spolkového
vybavení a techniky. Za léta své existence již
zchátrala, do střechy dlouhodobě zatékalo a ani
vzhledově nebudila příliš krásy.
Díky podpoře Plzeňského kraje a dřevařské firmy
Český Masiv se podařilo přístřešek strhnout a nahradit
novou konstrukcí s novou střechou a odvodněním.
Stavbu ještě na poslední chvíli zkomplikoval kůrovec,
který napadl 15 obvodových 80.letých smrků
vysazených snad ještě v předválečné době, a které
bylo nutné v předstihu horolezeckou technikou odřezat
a zlikvidovat.
Přístřešek dnes čeká na své nové využití – usazení
závěsné houpací lavice a venkovního ping-pongového
stolu pro kamarády, či návrat táborové techniky
a vybavení.

Současně byl pro uskladnění spolkového
majetku a mnoha druhů kompenzačních
pomůcek a techniky pořízen obří skladovací
kontejner, v němž našlo svůj řád i zahradní
nářadí a úklidová technika pro údržbu
střediskové zahrady a skleníku našich klientů.
Za Středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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Proč se očkovat? Aby se svět vrátil k normálu.
Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout pandemii onemocnění covid-19, se kterou se více než rok
potýká celý svět. Jen v České republice zemřelo za poslední rok více než 27 000 lidí s touto nemocí. „Očkování
v nás vzbudilo velké očekávání. Pro mě a věřím, že i pro většinu z vás, je očkování nadějí a velmi důležitou cestou
k návratu do normálního, svobodného života, na který jsme byli zvyklí. Zajít si s přáteli do restaurace, jet na
víkend na hory, v létě na dovolenou, ale i se normálně společně stýkat a navštěvovat. To určitě chybí nám všem,“
říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.
Právě očkování chrání před těžkým průběhem onemocnění a ztrátou života. V České republice jsou k dispozici
zatím vakcíny čtyř výrobců – Comirnaty od společnosti Pfizer/ BionTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson
(od konce dubna). Všechny vakcíny dostupné na českém trhu mají vysokou účinnost, jsou schváleny Evropskou
lékovou agenturou (EMA)i českým Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V našem kraji očkují Fakultní nemocnice
v Plzni, nemocnice zřizované Plzeňským krajem, Velkokapacitní očkovací centrum v Plzni na Skvrňanech i další
nemocniční a zdravotnická zařízení.
Nyní již vakcíny prokazují první úspěchy poklesem počtu těžkých případů a úmrtí u očkovaných skupin obyvatel.
Připraví totiž imunitní systém očkovaného tak, aby dokázal rozpoznat koronavirus (SARS Cov-2) a bránit se proti
němu připravenými protilátkami dřív, než virus stihne vyvolat příznaky onemocnění. Vakcíny nemohou vyvolat
onemocnění covid-19, protože neobsahují živý virus.
Plzeňský kraj více než rok pomáhá svým občanům vyrovnat se situací, která je pro všechny nová. Na webu kraje
jsou všechny informace týkající se epidemie, očkování i statistických dat přehledně uvedené. Kraj také
ve spolupráci s dalšími partnery (Mezigenerační centrum Totem a Plzeňský Prazdroj) zřídil informační linky, na
které mohou senioři požádat o pomoc s registrací k očkování. Díky spolupráci s družstevními prodejnami COOP
Plzeňský kraj zahájil informační kampaň k očkování i v odlehlejších částech regionu a od poloviny dubna rozšířil
kampaň i do dalších médií, např. netradičně do Šlágr TV či do iVysílání České televize. Cílem informační
kampaně je poskytnou ucelené, aktuální a ověřené informace všem občanům.

Více informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.
V případě, že nebude využit graficky zpracovaný leták k registraci a rezervaci termínu, lze využít níže uvedené:
Jak se zaregistrovat k očkování? K získání termínu očkování jsou nutné dva kroky.
KROK 1 – REGISTRACE DO SYSTÉMU
•
•

Na adrese registrace.mzcr.cz musíte vyplnit internetový registrační formulář, zadejte číslo mobilního
telefonu a odešlete. Následně Vám přijde SMS s kódem PIN 1.
Po zadání PIN 1 se zobrazí jiný formulář – vyplňte požadované údaje a preferované místo očkování
a odešlete formulář.

KROK 2 – REZERVACE TERMÍNU
•
•

Čekejte na SMS s druhým PIN kódem – obratem přijde jen tehdy, jsou-li volné termíny. Nepřijde-li PIN2
obratem, čekejte na "zvací" SMS. S její pomocí se lze přihlásit na https://reservatic.com/ockovani
a termín zarezervovat.
Po obdržení SMS s PIN 2 rezervujte termín, zadejte přesný termín očkování vč. hodiny a potvrďte.

Potvrzení o termínu očkování je možné stáhnout ve formátu PDF, přijde také na uvedený mail. Termín druhé
dávky se vytvoří automaticky. Více informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.
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VÝZVA
Obec Lestkov tímto vyzývá majitele hrobů na pohřebišti v Lestkově a na pohřebišti v Domaslavi
k uzavření nájemní smlouvy.
Kontaktní osoby: Marie Lipchavská – tel.: 608 801 831, Olga Šulanová – tel.: 722 061 934
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vychází 2x v roce.
Tištěné jsou poskytovány bezplatně.
Redakční rada neověřuje fakta uvedená v autorských příspěvcích.
Redakční rada si vyhrazuje právo neuveřejnit příspěvky.
Úprava či krácení příspěvku bude před uveřejněním konzultována s autorem. Ve zpravodaji nebudou uveřejňovány
příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, Listinou základních práv a svobod nebo dobrými mravy.
Své příspěvky zasílejte na adresu Obecního úřadu v Lestkově.
Vydavatel – Obec Lestkov, IČ 00259977, telefon 374 797 257, registrováno pod číslem MK ČR E 17815
Redakční rada: Olga Šulanová, Marie Lipchavská, fotografie: Jiří Kořínek, Renata Šilingová, Olga Šulanová
Adresa redakce: Obecní úřad v Lestkově, Tisk LIEBLPRINT s.r.o, Dukelských hrdinů, Planá

32

