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Autoshow ve Staňkově
18. září od 13 hodin

Už šestý roč-
ník Autoshow
se bude konat
příští sobotu
na letišti ve

Staňkově. Na akci je za-
jištěný bohatý program –
ukázky automobilů,
hasičská show, autogra-

miáda hokejistů HC Ško-
da Plzeň, losování o ceny
či koncert oblíbené ka-
pely Divokej Bill, který
začne v 16 hodin. Celou
akci uzavře od 18 hodin
vystoupení Telefon Ac-
coustic Illegal Bandu.
Vstup zdarma.

Vzpomínka na generála Buršíka
11. září od 10 hodin

V sobotu
uplyne 110 od
narození po-
střekovského
rodáka, gene-

rála Josefa Buršíka. V obci
se proto uskuteční pietní

akt. Ten začne v 10 hodin
u pomníku českých legi-
onářů ve vestibulu obec-
ního úřadu, průvod pak
bude pokračovat k rod-
nému domu generála
Buršíka.

Děti i maškary si akce
v Klenčí užily dodatečně

Klenčí pod Čerchovem –
Výbor pro kulturu, sport
a osady zastupitelstva
městyse připravil ve spolu-
práci s SDH, mladými hasiči
a RMC Klenčátka na neděli
29. srpna Dětský den, který
se uskutečnil na náměstí od
14 do 17 hodin.
VKSO se rozhodl vyna-

hradit dětemDětský den,
který se pravidelně koná
začátkem června a i letos
musel být zrušen kvůli
pandemii. Pro děti tammi-
mo jiné byly připraveny
houpačky a kolotoč – pro
všechny děti zdarma. Dále pak stánky, kde bylo k
prodeji pouťové zboží, cukrovinky, cukrová vata a
další pamlsky. Sbor dobrovolných hasičů připravil
ukázku hasičské techniky amladí hasiči zajímavé
soutěže. RMC Klenčátka, o. s., mělo na Staré poště
připravené kreativní odpoledne a koutek pro ba-
tolata.
Dodatečně si na konci prázdnin užily i maškary.

Konal se na únor naplánovaný, ale také zrušený
masopustní průvod.
Jiří Anderle, předseda VKSO
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Šéfredaktorka
Domažlického
deníku
Klára
Mrázová
doporučuje

  Tipy 
deníku

Zaniklámísta ožívají díky nové knize

KLÁRAMRÁZOVÁ

Bělá nad Radbuzou – Před
druhou světovou válkou stá-
lo v Haselbergu neboli Lís-
kovci 13 chalup, v nichž žilo
61 lidí. Teď už vesnici připo-
mínají jen kamenné základy
budov a vyschlý rybník na
bývalé návsi. Místo znovu
ožívá díky nové knize Po pě-
šinách Bělskem, plné histo-
rických i současných foto-
grafií.
Česko-německá publikace

vyšla k příležitosti oslav, kdy
si Bělá nad Radbuzou připo-
mene 900 let od první pí-
semné zmínky. Záběr knihy
je však daleko větší. Její au-
torka Kristýna Pinkrová jed-
nak představuje historii re-
gionu od raného středověku
po současnost, jednak čte-
náře provádí krajinou po-
mocí stovek většinou dosud
nezveřejněných snímků.
Nejvzácnější jsou kousky už
neexistujících obcí, jež zís-

kala od příbuzných rodáků
nebo tehdejších spolků.
„Mým prostředníkem v Ně-
mecku byl novinář Karl
Reitmeier. Bez něj bych jen
těžkoměla tolik cenných
materiálů,“ zdůraznila Pin-
krová.
Ještě v roce 1939 žilo na

Bělsku více než 6 500 lidí,
v současnosti to není ani
třetina. Původní, především
německé obyvatelstvo bylo
po válce odsunuto. „Právě
historické snímky dokládají,
jak dříve region vypadal a co
se v něm dělo. Některámísta
už jsou zničená a opuštěná.
Nejvícemě zaujala nená-
padná, už zaniklá vesnička
Lískovec. Němci se odsud
museli vystěhovat, následně
ji však Češi neměli chuť do-
sídlit, protože podmínky pro
život tady byly příliš nároč-
né,“ nastínila autorka. Křest
publikace se koná příští pá-
tek, oslavy v Bělé nad Rad-
buzou startují o den dříve.

VĚTŠINA obyvatel Lískovce v roce 1907. Foto: archiv K. Pinkrové

HISTORIČKA Kristýna Pinkrová s novou knihou. Foto: Deník/K. Mrázová

Zmrzačila dítě. Čeká ji vězení
S miminkem matka zřej-
mě udeřila opakovaně
o zeď. Ochrnulo a osleplo.

MILAN KILIÁN

U
ž se z toho ne-
vykroutí. Čtyř-
násobnámatka
Denisa O. (25
let, na snímku)

stráví ve vězení devět let za
zmrzačení svého pětiměsíč-
ního synka Tomáše. Vrchní
soud v Praze včera totiž po-
tvrdil červnový verdikt Kraj-
ského soudu v Plzni. Podle
obžaloby vloni v srpnu
v azylovém domě v Rokyca-
nech Denisa O. uchopila
chlapečka do rukou a dvakrát
s ním silně udeřila o pevnou
podložku, zřejmě zeď. Chla-
peček utrpěl tak závažná
zranění, že ochrnul a oslepl.
Denisa O. se při výsleších

na policii přiznala, že s

chlapcem o zeď udeřila. Tvr-
dila ale, že neúmyslně. U
soudu řekla, že se jí zamotala
hlava a s Tomáškem
nechtěně spadla
a on se praštil.
„Nebylo to
úmyslně, ni-
kdy bychmu
neublížila,“
tvrdila. Na do-
plňující otázky
soudu ohledně
chlapcova zranění
odmítla odpovídat.
Podle soudního znalce Mi-

roslava Dvořáka utrpělo dítě
tříštivé zlomeniny týlní a le-
beční kosti, mnohočetné po-
hmožděninymozku a další
zranění. Ochrnulo, zřejmě
dočasně, a byla u něj kon-
statována slepota obou očí.
Bylo nutné ho napojit na
plicní ventilaci. Muselo být
opakovaně hospitalizováno
a operováno. „Ze soudně lé-

kařského hlediska zranění
dítěte svědčí o opakovaném
násilí způsobeném druhou

osobou,“ řekl znalec
s tím, že úderymuse-
ly být nejméně dva.
To, že by se dítě
zranilo při pádu,
vyloučil. Dodal, že
krevní výrony po
těle chlapce
svědčí o tom, že
byl týrán.
Tomáškovi musel

být voperován tzv. shunt –
hadička, která nadbytečnou
tekutinu zmozku odvádí do
dutiny břišní. Bude ji mít na
doživotí. U KS Plzeň zaznělo,
že chlapec ve svých 15měsí-
cích nesedí ani nechodí. Má
epilepsii a zatím nelze říci,
zda uvidí, či nikoli. Velmi
špatně jí. Podle znalce bude
do konce života handicapo-
vaný. Nyní je v pěstounské
péči na Klatovsku.

Psychiatrička Eva Navráti-
lová a psycholožka Karolína
Malá se shodly, že Denisa O.
je mentálně na úrovni deví-
tiletého dítěte. Čte, ale velmi
pomalu, píše s gramatickými
chybami, počítání nad deset
už jí činí problémy. Je sobec-
ká a vždy bude upřednost-
ňovat svoje zájmy před zá-
jmy dítěte. Není schopna
zvládnout péči o potomka
bez dozoru.
Plzeňský senát obžalova-

nou poslal v červnu na devět
let do věznice se zvýšenou
ostrahou. Zároveň jí uložil
uhradit 646 tisíc korun zdra-
votní pojišťovně a chlapci
100 tisíc korun, které coby
nemajetkovou újmu žádal
jeho opatrovník. Obžalovaná
se namístě odvolala, jenže u
Vrchního soudu v Praze ne-
uspěla. Její odvolání bylo
včera jako nedůvodné za-
mítnuto.
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